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SISSEJUHATUS

Igas kultuuris on kirjanikke, kes saatuslikel ajahetkedel puudutavad kogu oma põlvkonna, 

parimal juhul kogu rahva hinge. Kui see ime sünnib, saavad autoreist klassikud. Marie Underi 

luule osutus eesti rahva südamehääleks mitte ühel, vaid mitmel korral 20. sajandi jooksul. 

Esimese ilmasõja ajal, Eesti Vabariigi sünni eel, vabastas Marie Underi erakordselt julge, sen

suaalne armastusluule oma põlvkonna ahistavaist ajakammitsaist; Eesti Vabariigi ajal kujunes 

tema tippluulest ja ballaadidest eesti rahvuskultuuri küpsuse märk; Teise maailmasõja, vene 

ning saksa okupatsioonide ajal sõnastas Underi kaastundlik luule rahva traagilised kaotused; 

poliitilises sundpaguluses suutis just Under ülal hoida rahvuslikku eneseusku. See kõik oli 

kesk 20. sajandi poliitilist tragöödiat mitmekordne ime.

Katoliikliku kaanoni järgi peaks sündima vähemalt kaks imet, et imetegija pühakuks kuu

lutada. Vaid eestlastele igiomane skepsis (ei usu jumalat ega kuradit) ning meie leige luter

lus on hoidnud meid tagasi Underi luulet pühaks ja Underit ennast pühakuks kuulutamast.

Marie Underi elu (1883-1980) lõhestas kaheks poliitiline pagulus. See oli saatus, mis 

sai osaks paljude ikestatud rahvaste kirjanikele, kelle looming väljendas oma rahva sügava

maid tundeid ja kõrgemaid lootusi. Marie Underit on peetud eestlaste ühistunde kehastajaks, 

“loomulikuks sümboliks ja iseenesest mõistetavaks müüdiks, mis ainuüksi oma nimega loob 

eestlaste vahel, ma usun, sama koduse ning ühtlasi ühendava perekonnatunde kui näiteks 

Goethe nimi sakslastel, Cervantes hispaanlastel või Moliere ja Voltaire prantslastel," sõnas

tas Marie Underi tähenduse USA lowa ülikooli kirjandusprofessor Aleksander Aspel Underi 

90. sünnipäeva aktusel 25. märtsil 1973 Torontos.

Lisaks sügavalt rahvuslikule tähendusele olija on Marie Under üks rahvusvaheliselt tõl

gitumaid ja tuntumaid eesti luuletajaid, kelle luulet on tõlgitud teadaolevalt vähemalt 26 

keelde ja kes ise on tõlkinud maailma rahvaste luulet 16 keelest. Marie Under esitati Nobeli 

kirjanduspreemia kandidaadiks vähemalt paarikümnel korral.
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Alustanud möödunud sajandi lõpus Tsaari-Venemaa baltisaksastunud provintsis nii hari

dusteed kui luuletamist saksa keeles, tegi ta oma elutöö iseseisvunud Eesti Vabariigis eesti 

keeles, kuid veetis viimase kolmandiku oma elust pagulasena rootsikeelses ühiskonnas, toi

tudes vaimselt ennekõike prantsuse kultuurist. Nii kultuurimõjude kui vaimsete pürgimuste 

poolest oli Marie Under eestlane ja eurooplane, saksa ekspressionismi maaletooja, prantsuse 

ja vene romantismi tundlik vahendaja eesti keelde ja kultuuri.

Neid kaht väärtust - eestlust ehk rahvuslust ja eurooplust kui rahvusvahelisust -< kandis 

ja väljendas Marie Underi looming sünteesivalt, ilma sisemiste vastuoludeta. Konflikt tekkis 

dramaatilisest poliitilisest kontekstist, mis jagas pärast Teist maailmasõda Euroopa kaheks 

vastandlikuks maailmaks, surmas miljoneid ja sundis sadu tuhandeid inimesi põgenema oma 

kodumaalt Kaheks käristatud maailm, kus Marie Under oli määratud elama oma elu teise 

poole, muutis nii tema elu kui loomingu tähenduse aastakümneiks vastandmärgiliseks ja 

traagiliseks.

Pärast Teist maailmasõda keelustas nõukogude võim okupeeritud Eestis Marie Underi 

nime ja loomingu, tema teoseid hävitati koos miljonite teiste keelatud kirjanduse köidetega. 

Kuigi Eesti Vabariik taasiseseisvus 1991, pole tekitatud kultuurikuritegu tänini võimalik päri

selt korvata. Osa Underi loomingust oli pool sajandit kodumaal keelatud ja kättesaamatu. 

Marie Underi põrm puhkab võõrsil, Stockholmi metsakalmistul. Aastakümneid puudus või

malus luuletaja pikka elu ja mitmekülgset loomingut uurida, sest olulised arhiivid ning kirja

vahetused saabusid alles aastaid pärast taasvabanemist Rootsist ja mujalt maailmast Eestisse 

ning avanesid uurijaile aegamisi.

Loodan, et käesolev uurimus vastab küsimustele: missugune oli luuletaja Marie Underi 

elu-ja isikulugu, millest lähtus tema luulelooming, missugune oli selle vaimne sünnitaust, 

kuidas võeti tema luulet vastu ilmumisajal ja hiljem, kuidas kujunes ja muutus tema luule 

tähendus ajas? Missugused olid Marie Underi suhted oma lähedaste, armsamate ja sõpra

dega? Miks oli Underi luule kaasajas sundpolitiseeritud, siin-ja sealpool raudset eesriiet nii 

vastandmärgilise tähendusega? Kuidas kujunes ta rahvusvaheliselt üheks tõlgitumaks eesti 

luuletajaks? Miks ei saanud Marie Under kunagi Nobeli kirjanduspreemiat, ehkki teda esitati 

kandidaadiks paarkümmend korda? Miks muutus Marie Underi luule ja ta isik eesti kultuuri 

pühalikuks müüdiks juba ta eluajal? Missugune oli Marie Underi luule vastuvõtt Välis-Ees- 

tis, okupeeritud Nõukogude Eestis ja lõpuks vabas Eestis? Kas ja kuidas on tema loomingu 

tähendus muutunud pärast tema surmaja pärast Eesti taasiseseisvumist? Kokkuvõttes: mis

sugune on olnud Marie Underi isikulugu ja tema luulelugu ja kuidas need kaks lugu on oma

vahel seotud?

Loodan, et siinne raamat täidab ühe paljudest mustadest aukudest, mis Eesti lähiajaloos 

ja kirjandusloos on veel avastamata ja läbi kirjutamata. Loodan, et raamatus avanev Marie 

Underi pikk dramaatiline elu ja vastuoluline loomingulugu tõestavad, kuivõrd tihedalt olija 

on ühe erakordse eesti naise elu seotud mitte ainult eesti kirjanduse ja ajalooga, vaid kogu 

Euroopa kultuuri ja maailmapoliitikaga.

Tänan Rutt Hinrikust, Sirje Oleskit, Krista Aru ja kogu Eesti Kirjandusmuuseumi pere 
haruldaselt vastutuleliku ning professionaalse tööõhkkonna eest. Samuti tänan TLÜ 
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Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse keskust, eriti Anne Valmast, ning Rahvusraa

matukogu töötajaid suurepärase bibliograafilise abi eest. Tänan teaduslikku juhendajat, pro

fessor Liisa Saariluomat Turu Ülikoolist vaimselt rikastava koostöö eest. Tänan raamatu toi

metajaid Janika Kronbergi ja Brita Meltsi ning kujundajat Andres Tali meeldiva koostöö eest.

Tänan Eesti Kultuurkapitali, Eesti Rahvuskultuuri Fondi, kirjastust Avita, Alfred Kordelini 

Fondi, Stockholmi Eesti Kultuurikoondise Underi ja Adsoni mälestusfondi ning Eesti Kultuu

riministeeriumi Underi uurimise ainelise toetuse eest.

Tänan südamest oma abikaasat, professorit, kirjanikku Jack Waltersit, minu parimat 

sõpra ja kriitikut, kelle usalduse, kannustuse ja abita poleks pikaajaline töö kaante vahele 

jõudnud.

13. veebruaril 2009

Madisonis Lõuna-Dakotas USAs
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ALLIKAD 
JA ARHIIVID

Esimene monograafiline käsitlus Marie Underi kohta ilmus 1963 Rootsis luuletaja 80. sünni

päevaks tema lähedase sõbra ja n-ö ihuarvustaja professor Ants Orase (1900-1982) sulest. 

See 64-leheküljeline lühimonograafia Underi loomingust olija on tänini pädev, ent siiski 

põgus ning linnulennuline ega valgusta lähemalt autori eluloolist ja loominguloolisi tausta. 

Marie Underi abikaasa Artur Adson koostas luuletajapaari eluõhtul kaheköitelise koguteose 

“Marie Underi eluraamat”, mis ilmus Rootsis 1974. “Marie Underi eluraamatu” esimene köide 

on biograafiline, teine köide sisaldab valitud artikleid ja esseid Underi luule kohta. Kuid Artur 

Adsoni Underi-biograafia on omakorda väga valikuline ja paljude lünkadega, ilma esimese 

abielu ja loomingu käsitluseta, kajastades Underi luule vastuvõttu katkendlikult vaid pagulas

perioodil. Need kolm paguluses välja antud raamatut jäid Eesti laiemale lugejaskonnale 

tundmatuks ja kaua keelatuks ning on tänaseks muutunud bibliofiilseteks haruldusteks.

Okupeeritud Eestis valmistus kirjandusteadlane Olev Jõgi (1919-1989) 1950. aastail 

kirjutama monograafiat kodumaal keelatud luuletajast Marie Underist. Sellest pidi saama 

ideoloogiline vastulöök pagulaseestlaste Underi-jumaldamisele, kuid töö tulemustest pole 

jäänud mingit jälge Qõgi 1978).

Kirjandusteadlane Erna Siirak (1911-1987) alustas 1960. aastatel Marie Underi elu ja 

loomingu põhjalikumat uurimist, sihiga kirjutada monograafia, ning sõlmis kirjastusega Eesti 

Raamat ka vastava autorilepingu, kuid tema töö oli poliitilistel põhjustel raskendatud ja jäi 

paraku pooleli. Kui Erna Siirak 1987 suri, ei leidunud Eesti Rahvusraamatukogule üle antud 

arhiivis loodetavat poolelioleva monograafia käsikirja, vaid ainult uurimuslike artiklite käsi

kirjad, kirjavahetused ning Underi bibliograafiliste andmete vaevarohkete otsingute jäljed. 

Aastaid Underi uurimisele pühendunud andekas teadlane oli oma viimastel eluaastatel sun

nitud kulutama palju aega suletud ühiskonna umbsuses selleks, et läbi suurte raskuste saada 

teada mõnd fakti vabas maailmas aset leidnud Underi luule ilmumise või vastuvõtu kohta.
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Underi rahvusvaheliste publikatsioonide laia haarde tõttu oli see kõik toona üsna lootusetu 

ettevõtmine. Ligipääs Rootsis asunud Underi-Adsoni põhiarhiivile, aga ka raamatukogude 

erifondidesse suletud pagulaskirjandusele jäi Erna Siirakule elu lõpuni keelatuks. Tema elu

töö jäi pooleli kuritegelike poliitiliste takistuste tõttu.

Pärast Eesti taasvabanemist tegid Marie Underi loomingu bibliografeerimistöö kiiresti 

ära Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu bibliograafid Anne Valmas ja Vallo Kelder: Marie 

Underi personaalbibliograafia ilmus 1994. 1993. aasta seisuga koostatud bibliograafia sisal

dab ühtekokku 2691 viidet, neist 1406 on Underi kohta kirjutatud artiklite vfted, kuid nende 

hulgas on vaid mõned üksikud uurimusliku sisuga. Enamus artikleis! on ajalehesõnumid Marie 

Underi juubelite tähistamistest, austamisaktustest või luuleõhtutest.

2003. aastal ilmus Eesti Kirjandusmuuseumi ja kirjastuse Ilmamaa väljaandena mahu

kas ja esinduslik fotoalbum “Marie Under” (Hinrikus jt 2003), mis sisaldab ka valitud arhii

vimaterjali ning kirjakatkeid luuletaja elust. See oli esimene katse Underit ja tema aega kir

janduslooliste dokumentide kaudu kajastada. Ent seni pole veel ilmunud ühtki terviklikku, 

hõlmavat uurimust Marie Underi elu, loomingu ja selle retseptsiooni kohta.

Konkreetne isiklik ajend siinse uurimuse alustamiseks pärineb 1987. aasta suvest. Mõni 

kuu enne Erna Siiraku surma kohtusin temaga Tallinnas Kirjanike Majas. Erna Siirak oli just 

tulnud Moskvast, kus ta sai kokku oma endiste Siberi vangilaagri kaaslastega. Ta oli elevil ja 

täis energiat, sest talle oli jäänud mulje, et Moskvas puhuvad uued tuuled. Kuid samas kurtis 

ta, et ei saa Underi monograafiat kuidagi valmis kirjutada, sest teda ei lasta arhiividele ligi 

ega riigist välja (“Endel Sõgel mind Rootsi ei lase”). Erna Siiraku uurija-eetika ei lubanud tal 

teadaolevaid põhiarhiive uurimata oma tööd lõpetada. Erna Siirak avaldas ühtlasi lootust, et 

kui teda enam pole, võiksin ehk mina tema poolelijäänud tööd jätkata - “tulevikus, kui olud 

vabamaks muutuvad". Olin tookord just saanud valmis monograafia luuletaja Kersti Meri

laasist, mis ilmus paar aastat hiljem (1989), kui poliitilised olud Eestis ja kogu Ida-Euroopas 

juba hakkasidki vabamaks muutuma.

Ehkki Erna Siiraku kavandatud Underi-monograafia jäi kirjutamata, on tema sulest ilmu

nud mitmeid väärtuslikke uurimuslikke artikleid nii Marie Underi varase eluperioodi kui ka 

loomingu, eriti tema ballaadide stiili kohta, millele ka minu uurimuses on toetutud. Kuid 

sisuliselt tuli siiski kogu ettevalmistustööd alustada algusest peale.

Kui ma 1989 esimese kirjandusuurijana Stockholmi Marie Underi põhiarhüvi allikaile 

jõudsin, olid luuletaja lähedased (sh ta noorem tütar Hedda, õde Berta ja abikaasa Artur 

Adson) ja mitmed ta saatuskaaslased (Gustav Suits, August Mälk, Johannes Aavik, Aino Kallas 

jpt) juba surnud, kuid sellele vaatamata sain siiski olulist teavet ja praktilist abi mitmetelt 

Stockholmis elanud ja praegugi elavatelt pagulaskirjanikelt, ennekõike Helmi Rajamaalt, 

aga ka Karin Saarsenilt, Liidia Tuulselt, Paul Laanelt, Alur Reinansilt, Arvo Mägilt, luuletaja 

sugulaselt Leida Kuusmalt jpt Neile kõigile võlgnen tänu lahke teabe eest luuletaja pagulas- 

aastate elu kohta.

Koostöös Tallinnfilmi režissööri Peep Puksiga sai 1992. aastal teoks meie ühine doku

mentaalfilm Marie Underist pealkirjaga “Lauluga ristit”. Film kestab küll vaid ühe tunni, kuid 

selle tarvis lindistasime Stockholmis, Tallinnnas, Kassaris ja Toilas mitukümmend tundi elavat, 
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kultuurilooliselt väärtuslikku, ent nii ohtlikult ruttu kaduvat mälestuslikku materjali inimes

tega, kes Marie Underit isiklikult ja lähedalt tundsid.

Paljud aastail 1989-1992 usutletud inimesed on tänaseks juba elavate hulgast lahku

nud, näiteks Marie Underi vanem tütar Dagmar Stock Saksamaal, kellega mul ei õnnestu

nud küll isiklikult kohtuda, kuid kellega sain vestelda vähemalt telefoni teel 1990. aastate 

alguses. Tänaseks on lahkunud ka kirjanik Helmi Rajamaa, ajakirjanik Juhan Kokla ja kirjaniku 

vennatütar Dagmar (Margot) Reiman Tallinnas.

Jõudsin Dagmar Reimani (1922-1992) usutleda kahel korral vahetult enne tema surma 

1992. a kevadel. Kokkulepitud filmimispäeva maihommikul tuli ka Underi vennatütre surma

teade.

Lahket abi osutasid mulle Marie Underi vennatütre Dagmar Reimani järeltulijad, eriti 

Mait Reiman perekonnaga, kes elavad Tallinnas ja kelle valduses oli nii Underi-Adsoni kui ka 

Underi tütarde kirjavahetus Eestisse jäänud lähedastega ning mitmed Marie Underile kuu

lunud esemed, muuhulgas ka kuulus vanemate piibel, millest inspireerituna Under kirjutas 

samanimelise luuletuse. Tänu perekond Reimani usaldusele õppisin paremini mõistma Marie 

Underi isikut, tema argikombeid ja tööharjumusi, aga ka üldse kodust õhkkonda.

Marie Underi noorem tütar Hedda Hakker (varem Hacker; 1905-1988), kes pärast Eestist 

põgenemist elas koos emaga Stockholmis, suri vaid aasta enne seda, kui siinsete ridade kir

jutaja nõukogude võimu väljasõidukeelu alt vabanes. Pääsesin Stockholmi alles 1989. aasta 

oktoobris. Underi koduarhiiv oli pärast tütre surma antud hoiule Stockholmi ülikooli juures 

tegutsenud Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi juhataja Paul Laane kätte, kuid see mahukas 

materjal oli korrastamata kujul seisnud aastaid Stockholmi ülikooli ühe hoone pööninguil, 

mistõttu keegi uurijaist ei pääsenud sellega tutvuma. 1990. aastate algul sain Stockholmis 

Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudis lugeda vaid valikuliselt mõningaid kirjavahetusi, millel 

oli Underi uurimise seisukohalt kõrvalisem tähendus. Pagulased ei usaldanud veel mitu aas

tat pärast Eesti taasvabanemist kodumaalt tulnud uurijaid nii palju, et neid Underi-Adsoni jt 

arhiividele ligi lasta. Usalduse taastamine võttis oma aja.

Alles 1996. aasta lõpus tegi Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi teadur 

Rutt Hinrikus võimatu võimalikuks ning suutis saavutada selle, et aastaid uurijatele suletud 

Underi-Adsoni arhiiv lõpuks ometi, kuusteist aastat pärast Marie Underi surmaja viis aastat 

pärast Eesti taasiseseisvumist, Rootsist Eestisse Tartusse jõudis.

Stockholmist Tartusse saabunud mahukas põhiarhiiv sisaldab peamiselt isikuloolist, bio

graafiliselt keskset materjali: päevikuid, märkmikke, perekonna külalisteraamatut, isiklikke 

kirjavahetusi sugulaste ja hingelähedastega (isa, tütred, õde, Eduard Vilde, Ants Laikmaa, 

Artur Adson, Friedebert Tuglas, väimees Hermann Stock jpt), Underi kohta ilmunud artikleid, 

auaadresse, lugejate kirju, leidub ka mõningaid Underi mälestusi, mida abikaasa Artur Adson 

on kirja pannud “Marie Underi eluraamatu” kirjutamise tarvis, kuid mida ta selles kasutanud 

on suhteliselt vähe. Under ja Adson olid 1944. aasta sügisel Rootsi põgenedes kaasa viinud 

ka sõjaeelsed olulisemad materjalid.
Ilma selle põhiarhiivita, mida Marie Underi andunud abikaasa ja pühendunud arhivaar 

Artur Adson aastate jooksul pidas, täiendas ja korraldas, polnuks seda raamatut võimalik 
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kirjutada. Niisiis oli Stockholmist Eestisse toodud Underi-arhiiv mitte ainult pagulasperioodi 

keskne, vaid kogu Underiana arhiivi süda.

Nii said Marie Underi kaheks rebitud elust mahajäänud paberid 1996. aasta detsemb

ris taas Tartus kokku (KM EKLA, fond 180), sest Eesti Kirjandusmuuseumisse oli juba varem 

hoiule võetud tema Eestisse jäänud sõjaeelse arhiivi osa. Luuletajapaari Tallinna-koju maha 

jäetud arhiiv on samuti mahukas. Selles arhiivis on enam kui 400 ilmunud ja ilmumata luu

letuste käsikirja, sealhulgas kaks Underi noorpõlve kaustikut saksakeelsete luuletustega, 

ning hulgaliselt ilmunud luulekogude erinevate variantide käsikirju, arvukalt luule-ja näi- 

denditõlkeid. Sõjaeelne arhiiv sisaldab peamiselt kirjanduslikku, loomeloolist materjali, käsi

kirju, rohkesti fotosid ning kirjavahetusi (FriedebertTuglas, Johannes Aavik, Johannes Barba- 

rus, Johannes Semper, Henrik Visnapuu jpt), aga ka mõnede kaasaegsete mälestusi Underi 

kohta. Selle arhiivi oli juba 1940. aastate keskel Tartusse toimetanud bioloogiadoktor August 

Annist, kes elas koos perekonnaga pärast sõda lühikest aega Underi-Adsoni tühjaksjäänud 

ning riigistatud majas Nõmmel.

Lisaks Tartus ja Stockholmis säilitatud ning nüüdsest Tartus koos hoiul olevale põhi- 

arhiivile leidub Marie Underiga seotud materjale Eesti Riigiarhiivis, Eesti Ajalooarhiivis, Tartu 

Kunstimuuseumis, Eesti Teatri-ja Muusikamuuseumis; Stockholmis Balti Arhiivis, Eesti Kul

tuuri Koondise arhiivis, ajalehtede Teataja ja Eesti Päevaleht arhiivides; Helsingis Soome 

Kirjanduse Seltsi arhiivis ja Eeva Niinivaara koduarhiivis; USAs Paul Reetsi, Olaf Millerti, Juta 

ja Lauri Vaska koduarhiivides, Yale’i ja lowa ülikooli arhiivides, USA immigratsiooni ajaloo 

uurimiskeskuse arhiivis Minnesota ülikoolis ja mujal.

Läti pagulasluuletaja Astrid Ivaski kutsel viibisin 1998. aasta märtsis Lõuna-lirimaal 

Corki lähistel Ivaskite kodus, kust leidsin eest ühe kõige sisukama loomingulise kirjavahetuse 

Marie Underi ja Ivar Ivaski vahel, mis andis palju teavet Underi kirjanduslike, filosoofiliste ja 

usuliste vaadete mõistmiseks. Olulist taustateavet leidsin ka Ivar Ivaski käsikirjalistest mit

mes keeles kirjutatud päevikutest (ühtekokku 52 köidet). Marie Underi kirjad Ivaskile and

sin Astrid Ivaski loal üle Eesti Kirjandusmuuseumile. Ivar Ivaski päevikud asuvad Astrid Ivaski 

koduarhiivis Riias, kuhu Ivaski lesk elama asus.

“Elus olen õppinud vaikima - enesekaitseks.” Nii on Marie Under öelnud, hoidudes 

eluaeg intervjuudest. Sellest enesele seatud reeglist leidub vaid paar põgusat erandit. Ta ei 

kirjutanud ise ka mälestusi ja neid on nappide märkmetena “Marie Underi eluraamatu” tarvis 

üles tähendanud Artur Adson. Underi päevikupidamine oli harv ja juhuslik, kokku vaid paar

kümmend lehekülge - sedagi tegi tema eest rohkem abikaasa Artur Adson.

Kuid puuduvaid päevikuid asendavad arvukad ja sisukad kirjavahetused. Underil-Adsonil 

olid lisaks Ivar Ivaskile kirjavahetused ka kirjandusprofessorite Ants Orase ja Aleksander 
Aspeliga, Aleksis Ranniti ja paljude teiste kaasaegsetega. Ühtekokku oli neil enam kui paar

sada korrespondenti. Kõnekad on Marie Underi kirjavahetused tema luule teistesse keeltesse 

tõlkijatega ja tõlgendajatega, aga ka pereliikmete ja -sõpradega nii paguluses kui okupee

ritud Kodu-Eestis.

Mõned silmatorkavad lüngad muidu rikkalike ja hästi säilitatud kirjavahetuste hulgas 
peab ometi ära märkima. Üks neist valgetest laikudest on Marie Underi noorpõlve sõbratari

19



Anette (Jeanette) Pärnamäe kirjavahetus Marie Underiga aastail 1909-1919. On küll olemas 

Anette kirjad Mariele, kuid puuduvad Marie kirjad temale. Anette kirjad on Underile saade

tud New Yorgist, kuhu Anette koos oma mehe Albert Pärnamäega välja rändas. Kirjavahetuse 

toon ja sisu on usalduslik, isegi intiimne, kirjad käsitlevad üsna avameelselt noorte abielu- 

naiste tundmusi. Näiteks kirjutab Anette Mariele 17. aprillil 1911: “Su kiri on täis ülevoolavaid 

tundmusi, täis kaasakiskuvaid tuld! Elada, elada!! -Ja kuidas ma seda tahaks!” Kahjuks võime 

vaid kujutleda ja Anette vähestest vihjetest kaudselt välja lugeda, mida 28-aastane Marie 

Under võis toona sõbratarile kirjutada ja mida tunda. Ehkki olen püüdnud neid kadunud kirju 

USA eestlaste arhiividest mitu aastat otsida, pole otsingud seni kahjuks vilja kandnud. Min

nesotas Minneapolise ülikooli juures asuvas USA immigratsiooni keskarhiivis leiduvad vaid 

mõned Albert Pärnamäe venna kirjad ja dokumendid. Pärast New Yorgi ajalehes Vaba Eesti 

Sõna kuulutamist saatis perekond Esop Parkville’st mulle paar haruldast värvilist postkaarti, 

mis Anette Pärnamäe oli saatnud oma mehevennale Ameerikasse enne USAsse kolimist. 

Noore Underi kirjade otsingud Ameerika arhiivides jätkuvad.

USAst leidsin siiski aastail 2005-2006 mitmeid teisi huvitavaid Underi kirjavahetusi, 

mida saatsid mulle USA eestlased professor Olaf Millert Minnesotast, Paul Reets Bostonist 

ja Lauri Vaska New Jerseyst. 2006. a juunis kohtasin ja usutlesin lowa Citys prantsuse kirjan

duse professori Aleksander Aspeli leske Paulene Aspelit, kelle valduses on suur Estica-arhiiv.
Veel üks kadunud kirjavahetus oli Marie Underi ja Õie Fleigi vahel, mis toimus pagulus- 

perioodil. Eestlanna Õie Fleig põgenes koos tuhandete teiste eestlastega 1944. a sügisel 

Läände, sattus Saksamaa põgenikelaagreisse. Õie Fleig oli üks Henrik Visnapuu muusadest, 

ta abiellus šveitslasega ja elas elu lõpuni Šveitsis. Ta tutvus pärast sõda Marie Underiga ning 

pälvis tema poolehoiu. Õie Fleig oli ainus deklameerija, keda Marie Under täielikult usaldas 

oma luulet avalikult ette kandma ja kellele ta kirjutas avameelselt oma loomingu tõlgen

dustest, nagu võis aru saada Fleigi kirjadest Underile. Pärast pikki otsinguid õnnestus mul 

2008. aasta lõpus leida kontakt Õie Fleigi tütre Irja Cilluffo’ga, kes on Eesti Vabariigi aukon

sul USAs Portsmouth’is. Ta oli äsja naasnud Šveitsist, kust oli toonud kaasa kadunud ema Õie 

Fleigi arhiivi, sh Marie Underi ja Artur Adsoni kirjad temale, ühtekokku 195 kirja ja kaarti (ligi 

400 lk) ajavahemikust 1948-1974. Pärast kopeerimist peaks seegi väärtuslik kirjavahetus 

jõudma lõpuks Tartusse Eesti Kirjandusmuuseumi.

Kõige mõistatuslikum ja suurim lünk Marie Underi arhiivis on aga see, et puuduvad 

Marie Underi kirjad tema teisele abikaasale Artur Adsonile, ehkki Adsoni kirju Underile on 

säilinud hulgaliselt (aastaist 1914-1974 üle 330 kirja). Abikaasale kirjutatud kirjade puu

dumine on seda kummalisem, et üldiselt on just Artur Adson kõik Underiga seotud paberid, 

ka argipäeva sedelikesed erilise hoolega talletanud ja alles hoidnud. On säilinud vaid paar 

juhuslikku Underi praktilist laadi kirja Adsonile, needki leiduvad varasemas, sõjaeelses arhii

vis. Ometi teame Adsoni poolt Underile kirjutatud arvukate armastuskirjade põhjal, et Under 

on talle kirjutanud palju kirju ja eriti tihti nende ebatavalise suhte algusperioodil 1915

1920, mil Marie oli veel ametlikult Karl Hackeri naine. Marie Underi kirjad oma kauaaegsele 

armukesele, hilisemale abikaasale on niisiis vaieldamatult olemas olnud. On raske uskuda, 

et oma naist armastav andunud arhivaar, nagu Artur Adson oli, oleks ise need talle kallid 
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kirjad hävitanud. Kui see oli kellegi teise tahe neid kirju mitte säilitada, siis pidi sellise otsuse 

tegema kas Marie Under ise või äärmisel juhul tema tütar Hedda. Miks? Pean kaduv-väikseks 

võimalust, et just need kirjad oleksid ajakeerises või põgenikelaagrites lihtsalt kaduma läi

nud, sest kogu muu arhiiv on hästi hoitud ja säilitatud. Ehk ei olnud Under ise tagantjärele 

rahul oma tujuka ja hellitatud rolliga selles algusest peale ebavõrdses Printsessi ja Paaži 

suhtes? Adsoni armastuskirjade püsivalt alandlik, anuv ja paluv põhitoon näibki kinnitavat 

seda oletust. Ka sellele mõistatusele püüan siinses biograafias vastust leida.

Ent mõned puuduvad kirjavahetused ei tee olematuks fakti, et kokkuvõttes on Marie 

Underi arhiivimaterjalide saatus olnud õnnelik. Söandan väita, et eesti kultuuriloos on vähe 

neid, kelle kohta on alles niivõrd rikkalikult materjali, hoolimata kahest sõjast ja okupat

sioonist, põgenemisest üle mere ning pagulaslaagrite keeristest: sadu käsikirju, sadu kirja

vahetusi, sadu fotosid, Adsoni koostatud ajaleheväljalõigete kogud ja Underi elu kohta pee

tud üksikasjalikud päevikud ning märkmikud, kus kirjas loetud kirjandus, reisidel nähtu ning 

kogetu. Vastava soovi ja rõhuasetuse korral saaks Marie Underist kirjutada ka üsna üksik

asjaliku meditsiinilise eluloo, niivõrd põhjalikult on ta elukaaslane üles tähendanud Uhderit 

aastaid piinanud unetuse, peavalude, närvinõrkuste tunnid, arstid ja rohud. Ent see pole käes

oleva raamatu eesmärk. Siinne uurimus käsitleb eraelulist tausta, luuletaja sõprus-ja armas

tuslugusid küll esmakordselt ja võimalikult avameelselt, kuid ikka silmas pidades põhimõtet, 

kuivõrd on need lood ja seigad seotud tema isiku vaimse kujunemise ning loomingulise 

minaga. Missugune oli luuletaja perekondlik elu, missugused olid Marie Underi intensiivsed 

suhted põlvkond vanemate Eduard Vilde ja Ants Laikmaaga, eakaaslaste Karl Hackeri, Artur 

Adsoni, Friedebert Tuglase, aga ka põlvkond nooremate Hermann Stocki, Ivar Ivaski ja Ants 

Orasega - seda kõike on vältimatult vajalik teada, kui tahame paremini mõista Marie Underi 

luule sünnitausta ja luuletaja kirjandusliku kujunemise lugu.
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TEOREETILISI 
LÄHTEKOHTI

AUTORI SÜND, 
SURM
JA NAASMINE

Kirjaniku roll on ajaloo jooksul radikaalselt muutunud. Rahvaluule ei tundnud autorit. Regi

värsse, aga ka uuemaid rahvalaule lauldi suust suhu, tegijat teadvustamata või teadmata, 

lisades ja improviseerides, kuni 19.-20. sajandil rahvaluule kogumistöö käigus hakati üles 

märkima ka lauljaid. Aga laulja polnud autor. Eeposedki sündisid anonüümseist rahvalaulu

dest, kuni mõningaist eeposte kokkupanijaist ja kompileerijaist said autorid (Lönnrot, Kreutz

wald). Vanade tekstide auväärne iga, põlvkondi kestnud mälupagas tagas nende ehtsuse ja 

väärtuse, nende põhimõtteline anonüümsus oli n-ö rahvatarkusena endastmõistetav ja üld

tunnustatud nii toona kui ka praegu.

Keskajal hakati teaduslikke tekste pidama pädevaiks vaid juhul, kui nende autor oli 

teada (Hippokrates, Plinius jne). Kuid 17.-18. sajandil toimus muutus: teaduslike tekstide 

väärtust hakkasid määrama tekstide endi omadused, näiteks väidete tõestatavus. Tekstide 

õigsus ei vajanud enam tingimata viidet autorile. Samal ajal muutus kirjanduslik tekst vas

tuvõetavaks vaid siis, kui see kandis autori nime. Iga luuletuse autor, kirjutamise aeg, koht ja 

olukord tuli välja selgitada. Kirjandusliku teksti anonüümsus muutus probleemiks. (Foucault 

1995: 233-246.)

Järgmine etapp autori mõiste ajaloos algas 18.-19. sajandi vahetusel, mil teos hakkas 

muutuma eraomandiks ja omaks võeti autorikaitse põhimõtted. Esimesed autorikaitse seadused 

võeti vastu mitmetes Euroopa riikides 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. Kirjandusteose 

autorit ei peetud enam lihtsalt käsitööliseks nagu varem, vaid kirjutaja roll muutus tähtsa

maks kui paberivalmistaja või raamatu väljaandja oma. Tasapisi hakati mõistma, et kirjanik loob 
midagi täiesti uut ja omapärast, mida varem polnud olemas. Üks esimesi, kes tõstis kirjaniku 

rolli romantilisse kõrgusse, oli Edward Young (1683-1765), kelle teoses “Oletusi originaalse 

kompositsiooni kohta" (“Conjectures on Origfrial Composition”, 1759) võrreldi uue teose loo

mist uue taime kasvamisega: teos tõuseb spontaanselt geeniuse elujõulisest ürgjuurest, taim 
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(teos) kasvab, teda ei tehta. Koopiad (plagiaadid) on tihti vaid tooted, mida käsitöölised panevad 

kokku juba olemasolevaist, mitte originaalseist aineist (Young 1995: 37-4-2.)

Romantilist autorikäsitust arendasid 18.-19. sajandi vahetusel nii saksa (Johann Gottfried 

Herder, Johann Wolfgang von Goethe) kui inglise kirjanikud (Samuel Taylor Coleridge, William 

Wordsworth). Sündis arusaam kirjandusest kui iseseisvast kunstiliigist, maailmast, mis eristus 

poliitilisest ja majanduslikust tegevusest ning omandas sotsiaalse ja moraalse iseseisvuse. 

Süvenes arusaam, et kirjanduslik geenius loob midagi täiesti uut. (Pease 1995: 263-276.)

19. sajandi algul muutus kirjandusteos samas ka objektiks, mida tuleb teadlikult tõl

gendada, mille tähendust tuleb avada, mitte anda lihtsalt suvalisi maitsehinnanguid. Kujunes 

välja tänaseni elujõuline romantiline autorikäsitus, mille kohaselt igal teosel on olemas üks 

ja kindel tõeline tähendus, mille just nimelt autor on sellele andnud. Lugeja ülesandeks on 

osata see tähendus teosest välja lugeda. Teos on ennekõike autori eneseväljendus, tähtis 

pole mitte niivõrd tekst ise, kuivõrd see, mida autor on tahtnud tekstiga öelda. Säärane aru

saam teksti ja autori suhtest on olnud üldlevinud viimased kakssada aastat. (Kaarto 2001: 

165.) Kuid viimase saja aasta jooksul on seda romantilist arusaama tublisti kritiseeritud, kuni 

jõuti välja täiesti teise äärmusse - autori surnuks kuulutamiseni.

Romantilise autorikäsituse kriitikud olid pärit Venemaalt (20. sajandi alguse vene futu

ristid), USAst (20. sajandi keskpaiga uuskriitikud) ja Prantsusmaalt (20. sajandi teise poole 

poststrukturalistid). 20. sajandi alguse vene formalistid, aga ka nende kriitik Mihhail Bahtin, 

rõhutasid, et kirjaniku poolt kasutatav keel on kõigile kasutajaile ühine. Järelikult ei saa teos 

olla üksnes ühe isiku ehk autori teene, vaid kuulub keelekogukonnale tervikuna ja väljen

dab paljusid erinevaid aspekte. Sestap tuleb lähtuda eeskätt tekstist, mitte autorist ja tema 

eneseväljendusest. Teos sisaldab palju erinevaid hääli ja vaatenurki, mitte ainult kirjaniku 

monoloogi jne. (Venäläinen... 2001; Bahtin 1988.)

Ameeriklastest uuskriitikud (William K. Wimsattjr, Monroe Beardsley jt), kes tegutse

sid mõjukalt 20. sajandi keskel, olid vene formalistidega sarnastel seisukohtadel: teoseid 

eelistati käsitada tekstikeskselt, sõltumata autorist ja ühiskondlikust kontekstist, kus teos 

sündis. Uuskriitikud nimetasid romantilist autorikäsitust “kavatsus-veaks” ehk eksituseks 

(intentional fallacy), kuna nende arusaama kohaselt pole kirjaniku kavatsused teose hinda

misel üldse olulised ega pädevad.

Samas on uuskriitikute seisukohad vastuolulised ja sisaldavad ikkagi viiteid kirjaniku 

eluloo ja subjektiivse sõnaloome olulisusele teksti loomisel ja selle tähenduse mõistmisel. 

Siiski - uuskriitikute meelest pole tähtsad mitte kõikvõimalikud kirjaniku biograafia üksik

asjad, vaid ainult teatud olemuslikud eluloolised detailid. Mitmed soome kirjandusteadlased 

on juhtinud tähelepanu asjaolule, et lõppude lõpuks ei vaidlustagi ameerika uuskriitikud kuigi 

sügavalt ega tõsiselt romantilist arusaama kirjanikust kui teose õige tähenduse allikast, vaid 

soovivad kriitilisemat, valikulist elulookäsitust (Saariluoma 1989: 4-9-65; Kaarto 1998). Ka 

USA kaasaegne filosoof Joseph Margotis jõudis teoses “Kunst ja filosoofia” uuskriitikute vaa

dete suhtes sarnastele järeldustele (Margolis 1980).

Kõige jõulisemalt ja tänini mõjuvõimsaimalt on romantilist autorikäsitust arvustanud 

ning purustanud prantsuse poststrukturalistid Roland Barthes, Jacques Derrida ja Michel
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Foucault, kes arendasid oma eelkäijate - vene formalistide ning tšehhi ja prantsuse struk

turalistide - vaateid kuni väiteni autori surmast Roland Barthesl kurikuulus essee “Autori 

surm” (“La mort de l’auteur”) ilmus 1968 ja sellest alates polnud enam miski sel alal endine. 

Poststrukturalistide rünnak romantilise kirjanikutüübi vastu lähtus Ferdinand de Saussure’i 

arusaamast, et keel kui märk on alati midagi üldist, üksikust vastuvõtjast sõltumatut, kuigi 

see võib autori poolt olla kirjutatud vaid teatud vastuvõtjale. Derrida kuulutas seda arusaama 

võimendades ning edasi arendades surnuks ka vastuvõtjad ehk lugejad (Derrida 1972; Der

rida 1995: 117-124).

Derrida jt poststrukturalistid näevad nii suulises kui kirjalikus tekstis nn puudumis- 

tegurit. Märk võib toimida ka looja kohaloluta, märki võidakse mõista, kuigi selle loomishetk 

on tagasipöördumatult möödas ja autori keskkonda, kogemusi, kavatsusi ehk seda, mida 

ta tahtis kirjutamishetkel öelda, ei pruugi alati teada. Kuid poststrukturalistid läksid veelgi 

kaugemale - nad väitsid, et märk võib toimida nii autori kui vastuvõtja kohaloluta, st märk 

pole sõltuv ühestki kasutusolukorrast, märk ei sõltu üldse kontekstist. Märgid ei saa küll toi

mida väljaspool konteksti, kuid on hulk kontekste, kus märgid siiski võivad toimida, tõdeb 

Derrida üpris vastuoluliselt. (Derrida 1972.) Märk ei saa olla märk, kui ta on üksik, ainsuslik, 

ainulaadne, ühekordne.

Näen selles poststrukturalismiks, teksti- ning märgikeskses arutluskäigus loogikaviga 

ning sisulist vastuolu, sest Derrida kirjutab, et iga kord, kui märki korratakse, ilmneb see pisut 

erinevas, teistsuguses kontekstis, et iga kordamine on alati teistmoodi kordamine. Kui märgil 

(tekstil, teosel) on olemas võime toimida erinevates kontekstides (märk on intersubjektiivne), 

siis märgi tähendus järelikult ikkagi sõltub kontekstist. Nõustuvad ju poststrukturalistidki väi

tega, et märgid on vahendid, millega subjektid võivad üksteist mõjutada üle erinevate kon

tekstide. Derrida väidab, et märk võidab ning ületab konteksti piirid, sest ta pole vaid üksik 

kaduv minanähtus, vaid tal on korduv ülesanne. Väidaksin vastu, et kui märk (teos) ületab 

ühe konteksti piiri, siseneb ta teise konteksti ja märk saab sama või uue või mitu uut tähen

dust selles uues kontekstis, sõltuvalt just uuest kontekstist. Niisiis, ikkagi - minu veendumuse 

kohaselt märk (teos) sõltub kontekstist. Missugusest kontekstist, oleneb omakorda vastu

võtja kontekstist. Aga vastuvõtja oli ju poststrukturalistide poolt samuti surnuks kuulutatud.

Roland Barthes väitis sisuliselt sama, mis vene formalistid, et kirjutava subjekti iden

titeet kaob teoses, sest keel on seda kasutava kogukonna ühisvara ja seepärast pole teos 

ainult autori looming (Barthes 1980; Barthes 1995:125-130) - võrdle nt Bahtini väitega, et 

keel on n-ö ülerahvastatud, tulvil teiste kõnelejate-kirjutajate kavatsusi, st tähendusi (Bah- 

tin 1988). Nii formalistide kui poststrukturalistlike teoreetikute arvates unustab romantiline 

autorikäsitus asjaolu, et keel pole kunagi vaid ühe autori omand või teene ja igas teoses 

väljendab end alati terve keelekogukond. Kasutaksin selles väites pigem tegusõna “räägib 

kaasa” kui “väljendab end”. Keelekogukond räägib teose lugemisel ja tõlgitsemisel minu 

veendumuse kohaselt kaasa just konteksti kaudu, kuid Derrida küsimärgistab ka konteksti 

mõiste, väites, et ükski kontekst ei saa olla tervikuna lugemise juures: kontekst on piiratud 

ja ebakindel, ilmnedes vaid teatud lõikudena või viiludena, kontekstil pole aja- ega kohapiire 

ja me ei saa kunagi täpselt öelda, kust algab üks kontekst ja kus ta lõpeb ja mida ta täpselt 
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hõlmab. Lugeja-tõlgendaja peab iga kord eraldi otsustama, mida ta näeb märgi (teose) kon

tekstina. Ja kui pole olemas mingit objektiivset tähendust, pole ka võimalik mõista autori 

poolt teosesse kätketud tähendust. Pole ka kindel, kas autor ise võib üldse usaldusväärselt 

mäletada oma teose tähendust või mõeldes ning kirjutades kuidagi neid tähendusi kont

rollida. (Derrida 1972.) Samas on Derrida oma seisukohtades küllalt vastuoluline ning tema 

hilisematest raamatutest võib leida talle endale vasturääkivaid teese. Näiteks tema psüh

hoanalüütiline loeng Freudi kirjutamisviisist rõhutab just vastupidiselt autori subjektiivset 

autobiograafilisust teoste loomisel. (Derrida 1978:196-231.)

Derrida autorikriitilisi või isegi autorit eitavaid seisukohti on väljendanud hiljem ka mit

med teised uurijad (Wheeler III 1989: 479-491; Bernet 1990:162; Kaarto 2001:163-183). 

Nii kuulutasid poststrukturalistid surnuks mitte ainult autori, vaid lõplikult kadunuks ka kir- 

jutamiskonteksti.

Osaledes kriitilistes vaidlustes autori mõiste üle, tõi Michel Foucault 1969. a avaldatud 

artiklis “Mis on autor?” (“Qu’est-ce qu’un auteur?”) kasutusele autorisubjekti ja autorifunkt- 

siooni mõiste, mida ta nimetab ka autori “teiseks minaks" ehk alter ego’ks (Foucault 1995: 

233-246). Fiktiivsetes (ilukirjanduslikes) tekstides erineb jutustaja autorist, kuid Foucault’ 

arusaama kohaselt ei kuulu autori “teine mina” ei jutustajale ega ka teose kirjutajale: “Oleks 

niisama ekslik otsida kirjanikku tõelise kirjutaja kui fiktiivse jutustaja rollist; kirjanikufunkt- 

sioon sünnib nende lahtilõikamisest - nende lahknemisest ja kaugenemisest.” Subjektipo- 

sitsioon on teatud ühiskonnas võimaliku identiteedi omaksvõtmine. Kirjanikusubjekt on 

iga lugeja puhul erinev ja erineb ka sama lugeja erinevate lugemiskordade puhul, väidab 

Foucault. Niisiis on poststrukturalistide jaoks kõik suhteline - ühegi teose kirjutamisel ega 

lugemisel ei saa olla üht ja kindlat objektiivset tähendust, ja isegi kui see oleks olemas, oleks 

selle tähenduse tähtsus üksnes hinnangu küsimus. Mitte millelgi pole mitte mingit kindlat 

tähendust. Pole autorit, pole lugejat, pole konteksti.

Ma ei arva, et autor on surnud. Vastupidiselt poststrukturalistidele olen veendunud, et 

kontekst pole ainult suhteline mõiste. Tunnistan, et autori funktsioon võib varieeruda ühest 

ajaloolisest kontekstist teise, kuid ta ei kao sealt kunagi. Nõustun pigem rumeenia kirjan- 

dusteoreetiku Eugen Simioni kriitikaga, kes oma poleemilises peateoses “Autori naasmine” 

nimetas poststrukturalistide seisukohti “metodoloogiliseks terrorismiks” ning taastas lugeja 

õiguse näha ning otsustada, kuidas mõjutab autorsust näiteks kirjaniku sugu või etniline taust 

(Simion 1996). Vastupidiselt poststrukturalistidele väidab Simion, et kirjandusteose mõistmi

seks ja analüüsimiseks on autori kohalolek vältimatu, teda pole võimalik ignoreerida. Simioni 

arvates tuleb äärmusliku biografismi ning psühhobiograafilise kriitika vältimiseks eristada 

kirjanikku ning eraisikut (vt ptk “Uushermeneutiline lähenemine").

Pooldan inglise kirjandusteadlase Sean Burke’i seisukohta, et teoreetiliste mudelite 

võimetus autori mõiste vastuoluliste mõistatuste kaardistamisel pigem suurendab vajadust 

pöörata autorile tähelepanu (Burke 1995: x). Burke avaldas 1992. aastal teose “Autori surm 

ja naasmine”, kus ta arvustas põhjalikult poststrukturalistide Barthes’i, Foucault’ja Derrida 

arusaamu. Teos muutus kiiresti erialaseks bestselleriks ning sellest on tänaseks avaldatud 

juba kuus kordustrükki. Burke kuulutas samuti autori naasnuks ning väitis, et autor pole 
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kunagi olnud elavam kui siis, kui ta surnuks kuulutati (Burke 1998: 7). Seejuures eristas ta 

kaht aspekti: autori naasmist kirjandusteaduses ja kirjanduskriitika naasmist autori juurde. 

Burke avas veenvalt poststrukturalistide seisukohtade fenomenoloogilisi juuri nii ajaloolises 

kontekstis (Husserl) kui ka lingvistilises revolutsioonis (Lacan, Levi-Strauss), mis põhjustasid 

nende teoreetilise suutmatuse vältida tekstide lugemisel ja tõlgendamisel subjektiivsust.

Kui vene formalistid ja ameerika uuskriitikud arendasid oma autorikriitika välja strateegi

lise reaktsioonina biograafilisele positivismile, siis poststrukturalistide jaoks muutus see peami

seks eemärgiks iseeneses. Väide autori surmast sai neile otsekui usu küsimuseks. (Burke 1998: 

17.) Burke võrdleb autori surnuks kuulutamist Jumala surnuks kuulutamisega 19. sajandil ning 

seostab seda psühholoogilise vajadusega astuda vastu autoritaarsusele. Barthes konstrueerib 

ise omale Autor-Jumala, metafüüsilise abstraktsiooni, absoluutse fiktsiooni ehk väljamõeldise, 

et teda siis tappa kui totalitaarset koletist. (Burke 1998: 26-27.) Burke osutab tõsiasjale, et 

kui Barthes ise kirjutas kellegi loomingust, siis lisas ta alati ka autori eluloo, st seostas autori 

isiku tema poolt kirjutatuga. Kui vene kirjandusteadlane Boris Tomaševski nimetas autori enda 

poolt loodud kirjanikulegendi “kirjanduslikuks faktiks” (Tomaševski 1995: 81-89), siis Barthes 

muutis tegelikult oma kirjanduslikus praktikas biografeemi lausa elulookirjutuse aluseks (Burke 

1998: 37). Barthes kiitis näiteks Marcel Prousti biograafi George D. Painterit nimelt selle eest, 

et Painter ei piirdunud ainult Prousti romaanitegelaste analüüsiga, vaid esimesena rehabilitee- 

ris tõelise huvi tema eraelu vastu (Painter 1959,1965). Painteri Prousti-biograafiat peetakse 

tänini üheks parimaks kirjanikubiograafiaks. Niisiis, ka sina Brutus-Barthes!

Kui autori surnuks kuulutamine oli adresseeritud ajatule Autor-Jumalale, siis tagasitu

lek biograafilise autori juurde tähendab Burke'i sõnutsi tagasitulekut transtsendentsusse, 

ajalikku surelikkusse (Burke 1998: 39). See tähendab autorsuse repositsioneerimist ehk 

ümber-ja tagasipaigutamist selle abstraktsest, metafüüsilisest kontekstist konkreetsesse 

ideoloogilisse, keelelisse, biograafilisse konteksti. Burke juhib tähelepanu tõsiasjale, et mit

med aktuaalsed kirjandusteaduslikud diskursused (uushistorism, kultuuriline materialism, 

postkolonialism) eeldavad töötava autorikontseptsiooni taastamist, võimaldamaks juurde

pääsu ajaloolisele, kultuurilisele ja koloniaalsele kontekstile. (Burke 1995: XXVII.)

Autori naasmine kirjandusteaduses tähendas ka subjektiivsuse ümbermõtestamist ja 

teisiti-sõnastamist, mis on olnud eriti viljakas feministlikus (Virginia Woolf, Nancy K. Miller 

jt, vt Encyclopedia... 2001: 948-950; Miller 1988:106) ja postkolonialistlikus kirjandus

kriitikas (Colonial... 1993). Mõistan postmodernistlike meesteoreetikute hoiatusi võimaliku 

stereotüüpse sümpaatia suhtes, kui naine kirjutab naisest biograafiat ning püüab poolvägisi 

luua naiskirjaniku karakterist ülevat narratiivi ehk tema isikliku arengu kangelaslugu, kus 

naine võitleb kõigi sotsiokultuuriliste ning perekondlike takistustega oma eneseteostuse ja 

loomingu nimel (Encyclopedia... 2001: 948-950). Marie Under ei vaja ei soolist ega mingit 

muud laadi protektsionismi, sest ta suutis end teostada elus nii luuletaja, ema kui naise rollis.

Ometi olen jälginud Marie Underit käsitlevas biograafilises uurimuses tähelepanelikult 

soolist aspekti, mitte ainult sellepärast, et Under oli naiskirjanik ja siinse uurimuse autor on 

naisteadlane, vaid sellepärast, et nii Underi loomingu vastuvõtus kui ka kogu tema ajastu 

maskuliinses kontekstis peeti oluliseks rõhutada tema saavutusi soolisest aspektist.
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Autori surma või sünni teema kokkuvõtteks: postmodernne mõtteviis on tegelikult toi

minud vastupidiselt postmodernismi teoreetikute taotlustele - mitte viinud subjekti kadumi

sele, vaid pigem jõudsalt soodustanud subjektide paljusust, kultuurilist pluralismi, kõikvõi

malike väikeste narratiivide, pisikeste kohalike lugude, mitmekesiste “diskursuse saarekeste” 

sündi, mis omakorda on muutnud autori naasmise, tema kohalolu ja vajalikkuse uuesti ene

sestmõistetavaks. Suur sõda impeeriumite ja igasuguse totalitaarsuse vastu tähendab ju 

sisuliselt sõda impersonaalsuse vastu. See tähendab võitlust subjekti õiguste eest.

U USH ERMEN EUTI LI N E
LÄHENEMINE

Biograafilise uurimuse kõige olulisem ja keerulisem probleem on, kust läheb piir kirjaniku 

ja eraisiku vahel: mis on ilukirjanduslik (fiktsioon) ja mis on tõsi (faktiline) ja kas ning kui

das need on omavahel seotud? Kus on näiteks piir armastusluule ja isikliku armuloo vahel? 

Kus on piir luuletaja ahastavate surmanägemuste ja maailmasõja, looja lähedaste või tema 

armastuse surma vahel? Kui Marie Under väidab, et ta pole luuletanud millestki muust kui 

iseendast, siis kas ta teeb seda kirjanikuna või eraisikuna? Eesti kirjandusuurimise traditsioon 

on olnud siin äärmiselt ettevaatlik ning pigem piinlikult hoidunud kirjanike eraelulisest taus

tast, kui püüdnud avada ning mõista eluloo ja loomingu seoseid.

Kaasaegses kirjandusteaduses ning teadusfilosoofias tegeleb selle probleemideringiga 

terve teadusharu nimega hermeneutiline intentsionalism (Neohermeneutik}, mida võiks eesti 

keelde tõlkida kui tekstitõlgenduslikku kavatsuslikkust või kavatsuslikku tekstitõlgendust 

(Köppe, Winkko 2008:133-148). Hermeneutiline intentsionalism rõhutab autori kavatsuste 

ja tema loomekonteksti olulisust kirjandusteoste tõlgendamisel ja tähenduste mõistmisel, 

ehkki eristab samas hüpoteetilist ja tegelikku kavatsuslikkust (Köppe, Winkko 2008:133). 

Erinevus nende kahe vahel on jätkuvate teaduslike, sh ka biograafiateoreetiliste väitluste 

teema, mis ulatuvad objektiivsest hermeneutikast üle biograafilise narratiivi kuni biograa

filise illusiooni ja biograafia kunstini (Biographer’s... 1989; Denzin 1989; Ellmann 1973: 

1-16; Encyclopedia... 2001; Evans 1943: 301-310; Marcus 1998; Maurois 1929; Novarr 

1986; Parke 1996; Rollison 2001: 442-447; Rollison 2002: 363-368; Troubled... 1988). 

Kokkuvõttes: tänini pole biograafia teooria väitlustes jõutud üksmeeleni selles, kas biograa

fia on ajalookirjutus, kunst või teadus. Minu arvates sisaldab ideaalne biograafia elemente 

kõigist neist kolmest, kuid siinses uurimuses kasutatud meetodid ning eesmärgid peaksid 

viima käesoleva biograafilise teose võimalikult lähedale kirjandusteaduslikule uurimusele.

Ehkki biograafilisi elemente leidub mitmete rahvaste eepostes ja muistsetes lugudes, 

ka meie “Kalevipojas”, tuli termin “biograafia" kasutusele alles 17. sajandil, kui anonüümne 

autor kirjutas 1661 teose “Thomas Fulleri elu” (Encyclopedia... 2001:110). Kirjanikubiograa

fia ajalugu on olnud aga palju lühem ning areng aeglasem kui biograafia ajalugu, mis algas 

Antiik-Kreekas juba 5. sajandil e.m.a ning anglosaksi kultuuriruumis keskaegsete pühakute 

elulugude üleskirjutamisest, mida nimetatakse hagiograafiaks. Alates inglise kirjandusteadlase 
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Samuel Johnson! žanrirajavast teosest “Poeetide elud” (“Lives of the Poets", 1777-1781) kuni 

inglise romantikute biograafiateni (Shelley, Coleridge, Keats), oli biograafide eesmärgiks anda 

lugejaile kangelaslikke eeskujusid, kasvatada neid moraalselt ning jagada elujuhiseid. 19. 

sajandi lõpul lisandus arusaam, et kirjanikubiograafia võib lisaks rahvavalgustamisele seletada 

ka kirjanike loomingut Selle arusaama tagajärjel hakati kirjanike teoseid biograafiates üha 

enam tõlgendama kui isiksuse indekseid, st novelle ja luuletusi tõlgendati kui pseudo-auto- 

biograafilisi dokumente. Mida aeg edasi, seda julgemalt hakati eriti 20. sajandi kirjanikubio

graafiates spekuleerima kirjaniku lapsepõlvefaktidega kuni freudistlike teooriateni kirjanike 

süvapsühholoogilistest ning seksuaalsetest eripäradest. Lõpuks muutusid paljud biograafid 

ise loovaiks kirjanikeks, kes spekuleerisid vabalt algmaterjaliga ning vastavalt oma kunstilisele 

nägemusele organiseerisid seda ümber üpris suvaliselt. 1920. aastail saavutasid mitmed selli

sed kunstilised kirjanikubiograafiad (George Bernard Shaw jt) kaasaja parimate romaanidega 

võrdselt bestselleri staatuse. Samal ajal, kui Euroopas õitses eeskätt kunstiline kirjanikubio

graafia, toimus USA akadeemilistes ringkondades pärast Esimest maailmasõda teistsugune 

pööre: täheldades olemasolevate kirjanikubiograafiate ebaadekvaatsust filoloogilises mõt

tes, keskenduti süstemaatiliselt pigem teaduslikule biograafiakirjutusele, mille eesmärgiks oli 

stimuleerida ning täpsustada kirjanduslikku kaemust (Encyclopedia... 2001: 564-565; Altick 

1969). Kuid paraku pole teaduslikud biograafiad lugejate silmis olnud nii menukad kui spe

kulatiivset laadi kunstilised biograafiad. On ju palju lihtsam mõjutada lugejat mõne mahlaka 

eluloolise detailiga kui esteetilise, st kirjanduskriitilise või -teadusliku väärtuse analüüsiga, 

mis laiendaks ning arendaks kirjanduslikku kogemust Ometi on paljud viimastel kümnendi

tel ilmunud kirjandusteaduslikud biograafiad teinud just seda. Marie Underi elu ja loomingu 

tähenduse mõistmise avardamine võiks olla ka selle raamatu ideaalseks ülesandeks.

Olen oma uurimuses lähtunud uushermeneutilisest veendumusest, et kui kirjanik väl

jendab oma loomingus kõige intiimsemaid, isiklikumaid eraeluga seotud tundeid ning eeti

lisi valikuid, siis on tema loomingu mõistmiseks vaja seda eluloolist tausta teada ja mõista 

niivõrd detailselt, kuivõrd see on tõestatavalt tema loomingu otsene allikas ning tõukejõud 

(Caroll 2001:197-213; 418-420).

TEISTE TEADUSALADE 
TEOREETILISI 
VAATEPUNKTE 
BIOGRAAFIALE

Kirjutades ülevaadet Marie Underi elust ja tema loomingust, lähtusin esmalt 20. sajandil väl

jatöötatud biograafia teooria intentsionaalsuse ehk kavatsuslikkuse traditsioonist, mille koha

selt biograafia fiktsionaalsuse (ilukirjanduslikkuse) ja faktuaalsuse (tõepärasuse) vahekorra 

määrab ära see, mil määral biograafia autoril on õnnestunud kindlaks teha autori kavatsusi 

ning uurida, kuidas tema looming töötab sellel faktilisel taustal, millega ta suhestub (Rout- 

ledge... 2005: 42-44; 247-249).
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Biograafia teooriat on aegade jooksul arendatud mitte ainult kirjandusteaduses ja filo

soofias, vaid ka psühholoogias ja semiootikas: Lev Võgotski “Kunsti psühholoogia” (1925, 

vt Võgotski 1977), Ä. N. Leontjevi “Tegevus, teadlikkus, isiksus” (1977), Juri Lotmani “Kul- 
tuurisemiootika” (1984, e k 1991), sh eriti tema artikkel “Õigus biograafiale. Teksti ja autori 

isiksuse tüpoloogilisest suhestatusest” (Lotman 1991: 365-385), Jüri-Fransiscus Lotmani 

artikkel “Kirjaniku biograafia kui katse omastada loomingut” (Lotman 2006b)*  jt. Viimati 

mainitud autor mõistab “omastamise" all mitte ärandamist, vaid omaks tegemist ehk elu- 

lookirjutajate püüet muuta kirjaniku eluloo kaudu omaseks nn “võõrast" (lugejaile kaugeks 

jäävat) loomingut.

* Vt http://www.ut.ee/hortussemioticus/l_2006/lotman.htm

Juri Lotman oli veendunud, et mitte kõigil ühiskonnaliikmeil pole õigust biograafiale 

(see on väide, millega nõustuksin vaid tinglikult - sõltuvalt ühiskonna demokraatlikkuse, 

st vabaduse astmest), vaid iga kultuuritüüp loob oma biograafiaga ja biograafiata inimeste 

mudelid. Kes on kes, neid arusaamu hakkavad kujundama sotsiaalsed rollid ühiskonnas. Bio

graafiaga inimene seostub valikutega, mis lähtuvad ühiskonnas kehtivatest nn õige käitumise 

normidest. (Lotman 1991: 366-385.) Underi puhul pole küll kahtlust tema õiguses eluloole, 

kuid sellele vaatamata on vaja analüüsida, kuidas ta elu jooksul läks korduvalt vastuollu keh

tivate nn õige käitumise normidega (armukese pidamine, abielu lahutamine, ebamoraalseks 

peetud luule, põgenemine välismaale, enesetsensuur jne), kuid tuli kõigist neist vastuoludest 

ometi välja võitjana, kinnistades järjekindlalt oma õigust eluloole.

Vene psühholoogid Võgotski, Leontjev jt toonitasid psühholoogiliste protsesside sot

siaalset algupära. Oma (vene) formalismikriitilistes seisukohtades rõhutasid nad eriti nn 

tegevusteoorias olulisi ning elulookirjutuse jaoks keskseid mõisteid nagu motivatsioon ning 

sihipärasus. Saksa psühholoogi Ernst Kretschmeri individuaalse geeniuse psühholoogia kes

kendus vaimse arengu perioodilisusele (Kretschmer 1931:14-16). Ka paljud teised autorid 

on pidanud oluliseks eluloo periodiseerimist. Kõiki nimetatud teoreetilisi aspekte olen oma 

uurimuses arvestanud ja neist lähtunud. Samas ei nõustu ma Võgotski biografismi-kriitilise 

seisukohaga, nagu ei võiks kirjaniku kogemustel ja sellest lähtuvate teoste teemadel olla 

otsustavat tähendust. Underi-uurimuses lähtun küll eeldusest, et autori elukogemustel võib 

olla tema loomingule määrav tähendus, eriti kui autor seda ise tõestatavalt tunnistab ja ene- 

setõlgendustes rõhutab.

Juri Lotmani abikaasa, samuti Tartu semiootikakoolkonda kuulunud kirjandusteadlane 

Zara Mints arendas edasi vene kirjandusteadlase Boris Tomaševski nägemust kirjanikust kui 

oma eluloo loojast ja autorist (Tomaševski 1995: 81-89). Kirjaniku elulooline legend on osa 

tema ilukirjanduslikust tekstist ning need on omavahel nii tihedasti seotud, et nende erista

mine on tihti võimatu, rääkimata nende asetamisest hierarhilisse suhtesse ehk arutlemisest, 

kumb - kas elulugu või looming - on olulisem.

See arusaam vapustas traditsiooni, milles kunstiteoseid tõlgendati nende autorite elu

lugude põhjal, st peeti biograafilisi tegureid ilukirjanduse tõlgendamisel määravaiks. Elu

loo “faktid" on samamoodi loodud ja neid kasutatakse tõlgenduse elementidena nagu teisi 
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poeetilisi kujundeid. Zara Mints, kelle uurimused keskendusid eeskätt vene modernismile, 

sümbolistlikule luulele, lõi mõistepaari kunsti tekstid ja elu tekstid (Mints 1974: 134-141). 

Elu tekstid on kunstniku elu dokumendid - kuidas elu kajastub päevikuis, kirjades, kaas

aegsete mälestustes. Mints nimetab neid kokkuvõttes faktidokumentideks, mis on loodud 

ja niisama usaldusväärsed või -väärtusetud kui kunstilised tekstid, viited ilukirjanduslikule 

loomingule, kaasaegsete loomingule, kunstiliigi traditsioonile jne.

Elu tekstid on biograafilise ainese kõrval samasugused ajaloolised “faktid” nagu erine

vad kuulsad kultuuritekstid, need muutuvad semiootilises mõttes ilukirjandusliku loomingu 

osaks. Kunstiteose analüüsis on kunsti tekstid ja elu tekstid kõrvuti ja samaväärsed. Mints 

nimetas tekste, milles elu ja kunst võrdsustusid, uusmütoloogilisteks. Mintsi järgi ühinevad 

elu ja kunst uusmütoloogilistes tekstides samamoodi nagu ilukirjanduslikus tekstis. (Mints 

1979: 76-120.) Lähtun Mintsist inspireerituna teoreetilisest oletusest, et Marie Underi loo- 

meloo puhul on tegemist samasuguse uusmütoloogilise nähtusega.

Biograafia teoreetilisi aspekte on käsitletud ka kultuuriantropoloogias, religiooni ajaloos 

ning psühholoogias, aga ka nende valdkondade vahelistes (nt religiooniantropoloogilistes) 

uurimustes (Heinberg 1989; Pentikäinen 1971 jt). Religiooni ajaloos ja psühholoogias on 

käsitletud näiteks usujuhtide, märtrite ja pühakute elulugusid kui müütilisi konstruktsioone, 

kui üldistatud kultuurimudeleid, vastandina psühholoogiateooriais (Freud, Jung) eelistatud 

individuaalsetele variatsioonidele (Biographical... 1976:14-15). Niisiis - individuaalne elu

lugu contra mütoloogiline kultuurimudel.

Religiooni ajaloos eristatakse püha elulugu (hagiograafia) ja kriitilist biograafiat, reli- 

giooniantropoloogias kultuurimudelit ja elumudelit, religioonipsühholoogias kangelasemüüte 

ja geeniusemüüte, kuid kõigis neis kolmes valdkonnas on ühine joon see, et uurijad on kes

kendunud nn biograafilise kujundi probleemile (Biographical... 1976: 2-27).

Biograafilisel kujundil on nii müütiline kui ajalooline aspekt. Osa biograafia teooria 

uurijaid eelistab rõhutada üht, teine teist aspekti, kuid Underi uurimise seisukohalt pean 

oluliseks psühhoanalüütiku Ernst Krisi arutlusi teatud kunstnike (kirjanike) otsekui ettean

tud, sätestatud eluloolisest mudelist või eeskujust lenactments of pre-existing biographical 

patterns), ning sellest, kuidas sääraste “müütiliste" kunstnike elu võib osutada paradigmaa

tilist (mõtteviisi muutvat) mõju nii kaasaegsete inimeste kui ka nende järeltulijate arusaa

madele (Goethe, Gandhi jt) (Biographical... 1976: 29; vt ka Kris 1968: 66-84). Eriti oluliseks 

osutub eeskuju andvate isikute mõju murrangulistel aegadel, mil indiviidi sidemed tradit

sioonidega murduvad või muutuvad häguseks. Kuid uus ei sünni tühjast, igal uuel eeskujul on 

alati olemas oma ajalugu, uut tüüpi elulugu areneb välja vanast. Kris rõhutab biograafiliste 

eeskujude või mudelite ajaloolise evolutsiooni puhul just nende ühiskondlikku mõõdet (Bio

graphical... 1976: 74), mis on erakordselt tähtis ka Underi eluloo kirjutamisel ning mõistmisel.

Religioonipsühholoogias esitatud mütoloogilised elulood põhinevad saatuslikel õnne- 

tustel ehk fatalismil, psühholoogilised ja ajaloolis-kriitilised elulood aga isikute endi otsustel 

või poliitiliste institutsioonide (Underi eluloo puhul riigikorra) muutustel.

Underi eluloo käsitlemisel võtan lisaks kirjandusteaduslikele teooriatele arvesse nii kul

tuuriantropoloogilist aspekti (kaasaegse paradigma muutused), psühhoanalüütilist aspekti 
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(luuletaja tegutsemise motivatsioonid ja eesmärgid), aga ka retseptsiooni mütoloogilis-reli- 

gioosset aspekti (Underi kujunemine rahvuslikuks müüdiks). Loodan, et need laiemad teo

reetilised aspektid aitavad avada seda mehhanismi, mille abil võis ühe inimese elu ja loo

ming avaldada niivõrd suurt paradigmaatilist mõju mitme põlvkonna kaasaegsetele. Samas 

tuleb teha vahet biograafilise kujundi (müüdi) ja individuaalse elu vahel, mida nimetatakse 

biograafiliseks protsessiks (Biographical... 1976: 29-30). Sellest pidevalt muutuva eluloo

lise protsessi pingeväljast lähtuvalt otsin viisi, kuidas suhestub Underi enese minapilt tema 

muutuva-paisuva müüdiga.

Kokkuvõttes eristan eelmainitud teoreetilistest lähtekohtadest kolme liiki arusaamu 

biograafiast ja neist johtuvalt sõnastan järgmised uurimisülesanded:

1) sotsiaalne biograafia; kuidas suhestus Underi elu ja luule Eesti kultuuri ja ajaloo 

pöördepunktidega (modernismi tulek, Eesti Vabariigi sünd, maailmasõjad, okupatsioon, polii

tiline pagulus)?

2) ajaloolis-kriitiline ehk teaduslik biograafia: missugune oli Underi elu esiteks tema 

ulatusliku kodu-ja välismaise arhiivimaterjali ning kirjavahetuste põhjal, ja teiseks, missu

gune oli tema teoste kaasaegne ja hilisem vastuvõtt 20. sajandi jooksul?

3) müütiline biograafia: kuidas sündis Underi müüt?

ROMANTILINE
AUTORIKÄSITUS

Kirjandusloolist tausta arvestades lähtun romantilise autorikäsituse traditsioonist, mille koha

selt autoril on võime ning esmaõigus anda oma teostele ainulaadne tähendus. Selle mõistmi

seks on meil vaja tunda kirjaniku loomingulise arengutee tausta - lapsepõlve, hariduselusid, 

enesearendamist, lugemust, mõjuisikuid, aga ka laiemat ühiskondlikku ning poliitilist tausta. 

Lähtun poststrukturalistide kriitikute, eeskätt Eugen Simioni ja Sean Burkel veendumusest, 

et kirjaniku biograafia puhul on oluline nii autori isik kui ka tema taust, eelkõige erinevate 

luuletuste ja luulekogude sünnitaust ehk kontekst ning mis peamine - et neid kontekste 

on siiski võimalik kirjeldada, nende tähendust avada ja mõista läbi kaasaegsete tekstide 

analüüsi. Luuletaja eraelu ning teda ümbritsenud ning mõjutanud inimeste vahelised suh

ted - pere-, sõprus- ja armastuslood - on samuti olulised niivõrd, kuivõrd nad kujundavad 

loomingulise isiksuse elulugu, motiveerivad tema luuletajaks saamist ja arenemist. Luuletaja 

eluloo ja loomingu vaheliste seoste mõistmisel pidasin tähtsaks ajaloolist tausta, sh seda, et 

Marie Underi nooruses, 20. sajandi algul ei vaidlustatud veel romantilist autorikäsitust, vaid 

seda peeti endastmõistetavaks ning ideaalseks.

Underi luuletajamina ehk -identiteedi arengut jälgides pidasin oluliseks arvestada, mis

sugust kirjanduslikku autorimudelit on ta järginud, kas ja kuidas see on ajajooksul muutu

nud. Kuni 18. sajandi keskpaigani valitses Euroopas klassikalise kirjanduse mudel, mis oli 
valgustuslik ning ratsionalistlik. Ühiskond esitas kirjandusele mitmesuguseid kirjandusväli- 

seid ootusi: kirjandus peab rahvast harima, andma head eeskuju, kutsuma üles kõrgemate, 
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vaimsete väärtuste poole, kujundama ideaale. Seda nimetatakse kitsamalt kas kirjanduse 

pedagoogiliseks või laiemas tähenduses sotsiokultuuriliseks ülesandeks. Eesti kultuuriloos 

olid säärased rahvahariduslikud ootused kõige suuremad kahel rahvuslikul ärkamisajal - 

19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi lõpul, enne Eesti taasvabanemist. Kirjanikud kandsid 

nii rahvuslikku aadet kui ka vabaduse ideaali siis, kui venestamise surve oli kõige suurem ja 

lootus kõige väiksem. Lydia Koidula kirjutas “Mu isamaa on minu arm” ja Hando Runnel kir

jutas “Ilus, ilus, ilus on maa, mida armastan”. Koidula ja Runnel täitsid omas ajas lugejarahva 

ootusi üsna sarnasel viisil ja rahvas vastas neile armastuse ja austusega.

Kas, kuidas, millal ja miks täitis Underi luule neid klassikalisi kirjanduslikke ootusi?

Romantism tõi Euroopasse individualismi laine, mis kestab tänaseni. Saksamaal tegid 

18. sajandi teisel poolel ilma “tormi ja tungi" luuletajad Goethe, Schiller jt, kes hakkasid ees

kätt saksa filosoofi Johann Gottfried Herderi esteetilistest vaadetest lähtudes kultiveerima 

täiesti teistsugust kirjaniku ideaali: kirjanik väljendab eeskätt isiklikke tundeid ja mõtteid, 

sest tõeline kunstilooming kerkib esile eelratsionaalsest, eelkeelelisest hingekihist. Herder 

oli veendunud, et kunstilises loomingus ilmutab end inimese loomulik tung väljendada end 

teistele inimestele ning tema loomulik kalduvus muuta oma kogemused terviklikeks, temale 

sobivaiks kunstilisteks kujudeks ja kujunditeks. (Herder 1969; Irmscher 1987; Saariluoma 

2008.) Kirjanik, kunstnik on erakordne isiksus, geenius, kellele on lubatud kõik, kaasa arva

tud kõikvõimalike normide rikkumine, nii moraalsed kui sotsiaalsed eksperimendid. Ja mitte 

ainult lubatud - normide rikkumine, piiride purustamine või ületamine on kunstigeeniuseks 

olemise eeldus. Kunsti nimel olija on lubatud kõik-või peaaegu kõik. Seniajani vaieldakse 

näiteks selle üle, kas elusolendi tapmine kunsti nimel (filmi või etenduse tarvis) on eeti

line ja lubatud või mitte. 19. sajandi lõpuks oli Euroopa kirjanduses kujunenud välja valitsev 

arusaam, et hea ja õige kirjanik ei tohiks olla ühiskondlikult seotud, sest see ahistab tema 

loomingulist vabadust.

Romantiliselt individualistlik kirjaniku-ideaal jõudis Eestisse suure hilinemisega. Alles 

20. sajandi algul hakkasid Noor-Eesti kirjanikud Gustav Suits ja Friedebert Tuglas neid ideid 

Eestis juurutama. Kirjanik kui erandlik isiksus tõusis esmakordselt laiema ühiskonna tähele

panu keskpunkti just Siuru luuletajate sensatsiooniliste erootiliste ja enesekesksete luuletus

tega: Marie Under ja Henrik Visnapuu vapustasid ühiskondlikku moraali nii tugevalt, et too

nased eesrindlikud pedagoogid nõudsid nende põletamist tuleriidal, vaimustunud noorsugu 

aga jumaldas neid. Euroopalik individualismilaine on püüdnud lugejaid pooleteise sajandi 

jooksul veenda kunstniku ja kirjaniku autonoomses geeniuses ja totaalses eneseväljenduse 

vabaduses.

Kuidas ja kuivõrd järgis Under seda romantilist kirjanikuideaali? Missugune oli tema 

ettekujutus tõelisest luuletajast? Milline oli tema kirjaniku-ideaal loometee algul ja kas ning 

kuidas see ajajooksul muutus?

Neile küsimustele vastuseid otsides lähtun ennekõike luuletaja enese pihtimusest, et 

ta pole kunagi luuletanud millestki muust kui endast. See mõte on valitud ka käesoleva raa

matu motoks. Just siin väljendub kõige otsesõnalisemalt tõsiasi, et Marie Under pidas oma 

luuletajaideaaliks saksa romantismi autorikäsitust, mis rõhutas autori individuaalsust ja tema

32



erilisi õigusi ning vabadusi ühiskonnas, sh ka õigust seista väljaspool ühiskonda ja selle üldist 

moraali. Intiimses erakirjas väljendatud olulisest ülestunnistusest tuleneb nii teoreetiline kui 

praktiline küsimus, missugune oli Underi kui luuletaja “ise", milline oli tema luuletaja-iden- 

titeet ehk minapilt, kuidas see tekkis, kujunes, arenes ja muutus?

Vastates siinse biograafilise uurimuse põhiküsimusele, lähtun Marie Underi luule sün- 

niaegsest ajaloolisest kontekstist, sest see oli aeg, mil romantilist autorikäsitust veel keegi 

ei vaidlustanud, see oli endastmõistetav ja üldiselt aktsepteeritud nii Euroopa kui Eesti kir

jandusloos. Toonane kirjanduskontekst oli niisiis kardinaalselt erinev tänasest. Lähtudes luu

letajana saksu romantismi autorikäsitusest, oli Marie Underi pihtimuslik ülestunnistus seega 

täies kooskõlas tema kaasaegse autorikäsitusega.

Biograafilises uurimuses huvitab mind küsimus, missugune oli Underi luuletee arengu 

lõpptulemus? Miks ja kuidas kujunes ühe tundmatu noore eesti naise romantilisest “ise-st” 

niivõrd suur ühiskondlikult tähenduslik sümbol? Miks ja kuidas muutus tema intiimselt isiklik 

looming niivõrd suureks ja sotsiaalselt tähenduslikuks? Kuidas muutus eraisik Marie Under- 

Hacker-Adson MARIE UNDERIKS? Kuidas sgutis ta saavutada selle ime mitte ainult ühel korral 

ja ühel ajahetkel, vaid korduvalt, kasvatades oma luuletajamüüdi sümboltähendust iga kor

raga üha võimsamaks? Siinse uurimuse põhiküsimus on, missugune oli Marie Underi kui luu

letaja minapilt, milline oli tema luule vastuvõtt ja kas ning kuidas need ühtisid või lahknesid.

Raamat koosneb kahest osast. Esimeses, eluloolises osas käsitlen seda, kuidas Marie 

Under kujunes autoriks-luuletajaks, kuidas kujunes välja tema enese subjektiivne mina

pilt eesti luuletajana. Teises osas jälgin tema luule vastuvõtuprotsessi eesti kirjanduses ja 

ühiskonnas ehk kuidas kujunes välja Marie Underi kui eesti rahvusliku luuletaja ühiskond

lik kuvand ja kuidas selle tähendus on erinevates kirjanduslikes ja poliitilistes kontekstides 

arenenud ja muutunud.

Kokkuvõttes sean ülesandeks võrrelda Marie Underi kui autori subjektiivse minapildi 

vastavust tema kui rahvusliku luuletaja ühiskondlike tähendusrollidega - ehk kuidas autor 

kui subjekt ja tema loomingu erinevad tähenduskontekstid omavahel suhestuvad, vastan

duvad või ühtivad.
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1. osa Elulugu



EELÕITSENG -
LUULETAJA
IDENTITEEDI SÜND

PÄRITOLU, 
VANEMAD

Tegevusaeg ja -koht on 19. sajandi lõpp, Põhja-Euroopa, Eestimaa kubermang Vene tsaari

riigi koosseisus. Eesti riiki polnud veel olemas, oli kubermangulinn Tallinn, kus anti haridust 

peamiselt saksa ja vene keeles.

Põliselanikest eestlased rääkisid ajaloo ning geograafia sunnil vähemalt kolme koha

likku keelt: eesti, saksa ja vene. 1881 tapeti atentaadiga vene keiser Aleksander II, troonile 

tõusis tema poeg Aleksander III, karm valitseja, kes alustas Balti kubermangudes aktiivset 

venestamist. 1882-1883 teostati revisjon, mille aruandes rõhutati talupoegade halba olu

korda ning baltisakslaste domineerimist nii majanduses kui kultuuris. Vene võimude eesmär

giks sai saksa mõju asendamine venestamisega.

1882 suri eesti rahvusliku liikumise juht Carl Robert Jakobson, aatekaaslastes pettunud 

Jakob Hurt oli siirdunud Peterburi, eesti noor ühiskond jäi ilma silmapaistvate juhtideta. Suur 

isamaalaulik Lydia Koidula suri Kroonlinnas 1886. Rahvuslik ärkamisaeg, mis sai hoo sisse 

1860. aastail, vajus vastuolude ja venestuse survel unustusse. 1888 avati Põltsamaal rahva 

kogutud saja tuhande rublaga kauaoodatud Aleksandrikool. Kuid igatsetud eestikeelse ase

mel tuli sellest täiesti venekeelne kool.

Saksamaa keisriks sai 1888 Wilhelm II, Saksamaa hakkas endale Aafrikas asumaid muret

sema. Inglismaal toimus valimisreform. Prantsusmaal ja USAs asutati esimesed ametiühingud.

Euroopas algas majanduskriis. 1883 suri Karl Marx.

Tartu nimi muudeti 1889Jurjeviks.

Eesti maarahvas luges peamiselt piiblit ja saksa keelest mugandatud sentimentaalseid 

kalendrijutte, esimese põlvkonna linnarahvas eelistas Eduard Bornhöhe ja Eduard Vilde rea

listlikke rahvajutte.

1883 ilmusid MarkTwaini “Elu Mississippil”, Friedrich Nietzsche “Nõnda kõneles Zara- 

thustra” ja Robert Louis Stevensoni “Aarete saar”.
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1883 sündisid kirjanikud Aleksei Tolstoi, Jaroslav Hašek, Franz Kafka, Hugo Raudsepp 

ja Marie llnder.

Marie Under sündis 27. (15.) märtsil 1883 Läänemere-äärses Tallinnas, mis oli Vene 

tsaaririigi baltisaksa provintsi pealinn. Väike kahekorruseline puidust sünnimaja asus Tallinna 

äärelinna agulis, heinamaade keskel.

Marie oli Leena ja Friedrich (Priidu) Underi viielapselise perekonna kolmas laps, teine 

tütar. Esiklaps Evangeline (1880-1931) oli sündinud kolm aastat varem, seejärel sündis 

poeg Gottfried, kes suri väikelapsena. Paariaastaste vahedega sündisid veel kaks last: tütar 

Berta (1885-1974) ja poeg Christfried (1887-1934) (KM EKLA, f 180, m 230: 9; vt ka 

Mihkla 1968b: 463-466). Lastest elas kõige kauem, 97-aasta vanuseks, Marie Under, kes 

päris ilmselt oma esivanematelt pikaealisuse geenid. Nii Marie vanemad kui ka vanavane

mad elasid kõrge vanuseni: isa Priidu Under suri 86-aastaselt, ema Leena Under (Kerner) 

ja isapoolne vanaema Ingel Kerves elasid 80-aastaseks, vanaisa (isaisa) Nigulas Nirk suri 

aga 96. eluaastal, püstitades oma suguvõsa rekordilise vanusepiiri, mille tema pojatütar 

Marie Under ületas.

ISA LIIN

Kuigi Marie Under sündis Tallinnas, oli tema esivanemate päriskoduks mitme sajandi vältel 

Hiiumaa, väike saar Eestimaa lääneosas, kust Underi vanemad olid 1881. aastal, vaid paar 

aastat enne Marie sündi, Tallinna kolinud.

Marie Underi isa Friedrich (Priidu, Prido) Under (1843-1930) oli pärit Hiiumaa lõu

naosas asuvast Pühalepa kihelkonnast Värsu külast, kus tema isa Niggolas (Nigulas) Nirk 

(1818-1914), elava fantaasiaga muinasjutuvestja, pidas Jüriste talus rätsepaametit. 

1858. aasta nn hingederevisjoni kirjades on perekonnapea nimeks märgitud “Hagaste Thoma 

Nigolas Nirk, genannt Under”. Niisiis on Marie Underi isapoolne vanaisa võtnud endale tei-

Marie Underi 
isapoolne vanaisa 
Nigulas Under 
(13.VIII 1818- 
7.111191M.

seks perekonnanimeks Under ajavahemikus 1835-1858, sest 1835. aasta 

perekonnanimede paneku raamatus seda veel ei esine. Nähtavasti oli 

perekonnapea saavutanud selleks ajaks Kärdla kalevivabrikus juba nii

suguse töökoha ja positsiooni, et vajas peenemat nime (Tiik 1962: 495

496). Sarnase oletuse tegi Marie Underi onutütar - Gustav Underi tütar 

Melitta Müllersdorf- arvates, et Nirgi nimi oli liiga odav, proosaline või 

igapäevane rätsepakunstiga tegelevale mehele, kes muuhulgas tõi esi

mesena Hiiumaale õmblusmasina (Siirak 1974:1581). Marie Underil oli 

teistsugune nimepärimuse versioon: selle järgi olnud üks Nigulase esi

vanematest, Marie vanaisa Nigulase vanaisa Niggola Ants, Hiiumaal Suure

mõisas “futtermeistriks” ehk karjaravitsejaks. Lisaks loomadele ravinud ta 

edukalt ka inimesi, mistõttu tema kohta öeldud: “Ants teinud undrit” (tegi 

imet - rootsi keeles tähendab under imet). Ka väljastpoolt oma valla piire 

käidud tema käest nõu ja abi saamas. Siit tulnudki liignimi Under, mis sai
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Marie Underi 
esivanemate 
kalmud Kassari 
surnuaias. Foto 
perekonnaaibumist.

sugukonna priinimeks. Rahvaluuleteadlane Oskar Kallas oli Kassaril suvitades selle kindlaks 

teinud ja sellest 1934. aasta paiku Underi sugulastele jutustanud. “Ja esimene selle nime 

kandja tõusnud Soonlepa mõisa valitsejaks,” kirjutas Artur Adson “Marie Underi eluraama- 

tus” (Adson 1974a: 10).

Melitta Müllersdorfi andmetel olnud kuulsaks karjaravitsejaks ehk tänapäeva mõistes 

loomatohtriks siiski Nigulase isa ehk Marie Underi vanavanaisa Toomas, keda kutsuti Karja 

Toomaks (1778-1836) ja kelle olevat pull surnuks puskinud. Karja Toomal ei olnud regist

reeritud perekonnanime, neid hakati eesti talupoegadele ametlikult panema alles pärast 

pärisorjuse kaotamist, aastail 1816-1835.

Pärimuslugudest ei selgu, millal ja miks pandi esmalt perekonnale Nirgi nimi, igal juhul 

on see kasutusel olnud suhteliselt lühikest aega vaid Marie Underi vanaisa Nigulas Nirk- 

Underi esimese perekonnanimena.

Erna Siirak, kes põhjalikult uuris Marie Underi varasemat biograafiat, pidas Underi nime 

Kallase-versiooni kõige tõenäolisemaks, nii pole põhjust seda pärimusteadet vaidlustada. 

Kui Gustav Suits õnnitles Marie Underit tema 50. sünnipäeva puhul, põimis ta Underi nime 

ime-tähenduse oma õnnesoovi postskriptumisse (KM EKLA, f 180, m 14).

Vanaisa Nigulas Nirk omandas lugemis-ja kirjutamisoskuse, sai leeritamisel lugemises 

ja katekismuses hinded “üsna hea”. Ta olevat õppinud ära rätsepatöö, suutes selle ametiga 
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oma 9-liikmelise perekonna ära toita. Poisipõlves töötanud ta Kärdla kalevivabrikus, kust ta 

perekondliku pärimusloo kohaselt saanud palgaks nii suure kotitäie suuri viielisi vaskrahasid, 

et seda olnud raske mitu versta seljakotis kandes kodutallu tuua (Adson 1954: 286).

Adsoni kirjapanekute kohaselt ehitas Nigulas Under enesele Hagaste külasse väikese 

maja, mida nimetati Süllaotsaks. Ta elatas end rätsepa, sadulsepa ja mütsitegijana.

Nigulas oli Hiiumaa kõige kuulsam rätsep, isegi krahv Ungern-Sternberg polevat olnud 

linnas tehtud riietega rahul ning lasknud kõik oma püksid, pintsakud ja kasukad Nigulasel 

Marie Underi 
isapoolne vanaema 
Ingel Under 
(neiupõlvenimega 
Kerves; 27.VII 1822 - 
31.XII 1902).

teha. Priidu pärinud vanaisalt nii tõearmastuse kui vagaduse. Underi 

vanaisa olnud jumalakartlik, käinud sageli kirikus ja lugenud kodus 

vaimulikku kirjandust. Piibli lugenud ta kaanest kaaneni paar korda 

läbi. Imetlusväärne olnud Nigulase jutustamisanne ja lõpmatu jut

tude tagavara küll tontidest, muistsetest sündmustest ja juhtumi

test teoorjuse aegadel. Hiidlased nimetavad sääraseid jutupaunikuid 

“koldselõuameesteks” (Adson 1954: 287-288).

Marie Underi isa sünnitalu Jüriste oli Nfgulase naise, Underi isa

poolse vanaema Ingel Kervese (1822-1902) esivanemate põline 

kodu. Ingel oli Jüriste Simuna Kervese tütar, kes nimede panemise 

aegu soovinud enesele liignimeks Kerves, kuna kirves “on ju see 

kõige tarvilikum tööriist”. Simuna eelkäijad olnud kaheksandat põlve 

Jüriste talu omanikud. Esiisa rännanud suure katku ajal Kesselaiust 

Suuremõisa valda (Adson 1974a: 10).

Nigulas ja Ingel laulatati 1. märtsil 1842. Ingel sünnitas ühte

kokku üheksa last, Marie isa Priidu oli nende esimene poeg. Perre 

sündis veel neli poissi ja neli tüdrukut. Ingel olnud kena ja rõõmsa, 

elava loomuga naine, kes oskas raamatuid lugeda ja laule laulda, 

olles teistest naistest helgema peaga. Vanaduspäevil käis üheksa lapse ema ümbruskonna 

taludes ämmaemandana noort peret vastu võtmas, nõnda et viibinud enam kui 300 imiku 

sünni juures.

Marie Underi isa Priidu kasvuaastad möödusid Hagaste külas Sillaotsa (rahvasuus Sül- 

laotsa või Rätsepa) vabadikukohas, Randva lahe ääres. Kuna Priidu oli üheksalapselise pere 

vanim poeg, oli tööd nooremate õdede-vendade hoidmisel varakult palju. Alghariduse sai 

ta Kasevälja külakoolis ning oli seejärel tosin aastat rätsepmeistrist isa õpipoisiks. Kuid nagu 

ta isa Nigulas ei rahuldunud oma isa kombel põllumeheks jäämisega, nii pöördus ka poeg 

Priidu juba varakult isa käsitöölisekutsest ära, kuigi see oli toona väga lugupeetud ja tulus 

amet. Rätsep kuulus küla haritud koorekihti. Priidu jätkas noore mehena haridusteed, õppides 

paar aastat Tallinnas nn Baueri vaeslastekoolis, kust sai ettevalmistuse koolmeistriametiks.

Hiiumaa lõunatipus asuva Kassari saare (nüüd poolsaare) koolmeistriks sai Priidu Under 

29-aastaselt, 1872. aasta augustis, kuid praktiliselt tuli tal lisaks laste koolitamisele olla ka 

köster, kohtukirjutaja, magasiaida arvepidaja ja rõugepanija.

Kassari algkooli asutas baltisakslasest parun Eduard von Stackelberg 1863. aastal Mäe

küla kõrtsihoones, kus varem olid kõrtsi pidanud tema tulevase naise vanemad. Marie Underi
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isa tuli Kassari kooli järjekorras kolmanda algkoolijuhataja ja -õpetajana, teatab Kassari alg

kooli kroonika aastast 1926. Priidu llnder kasutas emakeele õpetamisel C. R. Jakobsoni “Kooli 

Lugemise raamatut” ning õpetas klaveri saatel lastele laulmist. Oma koolikooriga käinud ta 

suurtel pühadel Kassari kabelis laulmas ning esinenud mõnikord ka mõisahäärberis. Priidu 

Underi kasvandikud olnud sügavamate teadmistega kui Kassari järgmise koolmeistri õpilased.

Priidu Under olnud heledat verd, keskmist kasvu, tüsedavõitu, vastutulelik köster- 

koolmeister, kes võitis oma mõnusa ja lahke olemisega saare elanike poolehoiu. Priidu 

Under luges Kassaris nagu teisedki haritud mehed Eesti Postimeest ja Ristirahva Püha

päevalehte, kuid poliitikas olnud ta rohkem kõrvalseisja kui uute vooludega kaasamineja 

(Mihkla 1968b: 464).

16. mail 1879 abiellus kösterkoolmeister Priidu Under Kassari Palade talu noorima 

tütre Leena Kerneriga.

EMA LIIN

Marie Underi ema Leena Kerneri (1854-1934) esivanemad olid samuti põlised hiidlased ja 

elasid samas Pühalepa kihelkonnas, kus isa vanemadki, ainult pisut lõuna pool, Hiiumaa lõu- 

natipus asuval väikesel Kassari saarel. Leena isa Magnus Kerneri vanemad Peeter ja Madli 

pärinesid jutu- ja lauluandelistest Kerneritest. Marie emapoolse vanaema - kes oli samuti 

Leena, nagu tema tütargi, Marie ema - isa oli aga Kassari köster Kinder Bollmann, kelle 

suguvõsa oli tuntud oma musikaalsuse ja usklikkuse poolest.

Leena Kerneri isapoolne vanaisa Peeter (sünd 1779) oli olnud Kassari mõisas von 

Stackelbergi juures kärneriks, mistõttu talle pandi hiljem ka perekonnanimeks Kerner. Samas 

mõisas teeninud pereemandana Õunaku külast pärit peretütar Madli (sünd 1779), kellest 

sai Peetri naine. Peetri ja Madli poeg Maunus, kirikukirjade järgi Magnus (sünd 1810), Marie 

Underi vanaisa, sirgunud tubliks kangruks ja töötanud Kassari mõisas, kuni abiellus köster 

Kinder Bollmanni tütre Leenaga (sünd 1811) ja sai Kassari saare Palade talukoha omani

kuks. (Artur Adson märgib Underi sugupuu kommentaarides, et ka Marie Underi vanaisa 

Magnus kannatas unepuuduse all nagu hiljem Marie Undergi.) Palade Maunus, nagu rahvas 

teda hüüdis, olnud keskmist kasvu elavaloomuline jutu-ja naljamees ning hea laulja. Tema 

naine Leena, Marie Underi vanaema, olnud samuti lauluandeline, tundeerk, aus ja kohuse

truu inimene.

Nii nagu Nigulas Underi pere, oli ka Magnus ja Leena Kerneri perekond lasterikas, neile 

sündis samuti üheksa last. Üks tütardest päris nii ema ees- kui ka perekonnanime ja sellest 

Leena Kernerist (1854-1934) sai luuletaja Marie Underi ema. Leena kasvas üsna kitsastes 

oludes, sest isatalu Palade oli väiksevõitu, kuid perekond suur, ehkki kaks last surid noorelt. 

Kuid see, mis maisest varast puudu jäi, hüvitati vaimsete väärtustega, sh pühakirja järgimi

sega. Nii Magnus Kerneri naise Leena vanemad Hinder ja Mare Bollmann kui ka nende tütar 

Leena (Marie vanaema) kuulusid vennastekogudusse ja kasvatasid selles vaimus üles ka oma 

lapsed. Marie Underi emapoolne vanavanaisa Hinder Bollmann olnud üle Kassari valla tuntud 
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Antsu Indri nime all kui kõige püham mees, kes pidas Kassari kabelis köstriametit nagu hiljem 

ta pojatütre Leena mees Priidu Undergi. (Adson 1954: 290-291.)

Marie Underi ema Leena kaotas varakult vanemad, kes haigestusid 1870. a paiku soe- 

tõppe ehk tüüfusse ning surid kolmenädalase, teistel andmetel mõnepäevase vahega. Kas

sari surnuaial, väravast paremat kätt on tänini säilinud kaks madalat paekivist tahutud risti 

kirjadega 1870. aastast, mis tähistavad Marie Underi emapoolse vanaema ja vanaisa Leena 

ja Magnus Kerneri haudu. Neid riste meenutab Marie Under hiliskogus “Sädemed tuhas” 

ilmunud luuletuses “Kassari kabeliaed”:

Puust kabel üsna mere manu 

mul äkki kerkib silme ette: 

on ümberringi riste vanu 

peaaegu kastund sinivette.

Üks kivist kerkib sirelite 

alt madalana, sammalduna - 

Eks ole see... kas pole mitte 

mu hõimu haud all õhtupuna?

Mu vanatsa-ema nime 

ma veerin ristikivilt vaevu - 

Ja oh, mis ennemuistne ime: 

seal liugleb valgeis purjis laevu!

Ja eluasemeid. Ja õnne. - 

See oli lihtne rahuala.

See oli ammu. Oli enne.

Nüüd surnudki siin lind ja kala.*

Luuletaja ema Leena Kerner käis kaks talve Kassari koolis ning pidi nagu teisedki pere 

lapsed hakkama varakult tööle, esialgu talus, siis võõraid teenides Kassari mõisasja hiljem 

Tallinnas.

Kord viinud Leena Kerner oma õetütre koolimajja lugemiskatsele. Seal tutvunud ta kool

meister Priidu Underiga, kes kiindunud temasse esimesest pilgust. Kui nad juba abielus olid, 

heitnud Priidu naise valiku üle nalja: “Näe, läksid linna teenima ja mõtlesid, et saad endale 

peene-püksi-mehe. Aga ei saanud ühtigi ja pead nüüd leppima vaese koolmeistriga, kes 

külarahvale pükse ja palituid õmbleb.” (Mihkla 1968b: 165.)

Siin tsiteeritud Marie Underi “Kogutud luuletuste” (1958) põhjal, mis väljendab autori viimast tahet: see oli luule
tuste täiendatud ja autori poolt redigeeritud uusväljaanne. Edaspidises loomingu lähivaatluses lähtun esitrükkidest, 
kui ei ole märgitud teisiti.



Kui Leena ja Priidu Under 1879 abiellusid, asusid nad elama samasse Kassari algkoo- 

limajja, kus Priidu koolmeistrina töötas. Madal kivihoone, mis praegugi Kassaris alles, oli 

varem olnud kõrts, kuid ilmselt ei tasunud selle pidamine saare meespere vähesuse tõttu ära 

ja majast sai jumalale märksa meelepärasem asutus - kool, kus pearõhk oli usuõpetusel ja 

rangel kombekasvatusel. Kuid naisemehena elas Priidu Kassari saarel veel vaid paar aastat. 

1880 sündis pere esiklaps tütar Evangeline ja maikuus 1881, pärast kooliaasta lõppu, kolis 

ta koos naise, aastase tütre, majakraami ja kahe lehmaga mandrile, Tallinna.

Miks lugupeetud ja tunnustatud koolmeister Priidu Under üheksa aastat peetud ameti 

Kassaris ühtäkki maha panija linna- ning mandrimeheks hakkas, selle kohta on mitu erinevat 

versiooni. Erna Siirak ja Karl Mihkla teatavad, et Priidu Under oli sunnitud Kassari koolmeistri 

kohalt lahkuma vene keele oskamatuse pärast (Siirak 1987: 95; Mihkla 1968b: 465). Refor

mimeelne tsaar Aleksander II mõrvati atentaadi käigus 1881 ja 1. märtsil asus tema asemele 

ta poeg Aleksander III, reaktsiooniline ja karm valitseja, kes katkestas oma isa reformid ning 

ajas aktiivset venestamispoliitikat ka Balti provintsides. Tsaari-Venemaa valitseja vahetus 

hakkas peagi tunda andma ka Eestis, kuid siiski alles mõned aastad hiljem, 1880. aastate 

lõpupoole, pärast Priidu pere Kassarist lahkumist.

Tõsi küll, Erna Siirak märgib muuhulgas, et Priidu võis ameti maha panna ka mõnel muul 

ajendil. Pagulaskirjanik Helmi Rajamaa, kes vestles Marie Underiga neil teemadel tema vii

mastel eluaastatel, teatab teistsuguse põhjuse: “Igal juhul oli Priidu Under järgnenud oma 
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noorele naisele Hiiumaalt Tallinna, kui see leivavanema paruness Ferseniga koos Tallinna 

elama asus.” (Rajamaa 1983: 9.)

Luuletaja abikaasa Artur Adson esitab mälestusteoses “Kadunud maailm” veel kolmanda 

põhjuse: “Kuid pere suurenes ja Priidu Underi vaim nõudis ka laiemat avarust, ja nii koliti 

Tallinna, kus uus kodu leidus Tui tänava nn. Baueri koolis, kus Priidu Under asus poistele kas

vatust ja põhiharidust jagama.” (Adson 1954: 292.)

Muidugi on võimalik, et kõik kolm lahkumise põhjust rääkisid Tallinna kolimisel kaasa. 

Igatahes ei oodanud vaesevõitu perekonda, kuhu riburada sündis veel neli last, Tallinnas 

kerge elu. Oma kodu oli majanduslikult raske leida, mistõttu koliti tihtilugu ühest tilluke

sest üürikorterist teise. Nii oli Marie Underi lapsepõlvekodusid Tallinnas erinevatel andmetel 

vähemalt neli (Tatari, Allemanni, Tui ja Invaliidi tänavas).

Marie Underi saksakeelne ristimistunnistuse originaal ei ole säilinud, kuid sellest on 

31. augustil 1915 tehtud venekeelne ärakiri (KM EKLA, f 180, m 180:1). Koopia on kinni

tanud Tallinna Jaani kiriku pastor V. Grohmann. Ristimistunnistuse andmetel sündis Marie 

Under vana kalendri järgi 15. märtsil 1883 kell pool kuus õhtupoolikutja ristiti Jaani kirikus 

kolm päeva hiljem, 18. märtsil. Ristivanemaid ehk vadereid oli kolm, ristiisaks oli voorimees 

Jaan Karonga, ristiemadeks Leena Valker ja neiu Julie Pattap. Leena Valker oli Marie tädi, isa 

Priidu noorim õde.

SÜNNIKODU

Marie Underi perekonna esimese Tallinna-kodu kohta on erinevaid andmeid. Karl Mihkla 

teatel elasid Underid esialgu Tatari tänavas, kust nad aasta pärast Hiiumaalt tulekut (st 

umbes aasta enne Marie sündi) kolisid Allemanni tänavale (Mihkla 1968b: 465). Artur 

Adson kirjutab nii “Kadunud maailmas” kui ka “Marie Underi eluraamatus”, et Priidu Under 

sai algul korteri Tui tn 6 mansardkorrusel, kus ta samal krundil asunud Peeter Baueri vaes

tekoolis õpetaja ametit pidas (Adson 1974a: 11-13), kuid siin on ilmselt tegu eksitusega, 

sest Tui tänavale kolisid Underid alles pärast mõneaastast Allemanni tänaval elamist. Iga

tahes on nelja-aastase Marie Underi esimesed teadaolevad mälestused seotud just Tui 

tänava koduga.

Kindel on see, et Marie Under sündis Allemanni tänava kodus (praegu on krundi aadress 

Koidu tn 46). Underid elasid pisikese mansardkorrusega puumaja teisel korrusel pisitillukeses 

(4,14x3,53 m) otsmises toas, mille ainus kuue ruuduga aken oli õue (lääne) poole. Läve kõr

val asus tollal suur kaminahi, mille ees olevat pliiti kasutati toiduvalmistamiseks, kui kolmele 

mansardkorruse leibkonnale ühine köökesik kitsaks jäi. (Laane 1968: 484.)

Tallinna äärelinna ümberkaudsetest madalatest puumajadest oli Marie Underi sün

nikodu kõige vanem puitehitis, mis lammutati kuritahtlikult nõukogude võimude poolt 

1984 (vt lähemalt ptk “Poliitiline lugemine"). Selle maja oli ehitanud majaomanik Jüri 

Truberg (Truuberg) 1872. aastal. 220-ruutsüllase krundi ümber laius tollal veel lage 

heinamaa, mis ulatus äsja valminud raudteetammist Kaarli kirikuni. Praeguse Luise ja
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Endla tänava vahelisel alal kasvas toona tamme-ja vahtrasalu, kus olid ka mõned kased. 

Suviti pidas tuletõrjeselts seal oma aastapäevapidusid. Luise tänava kohalt suundus Kaarli 

kiriku poole rööbastee, mille ääres olnud heinavahi putka. Nii jättis koduümbrus luule

taja paari esimese eluaasta ajal ja hulk aega pärast sedagi pigem linnalähedase maakoha 

kui linna mulje.

Majaomanik oli õuele ehitanud sepikoja ning pidas ise sepaametit. Linna voorimehed 

käisid siin hobuseid, vankreid ja regesid rautamas. Kohapeal kaevu ei olnud, nii et vesi tuli 

kaugemalt vedada. Kõige lähem oli Falkpargi veevõtukoht, kuid seal olnud alati pikad järje

korrad. Teine kaev asunud praeguse Kaarli puiestee tenniseväljakute kohal, sealt veeti aga 

vett ainult Toompea vanglale. Nii tuligi Trubergi maja elanike tarvis vesi kohale vedada Karja 

kaevust. (Laane 1968: 48A-485.)

Majaomaniku Jüri Trubergi perekond elas Underite kõrvalkorteris. Omaniku tänava

poolse toa aknast avanes vaade rööbasteele, mis piki praegust Luise tänavat läks läbi hei

namaa ja juurviljaaia äärt pidi Kaarli kiriku poole. Marie Underiga samavanune majaperemehe 

poeg Leopold Truberg on hiljem meenutanud, kuidas ta koos Priidu Underi tütardega vaa

danud oma isa toas läbi akna Kaarli kiriku torne ja südalinna poole tõttavaid inimesi. Laste 

lemmikmängupaigaks olnud trepipealne, kus nad pistnud pea käsipuu pulkade vahelt läbi ja 

vaadanud, kui keegi tuli. (Mihkla 1968b: *4-65.)

Marie Under elas Allemanni tänaval ainult paar esimest eluaastat. Ema jutu järgi haka

nud ta varakult kõnelema ja rütmiliselt laulma:

Meil oli kodus lapsehoidjaks Kati, kes oli, nagu ema jutustas, pika toimega ning tihti 

jäi tukkuma. Mina olevat siis aastase tüdrukukesena püüdnud äratada Katit lauldes 

alguses pikkamööda “Kati, Kati - süüa, süüa", siis aga, kui Kati ei ärganud, kiires, tera

vas tempos uuesti: “Kati, Kati, süüa-süüa”, kuni eesmärk oli saavutatud. Kuna “laulus” 

oli rütm ja viis, siis ütles ema hiljem, kui minust oli saanud luuletaja, et vaata, juba 

tookord kippusid luulerütmi poole. (Kokla 1953a.)

Nõnda jutustas Marie Under Juhan Koklale antud oma 70. sünnipäeva juubeliusutluses. 

Artur Adson on Underi väikelapseeas lausutud salmirütme pidanud nii oluliseks, et on need 

19A4. aasta märkmetes koos nootidega üles tähendanud (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 26).

LAPSEPÕLVE
KODUD

Marie Underi esimesed lapsepõlvemälestused on seotud teise Tallinna-kodu, Tui tänava kooli

aiaga. Õde Berta ja noorim lastest, vend Christfried, sündisid juba Tui (Tuide, Tuvi) tänava majas 

nr 6. Tui tänav asus praeguse Rahvusraamatukogu kohal ega ole enam alles. Kahekorruselise 

hoone mansardkorrusel oli Underitel seekord pisut ruumikam korter, mis asus Baueri vaeste

kooli ehk abikooli majas (hoolekandeasutus Rettungshaus), kuhu isa oli rätsepatöö õpetaja 
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koha saanud. Suur puumaja mahutas lisaks kooliruumidele ka internaadi poistele ja tüdru

kutele. Maja krunt asus Tui ja Toomkuninga tänava nurgal ja kooli juurde kuulus ka väike aed. 

just selle aiaga on seotud nelja-aastase Marie esimesed mälupildid, mida ta lasi Artur Adsonil 

kirja panna “Marie Underi eluraamatusse” ning millest jutustas ka kõrges vanuses: “Krundi 

ääres oli pikk rida väikesi peenraid, otstega põiki vastu piiri. Neil peenardel kasvatasid õpila

sed lilli, igaüks omale. Need peenrad tuletasid väikesele Mariele hauakääpaid meele [—] ukse 

ees ilutsesid sirelipõõsad, mille valgeid õiekobaraid nähes väike Marie leidis, et need on kui 

keedetud riis. Nii sündis ta esimene metafoor, ta olnud siis nelja-aastane.” (Adson 1974a: 13.) 

Vanemas eas sama lugu Helmi Rajamaale jutustades kommenteeris luuletaja seda seika järg

miselt: “Nagu näed, leidsin juba lapsena poeetilisi võrdlusi.” (Rajamaa 1983: 9.)

Under mäletas, kuidas ta kukkus nelja-aastasena Tui tänava kodu trepist alla kivi

põrandale ja sai ränga peapõrutuse. Kui isa pea sidumisel teda manitsenud suuremale ette

vaatusele, kuna “niimoodi võib surmagi saada”, küsinud tema: “Kas Weindorf ka minuga 

koos taevasse tuleb?” Weindorf (või Waindorf) oli Baueri koolis abiõpetajana ametis olnud 

noormees, kes hoidis ja hellitas Mariet. “Minu esimene armastus,” märkis poetess naerdes 

(Rajamaa 1983: 9). Taevamineku motiivist sündis hiljem samanimeline ballaad.

Suurem osa Underi lapsepõlvest ja koolieast möödus kaugemal äärelinnas, Invaliidi 

tänava majas nr 5, mis on nüüdseks samuti hävinud. Seegi korter olnud neljalapselise pere 

jaoks kitsuke, ühetoaline, kütte-ja keedukoldega ning palklaega. Tänavale oli nime andnud 

seal asunud invaliididekodu (Invaliden Caserne), mille elanikud andnud ilmet kogu ümbrusele 

(Siirak 1987c: 96). Luuletaja mäletas kasarmutaolisi ehitusi kodu läheduses ja seal elanud 

vigaseid ning sante. Väike ahjuga kööktuba olnud suvel niivõrd palav, et õed Eva (Evange- 

line) ja Marie maganud õuepealses kuuris, mille seinapragude vahelt Marie imetlenud kuuri 

taga asunud aedniku krundil toretsevat õiteküllust (Rajamaa 1983:10).

Kõigile neile Tallinna äärelinna agulikodudele oli ühine ruumikitsikus ja kehvus. Ela- 

musahnele lapsele jäi väheks puumajade vahelistest põllupeenardest ja heinamaasiiludest, 

Härjapea jõekesest, mõnest kastanipuust ja sirelipõõsast, mida Tallinna agulielu loodushuvi- 

lisele pakkus. Linnalapse elamustevaesed suved tekitasid Marie Underis terava looduse-ja 

ilunälja, mis purskus hiljem ta luules jõulisteks loodusekstaasideks.

ESIMEST
KORDA
HIIUMAAL

Esivanemate kodu Hiiumaad nägi Marie Under alles 9-aastaselt. Just sealt on pärit üks tema 

tugevamaid lapsepõlve-ja looduselamusi:

Nagu enamik linnalapsi tol ajal, pidime suve linnas veetma. Olin üheksa-aastane, kui 

oma suure reisi Tallinnast Hiiumaale tegin, kus ma varem kunagi käinud ei olnud. Laasi 

Mari Kassarist juhtus linnas olema ja võttis mu tagasisõidul kaasa. Reisi alustasime
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Kassari kabel.

Tallinna sadamast purjekaga, millega Hiiumaalt küttepuid Tallinna veeti. Teel lakkas 

tuul ja meie ei saanud enam edasi. Leib lõppes ja laevamehed tahtsid juba pöörata 

tagasi - kuid mina olin selle vastu ja veel nii otsustavalt, et meeskond mulle järele pidi 

andma... Lõpuks olime sunnitud astuma ühele saarele. Mis saar see oli, seda enam ei 

mäleta, küll aga mäletan selgesti, et oli just Jaanipäeva hommik ja ilm väga ilus. Lilled 

õitsesid seal suures külluses. See vaimustav hommik kujunes mulle senikogematuks 

elamuseks ja jäi meele eluks ajaks... Ühest talust sellel saarel ostsime toitu ja jätka

sime siis purjetamist. Kogu reis kestis kahe nädala ümber ja viis meid Kassari saarele 

Matsi-Peetri tallu. (Adson 1974a: 19.)

Samal, 1892. aasta suvel pidas Marie Underi onu Gustav (Kustav) Kerves, Ingel ja Nigulas 

Kervese 9-lapselise pere noorim poeg, Süllaotsa talus pulmi. Vanaisa Nigulas sõitnud sealt 

väikesele Mariele Kassarisse järele ja toonud ta pulma. See olnud uhke pulm, kus joodud 

koguni toona nii haruldast jooki nagu šokolaad. Pärast pulmi tahtnud vanaisa lapse jälle Kas

sarisse tagasi viia. Kui Süllaotsalt lahkumine kätte jõudnud ja tagasisõit Tallinna ees ootas, ei 

tahtnud väike tüdruk lahkumisest kuuldagi. Nii hea olnud tema elu esimene suvi maal. Laps 

jooksnud talutagusesse metsa, haaranud puu ümbert kinni ega tahtnud sellest kuidagi lahti 

lasta. (Adson 1974a: 19-20.)

See tugev tundepuhanguline episood sööbis mällu mitte ainult luuletajale endale, vaid 

kogu suguvõsale ja järgmistele põlvedele. Kui me 1992. aasta suvel Kassaris koos režissöör
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Peep Puksiga Marie Underist dokumentaalfilmi “Lauluga ristit" tegime, rääkisid mitmed Kas

sari elanikud, osa neist Marie Underi kauged sugulased, kuidas väike Marie Kassarist lahkuda 

ei tahtnud, käed ümber puu pani ja vastu hakkas. Täpselt sada aastat tagasi hoopis teises 

Hiiumaa otsas Süllaotsa talus juhtunu oli nüüdseks kasvanud kõigi hiidlaste ja eriti muidugi 

kassarlaste ühislegendiks.

Ilunäljase agulilapse teadvusse jäid selle muinasjutulise suve looduseavastamisest püsi

vad jäljed, mis kiirgavad vastu paljudes Underi hilisemates loodus-ja armastusluuletustes, 

eriti hommiku-ja valgusemotiivide rohketes variatsioonides (“Hümn hommikulle", “Sõit hom

mikusse” jpt).

VANEMAD JA
KODUNE
KASVATUS

Kassarist Tallinna kolinud Underite abielupaar elas üsna vaeselt. Isa jättis mõni aasta pärast 

Tallinna tulekut äkitselt koolmeistri ameti maha ja hakkas rändraamatukaupmeheks. Põh

juseks olnud tema tervis: arst soovitanud talle närvide kosutuseks tegevust vabas õhus ja 

sellepärast vahetanudki ta koolitoa turukaubanduse vastu välja. Raskeid raamatuid tassinud 

ta ringi rännates üsna ebapraktiliselt - sangaga korvis. “Ja iga kord, kui ta rännult, mitme 

nädala takka koju tuli (kus Leena Under omasoodu perekonna ülalpidamiseks töötas, peami

selt pesu pesemas käimistega), tõi ta ikka lastele midagi kaasaja andis neile oma korvist kas 

õunu, või saia või midagi muud. Ja salamahti lugesid lapsed ta müügiraamatuist mõndagi.” 

(KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 16.) Underi isa oli rändkaupmehena Pihlaka raamatukaupluse 

teenistuses ning müüs lisaks raamatutele ka pühapilte ja piiblisalme (Rajamaa 1983:10).

Isa oli laste vastu väga osavõtlik, õrn ja muretsev, eriti kui lapsed haiged olid. Kord too
nud ta kaasa ühe elusa ilusa sinikaelpardi. See oli lastele suur sündmus. Ööseks suleti part 

puuri ja kui hommikul lapsed õhinal seda vaatamata tõttasid, oli puur tühi, part kadunud! 

(KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 19.) Lapsepõtvejõuludest mäletas Marie Under, kuidas isa tõi 

puhtad õled sisse ja laotas need põrandale: “Istusime siis kõik põrandal koos isaga ja tema 

mängis meie, lastega - oli vist mingi näärisoku moodi mäng”(KM EKLA, f 180, m 158: 2, 

lk 56). Jõulud veedeti kodus ikka lihtsalt.

Isa mängis klaverit ja viiulit. Kodus oli hulgaliselt vaid vaimuliku sisuga raamatuid. 

Mõnesse raamatusse olid isa koolmeistritest ametivennad kirjutanud pühenduse: “Dem 

lieben Bruder Friedrich Under”. Isa kutsutud Tallinnas tihti vaimulikke talitusi pidama: häda- 

ristsete, kirstupanekute ja matuste puhul. Ta teinud seda ikka tasu küsimata. (Adson 1974a: 

13.) Ennelõunati kauples ta raamatutega ja õhtupoolikuti tegi rätsepatööd. Hiljem pidanud 

isa voorimeheametit, millega teeninud hästi. Vanas eas Lilleküla kandis elades tegutsenud 

ta vahel ka vennastekoguduse jutlustajana (Rajamaa 1983:10). Isal olnud üks ilus käsikir

jaline palveraamat, mis sisaldas palveid ja jutlusi, mida Priidu Under kasutas kodustel ja väl

jaspoolsetel jumalateenistustel ning kiriklikel talitustel (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 29).
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Isa Priidu olnud töödes-toimetustes aeglane, ema Leena aga väga tragi (Mihkla 1968b: 

465). Under mäletas isa kui suure õiglustundega inimest, kes oli lastekasvatajana leebem 

kui käre ema, kelle käsi tõusis kergesti ka kehaliseks karistuseks. “Oli ju mul lapsena mõte 

emat kaotada kõige hirmsam, valusam, ehk küll minu ema vali oli ja ma peksa ohtralt sain," 

kirjutas Marie Under 1916. aasta pihtimuskirjas Ants Laikmaale (Under 1997:1118).*

* Kaks M. Underi pikka ja allkirjastamata pihtimuskirja A. Laikmaale tulid päevavalgele 1996 Stockholmist Eesti 
Kirjandusmuuseumi saabunud Underi-Adsoni arhiivist (KM EKLA, f 180, m 47:1). Tõenäoliselt jäid need kirjad Laik
maale saatmata, kuna on kirjutatud haruldase avameelsusega ja suure tundepuhangu ajel pingelise ja närvesööva 
lahutusprotsessi algusajal enda kaitsekõnena. Just need kirjad on osutunud usaldusväärseimaks ja tähtsaimaks 
allikaks M. Underi varasema isikuloo ja kujunemise uurimisel.

** kristlik noorte naiste ühing (saksa k).

Marie Underi vennatütar Dagmar (Margot) Reiman, kes lapsena ajuti Underi perekon

nas elas ja nendega koos Toilas suvitas, tunnistas samuti: “Underi ema Leena, minu vanaema 

oli range, vähese jutuga, tõsine inimene, kel oli vähe sõpru. Vanaisa (st Underi isa) oli jutu

kam, tegeles rohkem lastega. Leena puhul pidid õhust kinni võtma, mis talle meeldis ja mis 

mitte.” (Reiman, D. 1992.) Dagmari poeg Mait Reiman teadis lisada: “Leena oli karm ja kor- 

raarmastaja, hoolas, puhas, nõudlik, vahel lausa pedant, kes oskas etiketi järgi olla.” Lapsed 

lausa kartnud teda: ““Tualeti ligigi ei tohi keegi olla, kui keegi seal sees on,” nii nõudlik oli 

ta. Soojust oleks võinud rohkem olla.” Ka pärast Leena surma oli Reimanite peres kombeks 

lapsi vanaema karmi autoriteedi toel hoiatada: “Laua taga rääkimine, oleks Leena seda näi

nud, mis te teete, küll te siis oleks saanud.” (Reiman, M. 1992.)

Sügavalt usklike vanemate loodud kodune õhkkond ja kasvatus oli rangelt kristlik:

Aga karmid olid need vanemad - ajavaim ja nende oma kristlik-kombeline kasvatus. 

Ei tohtinud Marikene [---] välja joosta teiste laste juurde: nendelt võib õppida halba. 

Pidi istuma alati kodus ja mitte niisama, vaid tütarlaps pidi ikka midagi tegema - ehk: 

võta loe katekismust või lauluraamatut. Pühapäeviti oli pikke palveraamatulugemisi 

hommikupoolikuti, mis tundus lastele väga igav. Ja õhtupoolikuti võeti lapsed palve- 

majja kaasa, mis oli veel igavam... Tüütavad olid need kodused palvetunnid: ei tohti

nud lapsed omavahel kõnelda, ei naerda, ei ringi vahtida - muudkui kuula ja ole püha. 

(KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 12.)

Kirjas Laikmaale pihib Under: “Kodus oli mind nii kinniselt kasvatatud, kui vähegi võima

lik: Christlicherjungfrauenverein**  ja kirik, ainsad kohad kus ma käia tohtisin.” (Under 1997: 

1111-1112.) Ilmalikku kirjandust kodus polnud. Helmi Rajamaa kirjutab Marie Underi mäles

tusi vahendades: “Kodune kasvatus olnud muidu vali. Ema olnud äärmiselt pieteetlik ja ran

gelt kiriku-usklik, kellele maailma rõõmud olnud vastumeelt; isa seevastu rohkem ilmlik ja 

vaimult erk, võttes neid, lapsi, tihti kaasa kas Vene kiriku jumalateenistusile või mõnikord 

koguni rändteatri etendusile kuskil Rannavärava kandis “et lapsed ikka ka midagi näeksid 

ning õpiksid”.” (Rajamaa 1983:10.) Artur Adsoni sõnutsi oli Priidu suu alati hiidlase nalju ning 

viguristi-ütlemisi täis. Oma naise usklikkusetõsidusest erinenud ta oma alalise looduslapse
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lõbususega “nagu elav tuli puhtast veest" (Adson 1954: 283-284). Kunstnik Ants Laikmaa 

iseloomustas Priidu Underit kui surmani elurõõmsat ja temperamendiga meest, kes veel kõr

ges vanuses mängis Kassari haljal murul poja viiuli ja pojatütre kitarri saatel tulist “labajalga” 

(KM EKLA, f 180, m 219: 7).

Elurõõmsa isaga võrreldes oli ema rangem, tõsisema, rohkem sissepoole pööratud ise

loomuga ja laulnud vaid kirikulaule. Ema suust kuulnud väike Marie vaid ühe ilmaliku laulu

viisi, mida ta kedrates laulnud: “Kui ilma sünnib inime, siis silmaveega nutab väetike", ja siis 

nutnud Marie igakord suure häälega.

Laste kombekasvatus oli perekonnas karm, keeldusid oli rohkem kui lusti või mängu- 

vabadust: lapsed ei tohtinud hullata, veel vähem mürada, ei tohtinud teiste lastega män

gima minna ega nendega seltsida. Isegi valjusti naeru lagistada ei tohtinud. Laps pidi - kui 

ta juba suutis midagi - ikka midagi mõistlikku või kasulikku tegema, aga mitte logelema. 

Marie Under ise hindas vanemate kasvatusmeetodit küll kriitiliselt, kuid aupaklikult: “Mui

dugi tookord oldi liiga karmid, kuid õpetati ka mõistlikku, nagu: mitte kolistades käima, 

aupaklik olema vanemate inimeste vastu ja ühe sõnaga: olema viisakas. Aga liialdati ka: nii 

pidid lapsed koledasti kartma maja peremeest, selle ees pidi olema hiirevakka ja temasse 

pidi suhtuma peaaegu nagu jumalasse.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 18.)

Kojutuleku ajad oli rangelt määratud ja neist tuli kinni pidada. Kui varakult, 16-aasta- 

selt kihlunud Marie peigmehega randevuult vahel hiljem koju tuli, siis oli õde Berta see, kes 

valvas ja värava salaja avas. “Sest vanemate silmis oli hiline kojutulek sündmatu asi." Vas

tutasuks sai noorem õde Marielt kompvekke ja šokolaadi, mida peigmees talle oli kinkinud 

(KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 20).

Esimene teatriskäik oli liigne lõbu, mida tuli teha vanemate eest salaja. Kui Marie oli 

14-15-aastane, sai ta ühelt tuttavalt tütarlapselt, keda kutsuti Kardavoi Anniks (Anni Vahter), 

saksa teatri pileti. Anni omakorda saanud pileti ühelt trükiladujalt, kes tavaliselt sai priipääs

meid oma töökohalt. “Teatriskäik sündind salaja, vanemate teadmata. Etendatud Schilleri 

Röövleid. Seal esinenud m.s. laval Amalie punases sametkleidis ja mänginud harfi. Küll see 

meeldinud kõik M-le!” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 55-56.)

Rangus ja kehaline karistus kuulus endastmõistetavalt tolle aja kristliku kasvatuse 

juurde, samuti töökasvatus. Kohe kui lapsed hakkasid n-ö kaela kandma, jagati neile maja

pidamises kohustused kätte. Üks neist olnud põletisainete hankimine ehk puude ja hagude 

tassimine, mis oli kaugete vahemaade tõttu päris raske töö:

Suveti, kui olid ilusad ilmad, siis käis M. koos teiste lastega sageli, nädalas korda paar Raudalu 

maantee metsast hagu toomas. Toodi koju tublid kandamid, käidi ja tassiti mitmed kilo

meetrid. Kuna seal metsas, umbes Järve kohal, oli kiik, siis käis Marikene seal meeleldi, et 

saada kiikuda. Ja selle lõbukese eest tuli siis ka tööd teha, hagu kanda.

Ka sadamas käisid lapsed halu viisi puid toomas. 5 kopikat maksis halg. Neid võeti 

sülle mitu tükki ja tassiti koju pikk maa: sadamast kuni Tatari tänava lõpuni, kus Unde- 

rite perekond tookord elas. (KM EKLA, f 180, rn 158: 2, lk 16-17.)
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Meelelahutuse või lõbu eest tuli tööd teha, ka suplemine loeti sääraste lõbude hulka. 

Kord küürinud Marie koos õdedega - kõik toona 10-13-aasta vanuses - põranda puhtaks 

selleks, et saada emalt luba suplema minna. Valget värvimata põrandat küüriti tollal see

biga ja suure hoolega: “Oli nii palav, et tüdrukukesed võtsid enese ihualasti ja vihtusid siis 

küürida. Selle töö eest nad lunastasid enesele õiguse minna suplema, sest selleks ei antuid 

ema harilikult mitte kergesti luba." (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 17.)
Üks koduseid väärtusi, mida lastele sisendati, oli puhtus ja korrameel. Kodus olnud 

toolidel ikka puhtad, valged katted ja ahju ning lae vaheline ruum olnud varjatud lumivalge 

eesriidekese abil. Isa õpetanud korda, öeldes: “Pane asi kohale.” Adsoni hinnangul oli kor

rameel Underile edasi pärandunud kuni piinlikkuseni (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 50-51). 

Lapsena oli Mariel perekonna ühises väikeses elutoas oma lauake, kus ta mõned raamatud, 

paberid ja asjad seisid ikka ilusasti korras. Laps armastas oma väikest lauda ehtida lilledega, 

mida ostis kopika või paari eest naabriaiast või käis ise Kadriorus korjamas (KM EKLA, f 180, 

m 158: 2, lk 46, 51).

Rangele kasvatusele vaatamata olid vanemate ja laste suhted kogu elu jooksul siiski 

soojad ja lähedased. Lahkelt suheldi ka naabrite ja lähemate kodakondsetega, kuigi lapsi 

vabalt ringi hulkuda ei lubatud.

Under on meenutanud, et vaatamata vaesusele anti teistele majalistele, üleõuelistele 

või muidu tuttavatele ikka lahkest südamest seda, mis pakkuda oli: "... söök parajasti juhtus 

olema laual, siis ikka pakuti süüa, ja kui midagi paremat tehti, nagu saia või käkki, siis viidi 

ikka naabritele kah. [—] Kui meil midagi kellelegi anti, siis ikka ohtrasti, ei olnud kunagi seda 

tundmust, et: annab, aga hoiaks tagasi ka... Ikka anti lahkest südamest. Seepärast ongi mul 

mu vanematest jäänud hea mälestus.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 12.) Ema valmistatud 

toitudest meeldis Underile eriti kardemonisai, sest ema “pani ikka palju kardemoni sisse - 

see maitses ja lõhnas nii hästi” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 31).

Juba väiksest peast leidis tähelepanelik laps, et tema isa ja ema olid pisut peenemad 

kui muu majarahvas ja tuttavad: “Isa käis ikka pühapäeviti pikas mustas kuues, krae ja valge 

side kaelas. Ja ema riietus maitsekamalt kui muidu-eided.Ja mitte riietus üksi ei teinud vahet: 

kogu olemine ja käitumine oli viisakam ning peenem.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 14.) 

Nooruses olevat Leena jäänud mõnikord peegli ette seisma, vaadanud end ja ütelnud siis: 

“olen muld” ja puhkenud nutma, on Under küll meenutanud varasemast, ent samas kokku 
võtnud: “Üldse ta aga ei olnud nii kergesti tundetsev, vaid valitses end.” (KM EKLA, f 180, 

m 158: 2, lk 27.) Seda, et Marie ema oli kenam ja teistsuguse olekuga, märganud kord Hiiu

maal ka mõisa sakstepoisid, kes öelnud talle: “sa näed nii välja nagu räägiksid sa saksa keelt, 

aga sa ei räägi. Toa-Kadri jälle ei näe nii välja nagu räägiks ta saksa keelt, aga tema räägib!” 

(KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 52.) Marie Underi meenutuse kohaselt imetlenud lapsed oma 

ema: “Minu emal olid pikad juuksed nooruses, kuni põlveõndlani seljatagant vaadates. Tal oli 

temperamentne, klaar nägu ja ilus nina (kenasti kumeras voolitud sõõrmetega). Me lapse

põlves vaatasime teda ja leidsime: meil on ilus mamma.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 54.)

Ema Leena elas oma viimase eluaasta Underi kodumajas Nõmmel, kus tütar ta eest 

surivoodil hoolt kandis. Vajadust mööda elas ema ka varem nädalate kaupa Marie peres,
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Marie Underi perefoto 
koos ema Leena ja 
isa Priiduga 1920. 
aastatel.

aitas teha majapidamistöid ning suvitas samuti tihti koos Underi perega (KM EKLA, f 180, 

m 158: 2, lk 31).

Underi vanemate-armastus väljendus paljudes tema 1930. aastate luuletustes, mis sün

disid pärast ema ja isa surma. Nende hulgas on eriti harras mälestuslik luuletus “Vanemate 

piibel” (kogus “Kivi südamelt”, 1935), mis oli luuletajale viimastel eluaastatel üks ta armsa

maid ja lähedasemaid palasid (Rajamaa 1989). Pikk luuletus meenutab vanemate pisarate-ja 

murerohket elu, mida ometi täitis südamehardus ja sügav, kindel usk jumalasse:

Usku nii kanget, usku kui kivist,

Päritud esihõimude rivist,

Voogab: ma sirgun kui puhastusveest.

Kes on käristand vaheriide?

Olen kui astunud püha hiide, 

Kus ka ohverdet minu eest.
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Nemad mõlemad, sõrmed kelle,

Silmad kelle veerind neid halle

Tähti - nemad on läinud siit.

Siiski ma läbi Kirja selle

Nihkusin neile lähemalle:

Raamat see siin kui uksepiit.

Isa Priidu Underi surmaeelsetele heitlustele kaasa tundes sündisid dramaatilised luu

letused “Võitlus” 1 ja 2, mis ilmusid kogus “Lageda taeva all” (1930).

1934 kirjutas Marie Under kaheksaosalise luuletsükli “Leina aegu. Pärast ema surma”, 

mis ilmus kogus “Mureliku suuga” (1942). Seal seisavad ka read:

Ja ons see võimalik, et Sa ei tunne, Ema, 

kuis kiinduvalt - oo, pärand igikallis 1 - 

Su veri jäänd mu verre igatsema?

Vapustuse ja leinaga kaasneb süütunne ema vaese ja vaevalise elu pärast: “Kuid minu 

kahjatsus, see raskub süüni: / Sa veidi hüvitust veel vajanuksid siiski.” Varem armastust var

janud häbelikkus lahvatab enesekohaseks küsimuseks: “Kas olen osaltki ses Sinu väärne?” 

Ema leinatsükli 3. osas on lapsepõlvemälestusi soojalt valgustavad stroofid, mis kõnelevad 

samas ema kasvatuse rangusest:

Nüüd, kus Su maheduse soojast sõõrist 

ma väljas - mõnda tean, mis siis ei teadnud: 

kui palju poetund päeve helmenöörist, 

mil polnud kõik Su meele pärast seadnud.

Kui lehviks veel Su valge põlle malbus 

toast-tuppa - tuleksin ma lapsejooksus: 

su rüppe mahuks kõik mu hää ja halbus, 

su peopessa kõik mu ülihoogsus.

Vanemate surm jättis “maailma vägevasse kohinasse” suure tühiku. Luuletaja tundis, 

“et olen endisest ma enam üksipäini”. Marie Underi ema Leena ja isa Priidu on maetud Tal

linnas Rahumäe kalmistule.

Underi teine abikaasa Artur Adson on pühendanud mitmed ilukirjanduslikud mäles- 

tuspalad Underi vanematele. Võrumurdelise luulekogu “Rahumäe kannel” (1973) tsüklis 

pealkirjaga “Maja hää’ vaimu* ” on jäädvustatud alatasa akna all istuv ema Leena (“Emä- 

kene akne all”) ja alati hoolitsev isa Priidu (“Vanaesä kiri”). Isa Priidu mälestuseks on kir

jutatud luuletus “Es anta vanaesäl...”: “Es anta vanaesäl ellä niida kavva, / kui kodu meile 

sugenu...”. Ema Leena lahkumist mälestab luuletus “Rahumäe kabeli kell”. “Nad mõlemad 
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olid südameinimesed,” kirjutas Adson (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 32). Luuletus “Vanaesä” 
(“Üts lumihapen kulupää, / Ots vana meheke...* ’) kujutab vanurieas Priidu Underi ennast- 

unustavat klaverimängu.

Adsoni näidendis “Karu läheb mee lõksu" on vanaema osas kujutatud eluaeg rasket 

tööd rüganud Leenat, Marie Underi ema, kes oli leplik ja alandlik tööinimene, tegi vähese 

palga eest kõike, mida kästi, ja otsis abi ning tuge jumalalt (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 

29-30). Underi emale mõeldes on kirjutatud ka Adsoni luuletus “Süämevalu laul". Leena oli 

eluaeg pidanud muretsema, öösiti nuttes ja jumalat paludes oma laste ja lastelaste, eriti aga 

tiisikusse haigestunud poja Christfriedi ja tema pere pärast. Artur Adson oli kindel, et oma 

öised muretsemised pärandas ema Leena ka tütar Mariele (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 31).

Luuletaja enda arvates päris ta oma ülimuretseva iseloomu hoopis isalt: “Ikka ta muret

ses, hoolitses, oli ärevil, ei maganud - kui midagi murettekitavamat päevakorral olija rääkis 

aga peale tollest pakitsevast asjast. Ema oli rahulikum. Taju tundis ka muret, kuid ta ei olnud 

nii närviline ja hädaldav.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 41-42.)

70. sünnipäeva puhul antud usutluses tunnistas Marie Under, et päris oma lüürilise ande 

emapoolsete esivanemate Bollmannite-Kernerite kaudu, fabuleerimisande aga isa sugu

võsalt, ennekõike jutupaunikust vanaisalt Nigulas Underilt (Kokla 1953a). Isa suurt tähtsust 

ning mõju Marie Underi loovuse kujunemisele rõhutavad ka mitmed teised allikad. Kunstnik 

Ants Laikmaa kirjutab 1928. aasta kirjas Underi isa kohta: “Seda meest nimetan ma eriti 

M. Underiga ühes, sest et ma teda kui üht M.U. loomisvõime eel- või kaasallikaks pean." 

(KM EKLA, f 180, m 219: 7.) Luuletaja esimese abikaasa Karl Hackeri arvates oli Marie Under 

samuti pärinud oma intelligentsi ja teravmeele just isalt (KM EKLA, f 180, m 219: 6).
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ÕED-VENNAD

Perekonna majanduslik seis oli kehv, seepärast pidid kõik lapsed 

varakult ise hakkama leiba teenima. Vanem õde Evangeline Under 

(hiljem Eva Slutševskaja, 1880-1931) õppis halastajaõeks ja oli 

väikelaste kooli (lasteaia) juhataja. Tänu õde Evale sai Marie lap

sepõlves ka korra natukene maal suvitada, kuna ta õde olnud ühel 

suvel Ambla mõisa väikelaste kooli juhataja (KM EKLA, f 180, m 

158: 2, lk 34). Abielu tõttu rändas Eva Eestist välja ja elas 1920. 

aastatel Venemaal ja Põhja-Kaukasuses, kust saatis nooremale õele 

Mariele südamlikke, seikluskirjeldustest tulvil ja eesti keele järele 

igatsevaid kirju (KM EKLA, f 180, m 123: 4). Under on öelnud oma 

vanema õe kohta, et kuigi ta oli sündinud kõrtsis, sai just sellest 

õest diakonissiõde ja tõeliselt usklik inimene, just nagu tõsiusk

likust emast, kes samuti oli kõrtsis sündinud (KM EKLA, f 180, m 

158: 2, lk 41).

Marie Underi 
vanem õde 
Evangeline Under 
(15.111 1880-20.X 1931).
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Noorem õde Berta Under (1885-1974) tegeles Tallinnas raamatuköitmisega, põgenes 

koos Marie perega 1944 Rootsi ja oli paguluses kuni surmani Underi kodus perenaiseks. Berta 

ristiema oli paruness Bertha von Fersen, mis kõneleb vanemate tihedamatest ja sõbralike

matest suhetest baltisaksa aadliga, kui seda võinuks eeldada tavalise pesunaise puhul. Berta 

oli väga impulsiivse loomuga. Ta jäi vanatüdrukuks ja teda kutsuti perekonnaringis Bertušiks. 

Berta on maetud Stockholmi Metsakalmistule, samale perekonna hauaplatsile, kuhu hiljem 

maeti ka Adson ja Under.

Vend Christfried Under (1887-1934), perekondliku hüüdnimega Kiksi, õppis Siberis 

ära viinapõletaja ameti, töötas mõnda aega “Volta” tehases ja hiljem omal käel elektri

kuna. Ta oli kuldsete kätega mees, kes oli huvitatud igasugustest tehnilistest küsimustest 

ja oskas teha kõiki töid. 1920. aastatel haigestus ta tuberkuloosi ning suri 47-aastaselt 

10. novembril 1934. Poja surm murdis ka Underi ema, kes suri pojast vaid paar nädalat hil

jem, 23. novembril 1934.

Marie Underi 
noorem vend 
Christfried Under 
(28.V1887-10.XI 193<r).

Marie Underi 
noorem õde 
Berta Under 
(23.V1885-15.XI 197«r).
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Vend Christfriedist jäi maha tema 12-aastane tütar Dagmar ehk väike-Dagy, nagu teda 

perekonnaringis kutsuti. Ta oli Marie Underi vanema tütre Dagmari ristitütar. Juba väikse 

lapsena oli Dagy suvitanud koos Underi perekonnaga, sest vennanaine Jenny olnud kergete 

kommetega naisterahvas, kellest vend 1927. aastal end lahutas. Laps jäi algul eakate vana

vanemate Leena ja Priidu ning hiljem Marie Underi pere kasvatada ja elaski nende kodus 

(KM EKLÄ, f 180, m 123: 4, 2.4.1927).

Kohtusin Tallinnas elanud Dagmar (hiljem Margot) Reimaniga (1920-1992) kaks korda 

1992. aasta kevadel, paar nädalat enne tema surma. Ta kinnitas, et suhted Underi vanemate 

ja õdede-vendade vahel olid head, perekond hoidnud väga kokku ja aidanud üksteist alati, 

kui seda tarvis oli. Marie Under abistas ja põetas nii eakaid vanemaid kui venda nende hai

guste ajal, toetas rahaliselt ja hoolitses ka sugulaste perekonnaliikmete eest, elades lähe

daste muredele südamest kaasa.

Marie Underi luuletuses “Jürikuu hõiskamine" leidub rida “kingin ära oma kuue”, mis 

kehtis ka ta enda kohta läbi kogu elu, alates juba varasest lapsepõlvest. “Olen ikka sõna tõsi- 

mõttes oma kuue ära kinkinud,” meenutas luuletaja juhtumit ajast, mil ta oli 10-11-aastane. 

Naabrinaine õmmelnud oma pojale pükse ja tal tulnud vajadus pükste voodri järele. Näinud 

tütarlapse seljas lillelist kuube või jakki, öelnud naabrinaine: see kuub passiks just pükste 

voodriks: “Võtsin kohe kuue seljast ja andsingi ära. Pärast sain mammalt riielda.” (KM EKLA, 

f 180, m 158: 2, lk 40-41.)

Margot Reiman meenutas, et kui 1920. aastail elas Underi ema Leena Tallinna südalin

nas Villarti ja Roopa tänava nurgal, siis käis luuletaja seal ikka külas värskete Feischneri kon- 

diitriäri saiadega. Underi kodus ei räägitud kunagi tühja juttu, ei tahetud kuulata anekdoote 

ega nilbusi. Underile meeldinud väga mesi ja mitte ilmaaegu sobivad tema suguseltsi eesku

juks sipelgad ja mesilased, ehk siis Artur Adsoni sõnutsi “mesilinnud”. Sest jumalakartlikkus, 

kasinus ja usinus olid Underi kodust päritud ja edasi kantud põhiväärtused.
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HARIDUSTEE

Marie Underi lühikesest kooliajast on suhteliselt vähe andmeid, ühtki dokumenti ega koo

litunnistust ei ole säilinud. Toetuda saab vaid mälestuslikule materjalile. Oluline on silmas 

pidada, et Marie oli kooliõpetaja laps, ehkki isa tema koolis ei õpetanud. Isa Priidu tegeles 

lastega palju ja meelsasti kodus ning viis neid tihti ka kodust välja, et laste silmaringi avardada.

Marie Under õppis lugema juba kolme ja poole aastaselt. Priidu Under järgis laste 

lugema õpetamisel põhimõtet: “Niipea kui laps kõnelema hakkab, peab teda ka kannul varsti 

ja vähehaaval lugema õpetama.” (KM EKLÄ, f 180, m 219: 7.) Väike Marie üllatanud nelja-aas- 

taselt oma sorava piiblilugemisega ristiema, kes talle terve hõberubla ja punaste tupsudega 

pearätiku ehk “Nonnenschleieri” kinkinud (KM EKLA, f 180, m 219: 7). Kinkijaks oli ristiema 

juuli ehk Julie Pattap, mitte ühesilmaline vanatüdruk Kati Allemanni tänavalt, keda aasta- 

paarine Marie luulerütmis äratada püüdis ja keda Helmi Rajamaa ekslikult samuti Underi ris

tiemaks on pidanud (Rajamaa 1983: 9). Kati oli tegelikult Underi venna Christfriedi ristiema.

Marie Underi kodune keel oli eesti keel. Kuid peres peeti lugu ka saksa keelest ja kir

jandusest, isa luges ja müüs rändkaupmehena nii eesti- kui ka saksakeelseid raamatuid. 

Vaid paar talve koolis käinud ema Leena ei osanud saksa keelt, kuid lapsed pandi ikka sak

sakeelsesse kooli, sest saksakeelset haridust peeti eestikeelse kooliharidusega võrreldes 

paremaks, lootuses, et saksa keel aitab lapsel elus edasi jõuda. Marie Underi ema virguta

nud ikka lapsi lillenimesid saksa keeles õppima, sest nii kõlanud see peenemana. (KM EKLA, 

f 180, m 158: 2, lk AO.)

Artur Adson lükkas ägedas toonis ümber Mihkel Kampmaa “Eesti kirjandusloo peajoon

tes” (1912-1936) esitatud väite, nagu olnuks Marie Underi perekond saksik:

Kampmaa oma kirjandusloos valetab, kui ütleb, et see perekond olnud saksik. Isa, 

Priidu (Friedrich) Under ju saksa keelt kõneles ja saksu ning sakslasi austas niivõrd,
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et ta 1917. a. kommunismi ajal kõvad vaidlused ja eitamised majaõue kõmmudega 

maha lõi ja ikka sakslasi eeskujuks seadis - kuid kodune keel oli sula eesti keel ja ema 

Leena ei osanud üldse saksa keelt. Mis saksiklus [---] Ja majalised, kellega läbi käidi, 

olid puha eesti eided ja lapsed. (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 13-14.)

Väike Marie oli elavaloomuline, tragi ja teadmisjanuline tüdruk. Täditütar Mare Nittim, 

kes Marie eest hoolt kandis, on jutustanud:

Marie oli alles pisike heledate juustega tüdrukuke, kevadel sai nelja-aastaseks, kui ta 

tahtis juba kooli minna. Koolis aga polnud vaba kohta. Õnneks jäi üks tüdruk koolist 

ära ja Marie võeti 1887. a. sügisel väikelastekooli vastu. Koolis olid puuplokid tähtede 

ja numbritega. Nende abil õppis tüdruk saksakeelseid palasid lugema ja rehkendama. 

Ma viisin hommikul Marie saksa väikelastekooli ja käisin pärastlõunal teda koolist 

toomas. Tee peal ta muudkui jutustas, mis koolis oli juhtunud. Isa pajatas õhtuti Ma

riele mitmesuguseid lugusid, ema aga, kellel oli ilus lauluhääl, pani tüdruku enda järel 

laulma. (Mihkla 1968b: 465.)

Mainitud väikelastekool (tänapäeva mõistes lasteaia ja nullklassi vahepealne) asus Tal

linnas Väike-Roosikrantsi tänaval Helmi Rajamaa, kes hiljem samas koolis käis, kirjutab, et 

koolis õpetati nelja kuni üheksa aastastele lastele mängimise kõrval ka lugemist, kirjutamist, 

arvutamist, laulmist ja käsitööd.

Õpetus oli tasuline ja minu mäletamist mööda mitte just odav; see-eest said lapsed aga 

vähimalt ühe korra päevas sooja einet. Tõenäoselt just viimase seiga tõttu oligi kool saa

nud väljaspool hüüd- või pilkenimetuse: “Leivarott” - peamiselt lastevanematelt, kel kas 

puudus võimalus või ka huvi oma laste sinna saatmiseks. Mõlemal meil poetessiga olid 

sarnlevad kogemused kuidas koolist tulles kodutänava lapsed meile järele joostes meid 

osatasid: “Leivarott, leivarott!” 27-a. vahemaast hoolimata oli koolikord ja tavad säilinud 

muutumatuina, samuti osutus juhataja preili Krause ühiseks - minu ajal juba hästi vana 

daam! Mälestusi ja meenutusi sellest koolist oli meil rohkesti - ja kui tihti küll ei võtnud 

poetess mind vastu uljalt-kelmika hüüatusega: “Leivarott! Leivarott!" (Rajamaa 1983: 8.)

Leivarotikoolis õppis Marie saksa keeles kirjutamise selgeks. Viie-kuue aastaselt kirju

tanud ta papa palveraamatu esilehele saksakeelse kirja, mis alanud sõnadega “Liebe Mutter" 

(kallis ema). Kirjas seisnud midagi ka kartulitest, kuna kirja kirjutamise aegu ostetud just kar

tuleid (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 28).

Just leivarotikooliga on seotud vaesest perest pärit Marie lapsepõlve ilusaimad jõulu- 

mälestused:

Neli nädalat enne jõulusid esimese advent-nädala alul tõmmati koolitahvlile neli püst

kriipsu. Ja iga nädala algul kustutati üks kriips maha. Kriipsude kahanemisega kasvas 
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pühade ootamise põnevus. Pühade laupäeval siis mindi vanemate käekõrval paremais 

kleidikestes kooli jõulupuule. Enne tuli tükk aega oodata kõrvalklassis, kus riietest 

lahti võeti ja need kõik mütsakusse laoti, nii et selge ime, kuis sealt pärast igaüks 

omad asjad üles leidis. Terve päev oldi kanges ärevuses ja tegeleti ettevalmistamise 

ning riietumisega. Pärast ootamise äärmist põnevust mindi lõpuks paarikaupa, tüd

rukud ise, poisid ise, teise ruumi, kus põlevais küünaldes suur puu ootas. Siin öeldi 

jõulusalm: “ja nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja" 

j.n.e. Kuusk seisis kesk ruumi ja ümberringi seinte pool seisid pikad lauad kinkidega. 

Iga lapse jaoks oli kotikene maiuskeid, mänguasju, pätsikene saia ja ka ehk mõni tarbe

ese. Kord oli Marikesele pandud sellise kingi hulka hall kera lõnga. See võis ju väga 

tarvilik olla ja emale kodus hiljem meeldidagi, kuid laps oli pettunud. Väga pettunud.

Need kingid moodustusid ju sellest, mida kooli preilid-kasvatajad mööda Tallinna 

paremaid ärisid kokku korjasid. Muu seas saadi annetusi ka Studelt. See kinkis ikka 

pumpernikleid. Ja need olid siis üheks maiuskite peanumbriks ning igaveseks meelde

jäävuseks... Ilusaimad jõulud lapsepõlves olid need: kõik see küünalde sära, transpa

rendid pühade kirjadega ja kõik see pidulikkus... (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 6-7.)

Väikelastekooli rangevõitu juhatajat preili Krauset väike Marie kartis, kuid preili Sande- 

nit, keskealist naisterahvast, ta hoidis. See oli olnud muhe inimene, kes öelnud Marie vane

matele lapse kohta: “Sie liebt mich tausend mai” (ta armastab mind tuhandekordselt). Ka 

hiljem, kui Marie oli juba täiskasvanud, olnud preili Sanden tema käekäigust huvitatud (KM 

EKLA, f 180, m 158: 2, lk 18-19).

Tasulises saksakeelses väikelastekoolis käis Marie Llnder paar aastat. Varane maksuline 

eelkooliharidus oli tollal suhteliselt haruldane, enamus möödunud sajandi lõpu Tallinna agu- 

lilapsi kasvas selles vanuses kodus ja tänaval.

Kui leivarotikooli aeg möödas oli, õppis Marie

mitmete saksa daamide juures saksa keelt, teisi aineid ja saksa haridust. Eriti parunes

side Rosenite juures, siis parunipreilide Schillingite juures ja siis proua Unritzi juures. 

Rosenid olid punetavate nägudega, sealt ep visti nimigi: Rosen. Vanemad preilid, kes 

Mariechenile just eriti ei meeldind. Palju meeldivamad olid juba Schillingite noored 

preilid. Nende juures õppis M. koos ühe Hildegardiga. Neid õppijaid võeti ja peeti tolle 

aja kõrgema seltskonna heade kommete kohaselt, mis nõudsid heategevust ja üldse 

et noored preilid ula ei istuks, vaid tegutseksid. Need preilid tegid meie õpilastele ka 

jõulupuu ja kinkisid Mariele titeserviisi, võimalik, et isegi tite maja.

Rosenid ja Schillingid elasid Kaupmehe tänaval ühes suures puu majas, ühed 

ülal, teised all, Kui M. siit koolist koju läks, siis viis tee ühest madalast sakste majast 

mööda, seal ühe akna taga mängis üks laps oma ilusate saksa lapse asjadega. Neid 

meeldis M-l möödaminnes vaadata...

Schillingitel oli riiuli peal ka lasteraamatuid, piltidega muinasjutte. Kord Mariechen 

võttis sealt ühe salaja koju lugemiseks kaasa. Raamat läbi loetud, hakkas teda süda
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vaevama: kuidas raamatut jälle nägematalt tagasi panna: oli suur südamevaev. Aga 

õnnestus siiski raamat endisele kohale asetada, ilma et preilid midagi oleks märganud.

Pr. Undritz otse armastas väikest Mariet. Andis talle vahel kooki ja tegi ka jõulu

puu. Kinkis M-le ühe multon roosa kleidiriide ja kübara. Seni oli M. käinud rätikuga 

peas. Siin õppis M-ga koos üks teine: Marie Paulus.

Kui see koolikene läbi oli, andis pr, Undritz tunnistuse, milles leidusid sõnad: 

“Marie Under war mir eine sehr liebe Schülerin” [Marie Under oli mulle väga armas 

õpilane - SK). Sel proual oli uhke rüht. Ta oli kaotanud surma läbi oma 10-aastase 

poja. Sellest rääkides nuttis ta tihti. Aga ta võis ka väga südamest naerda. Ta korter oli 

Tõnismäel. Sinna tundi minnes tuli lastel läbida köök, kus valitses vana tige köögitüd

ruk, kes vist kadeduse pärast lapsi ei sallinud. Siit kartis M. alati läbi minna. Pr. Undritz 

andis M-le tihti kuivatatud viigimarju. Kord kinkis pr. Undritz M-le ühe oma kadunud 

poja raamatu, mille nimi oli “Maljutka”. Kord käskis ema Mariel minna Kühnerti aeda 

ja osta sealt korvitäis lilli, et viigu need pr. Undritzile. M-l oli miskipärast piinlik seda 

teha, aga täitis korralduse. Kui see koolikene läbi sai, siis agiteeris pr. Undritz kan

gesti, et Marie edasi kooli õppima pandaks. Küllap ta märkas M-l selleks andi, kuid 

vanemate vaesus ja alandlikkus... (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 7-10.)

Päris kooli pandi Marie alles 10-aastaselt. Ent ilmselt on luuletaja oma viieklas

silist haridust hiljem häbenenud, igatahes läheb ta nii usutlustes kui ka “Eluraama- 

tus” oma haridusteest üsna vaikides mööda, viidates vaid ebamääraselt ühele Tallinna 

saksa Töchterschule’\e, ilma et seda lähemalt oleks iseloomustatud või õppimisaastaid 

ära märgitud. Ainus “Eluraamatu” lause kooli kohta ütleb, et lisaks üldharidusele andis 

kool tõuke saksa kirjanduse klassikute harrastamisele (Adson 1974a: 14). Nii ongi and

med Underi koolide kohta erinevates käsitlustes olnud lahkuminevad. Näiteks Underi esi

mene abikaasa Karl Hacker teadis Marie koolitee kohta arvata vaid seda, et see olnud linna 

Töchterschule Laial tänaval. Kirjandusloolane Mihkel Kampmaa, kes 1935. aasta paiku 

K. Hackerilt asja uuris, ei leidnud aga Marie Underi nime selle kooli õpilaste nimekirjast. 

M. Kampmaa raskustest Underi eluloo ja haridustee kohta andmete saamisel räägib tema 

Ants Laikmaale saadetud kiri, milles ta kaebab, et ei Marie Under ise ega ka Artur Adson 

vasta sellele küsimusele: “Sattusin üsna ootamatult vastuollu A. Adsoniga, kes mingi aru

saamatuse või koguni põikpealise kangekaeluse tõttu keeldub mulle andmeid andmast 

kirjaniku eluloo asjus, kes on Eesti rahva üldvarandus. M. Underil olevat praegu silmad nõr

gad, see takistavat teda kirjavahetust pidamast.” (KM EKLA, f 180, m 219: 6.) Kimbatuses 

M. Kampmaa pöörduski seejärel Underi pikaaegse majasõbra kunstnik A. Laikmaa poole ja 

palus temal hankida andmeid Underi eluloo kohta. Kuid juba 9. mail 1928 oli A. Laikmaa 

vastanud kümneleheküljelise kirjaga “Eesti biograafilise leksikoni” toimetusele, vahenda

des seda, mida ta Underilt kuulnud oli, ent luuletaja haridustee kohta on sealgi kirjas vaid 

poolikud ja ebatäpsed andmed (KM EKLA, f 180, m 219: 7). Ekslikud on olnud ka Karl Mihkla 

andmed ja mälu on vedanud alt ka Underit ennast, kui ta vanas eas kõneles oma noorusest 

H. Rajamaale.
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Kirjandusteadlasel Erna Siirakul õnnestus siiski 1970. aastail leida mõned Underi kooli

õed ja neid küsitledes välja selgitada, millises koolis ja millal Under tegelikult õppis. Põhiha

riduse sai Under Cornelia Niclaseni saksa tütarlaste eraalgkoolis (III kategooria Privatschule) 

ehk nn elementaarkoolis, mis asus praeguses Liivalaia tänavas (toonane Breite Sandstrasse 

krunt nr 240, Liivalaia ja Kesk-Liiva tänava nurgakrunt). Kahekordne kaarakendega puna

seks värvitud koolimaja kuulus B. Schmilevskyle ja lammutati 1973. aastal (Siirak 1987c: 

98). Selles viieklassilises algkoolis õppis Marie Under aastail 1893-1898 ehk viis talve ja 

see jäigi tema ainsaks päriskooliks. Hilisema haruldaselt suure lugemuse omandas ta juba 

iseõppimise teel.

Cornelia Niclaseni saksakeelne tütarlastekool valmistas õpilasi ette gümnaasiumi, ent 

ka elu jaoks, nagu rõhutasid ajalehekuulutused. Õpetus toimus saksa keeles, õpilaste hul

gas oli nii kohalikke sakslasi kui ka eestlasi, kuid õpetajad olid ainult sakslased. Päev algas 

palvusega. Põhiõppeaineteks olid usuõpetus, rehkendus, laulmine, saksa ja vene keel, vane

mates klassides ka prantsuse keel. Ristirahva Pühapäeva Lehes ilmunud teadaanded rõhu

tasid eraldi, et “vene keele rääkimist on iga päev” ja “kõige teiste õpetuste juures saab 

koolis peeneid näputöösid õpetud”. Pakuti ka klaveritunde. Cornelia Niclasen ise õpetas 

saksa ja prantsuse keelt, ent oskas ka eesti keelt, õpetajaiks olid veel ka tema õde Emmyja 

vend Eugen, kes õpetas vene keelt ning asutas hiljem samalaadse poeglaste algkooli. Kool 

oli algul neljaklassiline, hiljem viieklassiline, algul mõeldud nii tütarlastele kui poeglastele, 

hiljem ainult tütarlastele. 10-rublane õppemaks oli suhteliselt odavam kui teistes koolides, 

kus küsiti 20-30 rubla. 1898. aastal kolis kool Pikale tänavale Glehni majja nr 203 ja peagi 

sealt edasi Nunna tänavale nr 2, Pika jala vastas.

Marie Underi teadaolevad klassiõed olid enamasti käsitööliste lapsed: sepa tütar Netty 

Adler, hiljem Pinna (õppis koolis aastail 1893-1898 nagu Undergi), raudteetisleri tütar 

Auguste Pullmann (Linge), Anette Erdmann (Hertmann, hiljem Roots), Helene Gabrel, mõni 

aasta vanem Marie Veisserik. Klassiõed on iseloomustanud Marie Underit kui uhket ja vähe- 

seltsivat, ent loomu poolest väga impulsiivset tütarlast (Siirak 1987c: 98).

Koolis olnud esiplaanil mitte niivõrd usuõpetus, kuivõrd just saksa keele ja kirjanduse 
õpetamine, millele pühendati neli kuni kuus tundi nädalas. Õpetus pidi tõepoolest tõhus 

olema, sest Under omandas viie aastaga saksa keele niivõrd hästi, et hakkas ka ise saksa kee

les luuletusi kirjutama. Koolis õpiti kolm tundi nädalas ka vene keelt ja vabatahtliku ainena 

prantsuse keelt, milles Marie jõudis kooli lõpuks nii kaugele, et võis vene-ja prantsuskeel

seid teoseid sõnaraamatu abil lugeda (Mihkla 1968b: 466).

Luuletaja enda sõnutsi äratas just kool temas huvi saksa klassikalise kirjanduse vastu. 

Missugune oli Marie Underi õppeedukus, pole õnnestunud välja selgitada. Ühtki koolitun

nistust pole leitud, ka kooliõed pole selle kohta mingeid teateid andnud. Adsoni märkme- 

tes leidub siiski paar Underi mälupilti, mis viitavad võimalikele kooliprobleemidele. Marie 

teinud koolis tihti sõbrannadele kirjatöid “niisama heast vastutulelikkusest ja saamatumate 

palve peale. Vahel tegi ta üht ja sama kirjatööd mitmele, varieerides tööd tarvilisel määral, 

et kooliõpetaja jälgedele ei saaks. Ja ei saanud ka. - Kord sai M. kiritöö eest 5 +." (KM EKLA, 

f 180, m 158: 2, lk 12.) Kiritöö ehk kirjand, mille eest Marie sai ainsa, elu lõpuni meelde 
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jäänud maksimumhinde, kandnud pealkirja “Wiege und Särg” (häll 

ja haud) (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 55). Järelikult polnud ta 

tavaliselt viieline õpilane, samas ka mitte saamatumate killas - 

seega keskmine?

Ja teine mälupilt: “Sain koolis korduvalt riielda oma käekirja 

pärast - ikka ei oldud sellega rahul; kas kirjutasin ma liiga elavasti 

või - aga märkusi ma sain.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 28.) 

Saksa keeles oli edasijõudmine ilmselt kõige edukam, sest juba 

13-aastasena andnud Marie väikese tasu eest saksa keele tunde, 

muuhulgas õpetas ta saksa keelt ühele endast märksa vanemale 

tüdrukule (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 51).

Under tunnistas vanuripõlves, et ta ei lõpetanud kooli, kuigi 

hiljem teda kui väga andekat olevat arvatud lõpetanute hulka 

(Rajamaa 1983:11). Kas ja kuidas see lõpetanuks arvamine amet

likult toimus, on teadmata. Napiks jäänud koolitee põhjus oli pere 

Esimene säilinud
foto Marie Underist. 
Suurendus Cornelia 
Niclaseni erakooli 
grupifotolt. Under 
õppis selles koolis 
aastail 1893-1898.

alatine rahanappus. Andeka neiu õpingute jätkamist takistas 

mitte tahtmise puudus, vaid varajane leivateenimisvajadus. Olgu ametliku kooliga kuidas 

oli, igal juhul jätkas Marie Under kõrge vanuseni eneseharimist ja eriti keelte iseõppimist, 

omandades haruldaselt suure lugemuse eriti saksa ja prantsuse kirjanduses, psühholoogias, 

filosoofias, aga ka arstiteaduses. Ta tundis elavat huvi arhitektuuri, kunsti ja muusika vastu 

ning orienteerus vabalt paljudes kultuurivaldkondades. Kooliajal tekkis Underil lisaks kir- 

jandushuvile ka tungiv soov õppida muusikat. Esmaseks ajendiks olnud pelk visuaalne pilt 

“tütarlapsest noodimapiga”, mis tema silmis tähendas midagi sotsiaalselt kõrgemat ning eriti 

ihaldatavat: “Mõtlesin, ükskõik kuidas, aga mina matsiks jääda ei taha!” (Rajamaa 1983: 

10-11.) Pürgimus vaimsete väärtuste poole sai niisiis alguse lapsepõlves.

Tütarlapsena käiski Marie klaveritundides:

Kolme ilusat asja ihkas Maria plikana: muusikamappi, uiskusid ja bašlõkki. Need paist

sid talle väga nooblitena, eriti viimane. Muusikamapi talle isa ostis, ja ta käis sellega 

Luise tänavas prl. Schmidti juures klaverit õppimas, hiljem olid tal need tunnid orga

nist Tederi juures. Ka uisud osteti ja Maria võis käia uisutamas gümnaasiumi uisuteel 

praeguse S. Draamateatri kohal.

Aga sellist valget-kreemi, hõbe- või kuldpaeltega ja samasuguse tupsuga baš

lõkki, toonast moe-eset Mariekene ei saanud. (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 5.)

Koolitüdrukuna laulis Under kohalikus vene lauluseltsis Gusli ja Lootuse seltsi segakoo

ris, mida juhatas Kaarli kiriku koguduse organist Theodor Aleksander Teder (1871-1914). 

Tema juures jätkas Under ka klaveriõpinguid. Under armastas muusikat ja käis kogu elu jook

sul tihti kontsertidel.

Theodor Teder oli eesti soost Juuru köstri poeg, kes oli Leipzigi konservatooriumi lõpe

tanud organisti ja koorijuhina. Ta oli sajandivahetuse Tallinnas üks aktiivsemaid muusikamehi,
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kes andis eraõpetajana klaveritunde, juhatas peale segakoori veel meeskoori ning oli Eesti 

Postimehe Muusika Lisalehe toimetaja. Sajandi algul töötas ta Tallinna katoliku kiriku ja 

seejärel Kaarli kiriku organistina. Theodor Tederi juures oli tolleaegse Tallinna eesti vähese 

intelligentsi kogunemiskoht (Under 1930c: 629), seal käisid koos mitte ainult noored muu

sikahuvilised, vaid ka tolle aja nimekad kirjanikud Eduard Vilde, Eduard Bornhöhe, keeletead

lane Johann Voldemar Veski, orelimängija ja koorijuht August Topman jpt (Siirak 1987c: 100).

Omamoodi gümnaasiumiks või isegi kõrgkooliks Underi elus võib pidada varajast, tihe

dat ja lähedast suhtlemist toonase eesti intelligentsi tippudega: 16-aastaselt tutvus ta orga

nist Tederi juures tuntud kirjanike Eduard Vilde ja Eduard Bornhöhega, 18-aastaselt sai ta 

Vilde vahendusel suhelda edumeelse ajalehe Teataja talituse ringkonnaga, kelle eesotsas 

oli tulevase Eesti Vabariigi tulevane president Konstantin Päts, 20-aastaselt tutvus ta kunst

nik Ants Laikmaaga, seejärel tuli Friedebert Tuglas ja kogu Siuru rühmituse vestlused kuns

tist, kirjandusest, kultuurist ja filosoofiast. Kogu see õnnelik vaimsete inimestega seotuse 

ahel viis Marie Underi juba väga noore neiuna kontakti eesti rahvusliku intelligentsiga, olles 

kahtlemata erakordselt hariv ja toonastes oludes kõrgeim võimalik elukool tütarlapsele, 

kelle lühike viieklassiline koolitee jäi vaesuse ja varajase abiellumise tõttu poolikuks. Samas 

oli saksakeelse tütarlastekooli viieklassiline haridus tollal Tallinna tütarlaste jaoks kõrgeim 

võimalik hariduslik saavutus. Tsaari-Venemaal polnud naistele ülikooliharidust ette nähtud. 

Edasiõppimise ainus võimalus oli minna koduõpetajate kursustele.

Hiljem, juba abielus olles, võttis Marie Under veel täiendavalt prantsuse keele tunde. 

Kirjavahetustest selgub ka fakt, et ta on iseseisvalt õppinud ladina keelt. Hilisematel aasta

tel õppis ta sõnaraamatu abil lugema ka inglise ja rootsi keelt. Kuid saksa keel jäi elu lõpuni 

tema parimaks võõrkeeleks, ühtlasi oli see tema esimene loomingulise eneseväljenduse keel 

ning jäi filosoofilise mõtlemise vahendiks kuni elu lõpuni. Nii kirjades kui vestlustes kasu

tas Under tihti saksakeelseid tsitaate ning suutis veel 97-aastaselt surivoodilgi laulda saksa 

keeles Heinrich Heine luule viisistust (Rajamaa 1989). Adsoni andmetel luges Marie Under 

aastakümneid igal õhtul voodis une ootel saksa keeles endamisi Goethe “Rändaja õhtulaulu”: 

“Ach ich bin des Treibens müde!” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 47.) Hiljem tõlkis Under ka 

eesti luulet ja Aino Kallase proosat saksa keelde.

Varakult tööle. Marie Under on jutustanud, et pärast kooli omandas ta Beyersdorfi- 

nimelisel kursusel lasteaedniku kutse ja oli seejärel ühe, 1898. aasta suve parun Stackelbergi 

mõisas Keila lähistel laste ajaveetjaks ning mänguseltsiliseks (Rajamaa 1983:11). Erna Siirak 

esitab arhiivide põhjal täpsustatud andmed: Under läbis Pestalozzi õppemeetodit juurutanud 

Fr. Fröbeli lasteaednike-kursused ning oli seejärel ühe suve Risti mõisas lastepreiliks. Artur 

Adsoni märkmed pakuvad 15-aastase Marie esimese töösuve kohta veelgi andmeid: lapsi 

olnud hoida viis-kuus ja nende jaoks palgatud lisaks noorukesele Mariele veel kaks hoidjat- 

kasvatajat, üks neist venelanna:

Väike kuueaastane Herbert lausunud Mariat nähes: “Eine solche mit den Zöpfen haben 

wir noch nie gehabt” [Sellist patsiga pole meil veel kunagi olnud]. Suvi möödus mõi

sas kenasti. Sügisel oli seal otse uputus kollaseist ploomidest. Kui Maria ära hakkas
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tulema, luuletas ta kõigile (lastekasvatajatele, virtinale) luuletused, pikad lood saksa 

keeles. Kuhu need on saanud, seda autor ei tea. Ei tea isegi, millest ta need pikad 

värsid luuletas. (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 4-5.)

Juba paar aastat varem, 13-aastaselt oli Marie pannud iseseisvalt kuulutuse lehte, et 

otsitakse bonne (lapsehoidja) kohta. Teksti koostas ta ise ja viis saksa lehte, sest tolleaegsed 

eestlased ju bonnesid ei vajanud. Kuulutuse peale tuligi keegi daam Underite koju. Vaatas 

ringi ja küsis, kes ja kus see tulevane bonne on, nägi siis lapseohtu Mariet ja ütles: “Sellele 

ju enesele veel tarvis hoidjat.” Ja läks minema. (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 4.)

Pärast üht lastehoidmissuve oli Marie Under lühikest aega (1900 või 1901) kassapida

jaks Biecki paberikaupluses Viru tn 3 (Siirak 1987c: 99).

Luuletamise algus. Kooliajal tekkis teismelisel koolitüdrukul suur huvi lugemise, eriti 

luule vastu. Marie oli oma perekonnas ainus, kellel ilmnes loomupärane sõnalise eneseväl

jenduse tung, ehkki ka isa luges palju ja vanaisa armastas jutte vesta. Ja nagu teadmis-ja 

ilujanu, ilmnes seegi tung varakult. Vastates 1930. aastal ajakirja Looming küsimusele esi

meste kirjanduslike katsete kohta, on Under meenutanud:

Harrastasin juba õige varakult, umbes 10-12-aastasena erilise õhinaga luuletuste 

lugemist. Andersoni Ella, umbes minuvanune naabritüdruk, kes meil suvel enamjaolt 

akna kaudu sisse ja välja käis, tõi mulle oma vanema õe tagant ühe suure paksu saksa 

klassikute antoloogia, mis sai mu lemmikraamatuks ja millest kirjutasin maha värsse 

vihkude kaupa.

13-aastasena sain kelleltki teiselt plikalt laenuks mõne köite Schilleri ja Goethe 

lavateoseid; viimaselt kirjutasin siis ka maha tervenisti Egmont’\ ja Stella (!). Samal 

aastal sündis ka mu esimene luuletus, - muidugi armulaul! (Under 1930c: 628.)

Under tegi väljakirjutusi ka Laozi tekstidest jt teostest, mis tal laenata õnnestus. Maha- 

kirjutamised kestsid vahel hommikuni.

Kui Marie kohtas lugedes tähtsaid või temale eriliselt meeldinud lauseid, siis kirjutas ta 

need eraldi väikesesse kaustikusse, mille kaanel seisis “Schöne Sätze" (kaunid laused). Kaus

tik läinud hiljem kaduma (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 27). Üks noorpõlve lemmikluuletus! 

olnud Goethe “Mignon” (“See oli nii ütlemata ilus!”), ning seda osanud Under veel vanaski 

eas laulda. Tema teine plikapõlve lemmikluuletus oli Uhlandi “Das Schloss am Meer" (KM 

EKLA, f 180, m 158: 2, lk 47).

Nende öiste mahakirjutamiste põhjus oli lihtne - vaesus. Adson märgib: “Ta tegi seda 

selleks, et omada oma austatud klassikuid-luuletajaid, kuna raha nende ostmiseks - isegi 

Reclami väljaandes - ei olnud. Luule oli tema jaoks midagi väga suurt, otse püha. Ja kirjanikke 

austas ta väga - nõnda ka Eduard Vildet, kui sellega tutvus.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 23.)

Luuletaja ema Leena Under meenutas neid mahakirjutamistuhinaid nõnda: “Vahel ärka

sin öösel esimesest uinakust üles, vaatan: lamp põleb ja Marie muudkui kirjutab, sulg aina 

käib mööda paberit kriip-kriip, kriip-kriip..." (Adson 1974a: 14.)
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Marie Under omakorda meenutas, et ema tulnud tihti öösiti tuld põlemas märgates 

temaga tõrelema, kuigi teisalt jälle olnud isal-emal hea meel tema suurest õpi- ning lugemis- 

himust (Rajamaa 1983:10). Eluks ajaks kestma jäänud lugemiskirge iseloomustas luuletaja 

hiljem ise nõnda: “Kui ma lugema satun, siis loen samasuguse hooga nagu kord plikana - ei 

saa pidama." (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 27-28.)

Saksakeelse hariduse saanud tütarlapse jaoks oli loomulik alustada kirjutamist saksa 

keeles, saksa klassikalise kirjanduse otsesel eeskujul ja toel, sest muud kirjandust taju toona 

veel õieti ei tundnud. Artur Adsoni küsimusele, kas ta plikapõlves eesti keeles luuletamisele 

ei mõtelnud, vastas Marie Under 19AA. aastal: “Ei, eesti keel ei tundunudki luulekeelena.” 

(KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk A3.) Esimesed eestikeelsed luuletused kirjutas Marie Under 

alles mitu aastat hiljem, 190A.

Lisaks saksa kirjandusele oli noore Underi esimesi inspiratsiooniallikaid loodus. Kui 

Marie oli lA-15-aastane, oli tal “moeks käia suveõhtut! Kalarannas Krauspe krundi kohal 

kividel istumas ja päikeseloojakut vahtimas. Neilt istumistelt sai M. kergesti inspiratsiooni 

ja luuletas saksa keeles looduseluuletusi.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk A2.)

“On säilind 2 kaustikut saksakeelseid värsse mu 16-17 aastatelt, mis kõik on riimilt ja 

rütmilt laitmatud, - kuid muud ka midagi. Nende seas - enamjaolt jambid - leidub ka mu 

esimene sonett,” meenutas Under 1930. aastal (Under 1930c: 628).

Need kaks kaustikut on Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolises Arhiivis tallel, üks 

neist on paks mustakaaneline kaustik pealkirjaga “Dir" (Sinule), mis sisaldab tema esime

seks käsikirjaliseks luulekoguks kavandatud saksakeelseid värsse (KM EKLA, f 180, m 21:1).
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Eesti Kultuuriloolises Arhiivis leidub ühtekokku enam kui nelisada Marie Underi varasema 

perioodi käsikirja, osalt on need ilmunud luulekogude käsikirjalised variandid, osa lahtistel 

lehtedel ilmumata luuletuste versioonid (KM EKLA, f 180, m 19-22). Need käsikirjad, mille 

hulgas leidub Marie Underi luuletusi ja tõlkeid ajavahemikust 1899 kuni 1944, jõudsid muu

seumi Friedebert Tuglase vahendusel. Esimese uurimusliku ülevaate nende käsikirjade sisust 

ja dateeringuist avaldas Karin Rummo 1963. aastal (Rummo 1963: 148-156), detailsema 

analüüsi Underi varajastest saksakeelsetest luulekäsikirjadest tegi Aigi Heero 2008. aastal 

(Heero 2008a: 863-878). Pagulasperioodi luuletuste ja luulekogude käsikirjad saabusid 

Tartusse 1996. aasta lõpus koos kogu muu Adsoni-Underi arhiiviga.

Marie Underi esimene luuletus - saksakeelne armastuslaul - oli tõenäoliselt kirjutatud 

tema 13. eluaastal, kuid nii varaseid tekste ei ole käsikirjade hulgas säilinud (Siirak 1987c: 

99). Vanema arhiiviosa kõige varasemad käsikirjad on kaks kaustikut saksakeelsete luule- 

käsikirjadega. Esimene neist sisaldab luuletusi peamiselt 1899. aastast, enamasti on tegemist 

riimiliste, romantiliste loodus-ja armastusluuletustega, mis imiteerivad saksa luuletajate 

eeskujusid. Nende hulgas on ka Underi 1899. aasta märtsis kirjutatud “Vorfrühlingsnacht” 

(“Varakevade öö”) (autograaf vt Hinrikus jt 2003: 34).

Teine, mustakaaneline kaustik kannab saksakeelset pealkirja “Dir”, see on alustatud 

1899. aasta jaanuaris ja lõpetatud 26. septembril 1900, sisaldades niisiis 15-17-aastase 

tütarlapse loomingut poolteise aasta jooksul. Noore neiu elus oli see väga tähtis aeg: ta oli 

lõpetanud saksa tütarlastekooli, läinud leeri ning vahetult pärast leeri kihlunud oma esimese 

armastuse Carl (Karl) Hackeriga (Siirak 1987c: 99-103), millele võiks osutada ka tiitellehel 

pealkirjale lisatud pühendus “Dir weih’ ich meine / schönsten Lieder!” - Sulle pühendan ma 

oma kaunimad laulud! Kaustik sisaldab ühtekokku 130 luuletust, valdav enamus neist saksa 

keeles, vaid kaustiku lõpus leidub kolm eestikeelset luuletust. Kaustiku lõpust on mitmeid 
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lehti välja rebitud. Rebitud osale järgnevad kolm eestikeelset luulefragmenti ning üks sak

sakeelne, mis on ilmselt märksa hiljem kirjutatud. Üks eestikeelne fragment on dateeritud 

1909. Lisaks sellele on säilinud ka mitmeid üksikuid lahtisi, dateerimata lehti peamiselt sak

sakeelsete luuletustega, mis käekirja ja sisu järgi otsustades kuuluvad ilmselt samasse või 

veelgi varasemasse perioodi.

Kaustikusse kirjutatud luuletused ei ole kronoloogilises järjestuses, mis viitab sellele, 

et luuletused pole mitte päris algupärased tekstid, vaid need on hiljem (valikuliselt?) kausti

kusse ümber kirjutatud (näiteks veebruarikuu luuletused on enne jaanuarikuiseid, üks aprilli

kuu luuletus on paigutatud kesk maikuu luuletusi ja mõned juunikuu dateeringuga luuletused 

on paigutatud keset juulikuus sündinud luuletusi jne). Saksakeelsete luuletuste kronoloogia 

järgib siiski üldjoontes aega veebruarist septembrini 1900, kusjuures eriti viljakad on olnud 

mai-ja juunikuu: veebruaris kaks luuletust, jaanuaris kaks, märtsis kaheksa, mais neliteist, 

juunis kaksteist, juulis üheksa, septembris kaks, dateerimata luuletusi on kaks (üks neist on 

paigutatud märtsi-aprilli luuletuste vahele, teine juuni-juuli luuletuste vahele). Algul on 

kirjutajal ilmselt kavas olnud mingi mõttelise käsikirja koostamine, igatahes on ta pidanud 

vajalikuks esimesed seitse luuletust nummerdada, kuid seejärel numbrid puuduvad. Vaid viie 

luuletuse tekstidesse on tehtud üksikuid parandusi ja seegi veenab, et tegemist on pigem 

autori ümberkirjutustega, mitte luuletuste sündimisprotsessi kajastava originaalkäsikirjaga. 

Luuletaja tunnistas ka Helmi Rajamaale, et tema noorepõlve saksakeelne käsikirjaline kogu 

“Dir" oli mõeldud just luulekoguna (Rajamaa 1983:10). Käsikiri tõendab noore Underi väga 

varajast tahtmist luuletajaks saada.

Kaustiku esimene luuletus on dateeritud veebruaris 1900 ning kannab esimese rea järgi 

pealkirja “Ja, ais Du mir zuerst begegnet”:

Ja, ais Du mir zuerst begegnet

Mein Herz stand stiil, das Aug’ verschwand 

In Deinen dunklen - nie gekannt - 

Ja ais Du mir zuerst begegnet.

Ja, ais Du mir zuerst begegnet.

Ich träumt von Dir dann jede Nacht, 

Mich fesselte wie Zaubermacht - 

0, dass Du mir so oft begegnet.

Ja, ais Du mir so oft begegnet

Bist Du nur mein u. ich bin Dein...

Wie’s doch gekommen, wie kan’s sein - 

Mir - weil Du mir so oft begegnet.

(KM EKLA.f 180, m 21: 1.)
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Teismelise Marie 
Underi saksakeelse 
käsikirjalise kaustiku 
“Dir" (Sinule) 
tiitelleht: “Sulle 
pühendan ma oma 
kaunimad laulud” 
aastaist 1899-1900.

Järgnevad samasuguses laadis jambilised riimitud värsid. Luuletustes domineerib noor 

romantiline armastus, esmaarmunu joovastav rõõm armsama kaunitest tumedatest silmadest 

ja puhkevast loodusest. Näiteks noore autori 17. sünnipäeval kirjutatud luuletus väljendab 

vastselt kihlasõrmuse saanu õnne:

An meinem 17. Geburtstage

Ich schaue ernst u. feierlich

Den Ring an meinem Finger an.

U. denke Dein u. frage mich

Wie’s alles, alles sein doch kann.
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Ach Liebling, Du! Wie wunderbar 

Das alles nun gekommen ist - 

U. doch u. doch: es ist ja wahr: 

Ach, Liebling! dass Du mein nun bist! 

(KM EKLA,fl80, m 21: 1.)

Nende värsside vormilisteksja sisulisteks eeskujudeks olid saksa romantikud ning klassi

kud Goethe ja Schiller. Viimaste otsesele suurele mõjule on luuletaja ise korduvalt viidanud:

Salaja lugesin, mis kätte sain, kõige suurema isuga luuletusi. Kõige suuremad nimed olid 

mulle - Goethe ja Schiller, otse pühadused! Sain need 13-14-aastaselt kuskilt laenata. 

Pooled ööd (peaaegu tervedki) istusin ja kirjutasin neid enesele Kettidesse ära! [---] Mul 

oli väike kapike, kus üks riiul tungil “ärakirjutatud” klassikerisi täis oli. Mitte ainult luuletu

sed - peaaegu terved dramad, ehk osa vaatusi “Orleani neitsist", “Röövlitest", “Egmontist” 

j.n.e. See oli siis minu bibliothek! Mul oli palju neist pääs. Armastasin neid enne magama

heitmist enesele deklameerida, juba siis rütmusest süttitud saades, (llnder 1997:1110.)

Hiljem on Under Helmi Rajamaaga kõneldes lisanud oma varaste luule-eeskujude hulka 

ka veel Heinrich Heine nime (Rajamaa 1983:11). Saksa klassikute mõju ilmneb eriti Underi 

Luuletuste looduskirjeldustes, kuid otseseid laene ei ole. Aigi Heero on lisanud võimalike 

mõjuautorite hulka saksa hilisromantikujoseph von Eichendorffi ja Goethe muusa Marianne 

Jungi (hiljem von Willemer) (Heero 2008a: 869-870), kuid sarnaseid kuupaiste, hämaruse ja 

armuõnne kirjeldavaid motiive kasutasid ju toona kõik romantilised poeedid.

Vormiliselt on Underi varased värsid kirjutatud kobavates, silpide arvu poolest ebatäp

setes jambilistes nelikvärssides, kuid siiski täiesti tuntava rütmi-ja riimitajuga, eelistatud on 

süliriimi, kuid leidub ka paarisriimi, ristriimija muid päris teadlikena mõjuvaid riimiskeemide 

katsetusi, niisama julgelt proovib noor autor ka erinevaid stroofivorme. Varaste saksakeelsete 

luuletuste hulgas on ka Underi esimene sonett. Luuletuste kujundikeel on küll alles kobav 

ja algeline, samad romantilised motiivid korduvad ja varieeruvad üsna sarnases ringis, kuid 

tugev ning teadlik tahe sõnastada oma tundeid värsivormis on täiesti tajutav. Ladus väljen- 

dusoskus on 17-aastasel kirjutajal selgesti olemas. Aigi Heero on tunnustanud luuletaja väga 

head saksa keele oskust, nimetades tema varaseid luuletusi erakordselt kauneiks, peenteks 

ja loomulikeks. Luuletuste (enamasti) jambiline meetrum langeb hästi kokku saksa keele 

loomulike sõnarütmidega (Heero 2008a: 867). Luuletused on sündinud üsna tihedas tem

pos (peaaegu iga päev luuletus või paar) ning nende sisu kõneleb selget keelt esimesest 

armumisest ja sellega seoses lahvatanud tormilisest eneseväljendustungist. Kuid luuletuste 

valikuline järjestus viitab soovile komponeerida narratiivset armusuhte lugu varakevadest 

sügiseni, tunde tärkamisest, suvisest joobumisest kuni sügisese lahkumiseni. Luuletaja tun

ded on juba siin tihedasti seotud looduspiltide ja aastaaegade vaheldumisega.

Varaste luulekäsikirjade kausta lõpus leiduvad kolm eestikeelset luuletust, õieti küll 

luulefragmenti pärinevad ilmselt hilisemast, debüüdijärgsest perioodist. Seda kinnitab ka 
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kolmanda fragmendi dateering 1909. Nende kolme luuletuse temaatika, riimide puudumine 

ning sõnastuse abitu kohmakus viitavad juba täiesti teisele ajale ja teistele mõtetele: armu

õnne asemel surmateema, kallima tumedate silmade asemel õitsev loodus ning hingelise 

igatsuse asemel meeleline joovastus:

Kuid raske on mu meel 

nii rauaraske!

mul valjult süda lööb: 

Ehk... peaks siis...

surema?...

kui ei: see läheb mööda...

Kevadel

II

Tärkab rohi, taimekuju

I

Avab, aurab mulla süle 

Sirguvad neist lillekesed 
Õitsevamad õienuppud
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Tõuseb nende sära-sülest 

Magusamad mesi-lõhna 

Meelitama mesilasi 

Siiditiibul liblikas!

Rohelista sametkuube 

Metsapuudki sättind selg 

Liginevad, lähenevad 

Siis ju lauljad linnukesed

Inimesed ilusamad 

Ehtise ja teie ennast 

Kaunistase kallikesed 

Pidustusi pidama

lõkkele loivad
Üle me palava 

punaste huulte 

Veeres palavalt 

Punaselt palavalt üle
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me huulte

Veeres meil palavalt

Punane viin

Ning, oh nii palavad 

Punased tuled 

Punases südames 

Lõkkele lõid 

(KM EKLA.f 180, m 21: 1.)

Varaste saksa-ja eestikeelsete luuletuste võrdlus osutab selgesti asjaolule, et Underi 

saksa keel oli poeetiliseks eneseväljenduseks palju parem kui tema toonane alles kobav ja 

kohmakas eesti keel

Kirjandusmuuseumis on tallel ka Underi tollase kihlatu Carl (Karl) Hackeri samaaegne 

kaustik saksakeelsete luuletustega, kuid need on ilmselt saksa luuletajate tekstide ümberkir- 

jutused, mitte noormehe omalooming. Sisuliselt on tegu koolinoorte hulgas levinud lembe- 

ja sõprussalmikuga. Salmikut on peetud aastail 1896-1900. Vastastikusest saksakeelsest 

luuleharrastusest ja romantilistest pühendustest võib järeldada, et armunud noored suht

lesid omavahel vähemalt algul kirjalikult peamiselt saksa keeles (lähemalt peatükis “Abielu 

Karl Hackeriga”). Kaustiku lõpus on pühendustega kuivatatud lillekimpe erinevailt neidudelt, 

sh viimane kimp hüatsinte preili Marie Underilt jõuludeks 1899 - “von Frl. Marie Under zu 

Weihnachte 1899" (KM EKLA, f 180, m 39: 2).

Varases käsikirja-arhiivis leidub ka kaks salmikuköidet eestikeelsete luulekatsetustega 

20. sajandi algusest, mis kinnitab, et Marie Under püüdis juba 17-18-aastaselt hakata end 

väljendama luules ka emakeeles. Kelle innustusel ja toetusel nii tähtis keelevahetus toimus, 

vaatlen lähemalt teisal (vt ptk “Eduard Vilde teejuhatus” ja “Ants Laikmaa ja Marie Under”). 

Hiljem on Marie Under mälu järgi taastanud üksikuid varaseid luuletusi ning nende alla nalja

tades märkinud: “See kirjutatud 10 aasta eest.... Vist 100 aasta eest. See vist veidike hiljem...” 

Olgu järgnev üheks näiteks Underi varasemate emakeelsete katsetuste hulgast:

Ühel olid kord silmad kui sinised ööd -

Kui rohelistumedad lainte veed - 

ja lõõmasid siiski kui päike 

Ja sähvasid siiski kui äike.

Ühel olid kord silmad kui leegitsev kuld - 

Need särasid, kiirgasid, paiskasid tuld - 

Kuid see kuld mind ei meelitand ära, 

Ei sütitand mind nende sära.
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Ühe silmad olid kui kerge viin - 

Nood ammu-ammu aja eest 

Ma nende ilu ja jõudu jõin 

Nüüd olen ma ise jõuetu

Nii saksa- kui eestikeelsete käsikirjaliste kaustikute varaseid värsse pidas autor ka ise 

algajalikeks ega ole neid hiljem kasutanud. Luuletaja arenguloo seisukohast on need siiski 

olulised tõendid tema väga varasest sihiteadlikust luuletamisest, mis ei piirdunud pelgalt 

tunnete väljavalamisega salmikutesse, nagu seda teevad pea kõik teismelised, vaid siin on 

tegu tõsise väljendusliku eneseharimise ja luuletamise treenimisega, riimi-ja stroofiharju- 

tustega, esimese luulekogu komponeerimiskatsega.
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EDUARD 
VILDE 
TEEJUHATUS

Huvi kirjanduse ja muusika vastu viis Marie Underi varakult kokku kaasaegse eesti kultuuri 

tippintelligentsiga. 1899. aastal tutvus 16-aastane Under oma klaveriõpetaja Theodor Tederi 

juures 35-aastase Eduard Vildega (KM EKLA, f 180, m 158: 2). Tutvus jätkus Lootuse seltsis, 

kus käis koos eesti haritlaste seltskond. Vilde, kellega Under ka eraviisiliselt siin-seal kokku 

puutus, tundus olevat noorest andekast naisest huvitatud ka mehena (Rajamaa 1983:11). 

Vildele kui kirjanikule usaldas Marie Under näidata oma esimesi saksakeelseid värsse. Vilde 

omalt poolt julgustas noort algajat igati, virgutades teda mitte ainult luuletama, vaid ka 

proosat kirjutama.

Eduard Vilde oli sajandivahetuseks oma seiklusrikkad rännuaastad Riias, Berliinis, Pariisis 

ja Moskvas seljataha jätnud, toimetanud mõne aasta Tartus Postimeest ja paar aastat Narvas 

ilmunud ajalehte Virmaline. Ta oli selleks ajaks avaldanud enam kui paarkümmend juturaa

matut ja ühe romaani. Tema kuulsus kirjanikuna kasvas. Vilde rahvalik, mõnusalt pajatav ja 

dramaatiline jutustamisanne tegid tema raamatud ja eriti naljajutud ülimalt populaarseks, 

nii et Vildet tunti üle Eesti ka tagakülades. Rändkaupmeestelt, nagu seda oli vahepeal ka 

Marie isa Priidu Under, osteti 15-20 kopika eest Vilde naljajutte nagu sooje saiu. Mitmed 

Vilde teostest loeti enne müümist ka Underite kodus läbi: “Ja salamahti lugesid lapsed ta 

müügiraamatuist mõndagi.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 16.) Miks salamahti? Sest vane

mad lubasid lugeda vaid vaimulikku kirjandust: “Iga raamat, kus “roman” pääl seisis, oli isa 

meelest kõige hirmsam kihvt.” (Under 1997:1110.)

Eduard Vilde oli kirjandusse kiindunud tütarlapse jaoks esimene luust ja lihast, päris

kirjani kust autoriteet, kelle poole pöörduda, keda imetleda, kelle poole vaadata üles “täis 

austust”, nagu Under Vildele kirjutas (vt Vilde 2006: 7^9).

Elult esimesed vitsad saanud Eduard Vilde oli tollal jõudnud oma abielu karideni. Aas

tal 1890 oli 25-aastane Vilde tutvunud Riias kauni, kuid vaimsete huvideta kübarategija,
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preislanna Johanna Wilhelmine Antonie (Toni) Gronauga. Armunud paar põgenes samal sügisel 

salaja Riiast Berliini, kus nad asusid elama Toni onu juurde, kes pidas Berliinis naisterätsepa- 

äri. Eduard Vilde esimene välismaal viibimine algas niisiis üsna armuseikluslikult. Neiu Toni sai 

onu töökotta õmbleja õpilaseks, Vilde hakkas otsima kirjutamis-ja avaldamisvõimalusi saksa 

ajakirjanduses. 27. augustil 1891 sõlmiti Berliinis abielu ajakirjanik Eduard Vilde ja modist 

Antonie Gronau vahel. Vilde Berliini-elu lõppes niisama seikluslikult, kui see oli alanud. Juba 

1892. aasta kevadel oli ta taas Eestis ning ilma naiseta. “Berliinis tegin ka oma terve eluaja 

kohta kõige rasvasema rumaluse ära: heitsin ühel nõrkusetujul naisega abielusse, kes minu 

hingele, minu vaimlistele huvidele, minu iseloomule võhivõõras olija kes mu elu seitsmeks 

aastaks niisama ära mürgitas, nagu mina tema oma [—] Berliinist ajas mu see abielu vare

mini ära, kui ma oleksin soovinud - juba aasta pärast," kirjutas Vilde hiljem (Vilde 1957: 431).

Noorpaar elas siiski vahelduva eduga koos ligi kuus aastat, algul Karjakülas Eduard 

Vilde vanemate juures, siis mõned kuud Moskvas, 1897 mõnda aega ka Narvas, kuhu kirja

nik kutsuti toimetama ajalehte Virmaline. Toni asus Narvas käsitööd õpetama. 1898 katkes 

kooselu lõplikult, Toni naases ema juurde Moskvasse, Vilde kolis Tallinna. Abielu jäi tükiks 

ajaks lahutamata. Niisiis oli Vilde esimene õnnetu abielu jõudnud 1899. aastaks sisuliselt 

lõppeda. Ka muud naissuhted olid valmistanud Vildele pettumusi ja kibestumisi. Noor, kaunis, 

teadmisjanuline ja romantilisi armastusluuletusi kirjutav Marie Under poleks võinud sattuda 

Vilde teele tundlikumal hetkel.

Adsoni sule abil on Mari ehk Marie Under hiljem meenutanud Vilde rolli oma luuletee 

alguses:

Ühel pehmel udusel detsembripäeval Sigtunas ütles mulle Mari: kord ühel niisugusel 

udusel päeval käisin ma Kadriorus ja tegin hiljem sellest ühe meeleolusoneti, andsin 

selle Ed. Vildele - see kirjutas mulle vastu, kiitis sonetti ja põhjendas kiitust sellega, 

et “man soil einen Gedanken niemals breit treten” ja see nõue olevat ses luuletuses 

täitmist leidnud. M. ise mäletab, et ses sonetis oli vihjeid ja aimamisi. Sonett oli saksa 

keeles ja on läinud kaduma. M. oli siis umb. 17-aastane. (KM EKLA, f 180, m 158: 2, 

lk 19-20; vt ka Adson 1974a: 15.)

Kuid veel enne esimese luuletuse näitamist oli Vilde, tõlgendades neiu suurt kirjandus

likku huvi pigem isiklikult ja tehes tütarlapse teadlikust või alateadlikust flirtimisest temaga 

oma tundelised järeldused, kirjutanud Underile saksa keeles mitu kirglikku armastuskirja. Neid 

raskesti loetavaid gooti kirjas kirjutatud kirju on aastaist 1900-1905 säilinud ühtekokku üks

teist, viis esimest on pikemad ja intiimsed armastuskirjad. Need eesti keelde tõlkinud Helmi 

Rajamaa on lisanud kommentaariks: “Tais ausat imetlust 17-aastase noore tütarlapse erakordse 

andekuse-veetlevuse ees polegi imestada, et Vilde, kes parajasti elas lahus oma preislannast 

naisest, kiindus Mariesse ja tõenäoliselt olnuks valmis oma elu temaga abieluliselt siduma. 

Kahjuks puudub ju kirjavahetuse Marie-poolne osa. [—] Tegelikult sai romanss alguse juba 

enne Marie Teataja teenistusse rakendumist. Kirjadest selgub, et neil on olnud omavahelisi, 

intiimsemat laadi kohtumisi. Heitluses kahe vahel on Marie kui noore naise kaal loomulikult
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Noor Marie 
Under, Eduard 
Vildega 
tutvumise 
aegu.

langenud omaealise Karl Hackeri kasuks. Olgugi, et Marie intellektuaal

selt tunneb suuremat ühtsust Vildega, ei ole ta siiski valmis oma noorest 

õnnest loobuma, mis pealegi - kui usaldada Erna Siiraku andmeid! - oli 

paratamatugi, sest ootas juba last.” (Rajamaa 2003: 22-23.)

Täpsustuseks olgu küll lisatud, et viimane väide ei vasta tõele: 

romanss Vildega toimus Tallinnas sügisel 1900, Underi esimene tütar 

Dagmar sündis Moskvas aga ligi kaks aastat hiljem.

Nende kirjade põhjal võib Vilde ja Underi suhet nimetada ühe

poolseks puhanguliseks armastuslooks, mis algas ja lõppes 1900. aasta 

novembris ning kestis tegelikult vaid paar nädalat. Vilde kirjadest pee

geldub vastu tunnustatud kirjaniku tundetormist hämmingusse sattu

nud ja hoopis teise noormehesse armunud noore neiu kimbatus. Marie 

Underi kirjad Eduard Vildele ei ole kahjuks säilinud, kuid Vilde kirjadest

peegeldub vastu küllaltki palju seda, mida neiu toona tundis ja mõtles.

Eduard Vilde esimene armastuskiri Underile on dateerimata, kuid tõenäoliselt kirjutatud 

novembri keskel 1900. See algab ebakindlalt, kuid lootusrikkalt:

Kallis Sõbratar.

Nii-siis oled Sa oma lubaduse meie pühapäeva-hommikuseks kohtumiseks jälle tühis

tanud. Oh, Sina heitlik! Oh, Sina magus haldjas! Aga olgu pealegi! Alistun selleski 

Sinule. Mis Sina teed, saab üksnes hea ning õilis olla. Minule piisab teadmisest, et Sa 

mind pisutki armastad ja mõeldes meie viimasele koosolemisele, joobun Sinu sõna

dest, Su häälest, Su pilkudest, Su põletavaist, uimastavaist pilkudest, mis vere mu 

soontes tuliseks hoovuseks moondasid. Kuidas Sina armastada oskad, Marie! Kui 

sõnulseletamatult õnnelikuks peab Sinu armastus tegema selle, kellele end säästma- 

tult, täielikult kingid, (vt Vilde 2006: 7AA.)

Kirja lõpus kinnitab Eduard Vilde neiule kirglikult oma armastust. Kuid saksakeelses 

käsikirjas äratab tähelepanu üks pisiasi. Algselt on teistkordselt esineva sõna “Blicke” - pil

kude - asemel tõenäoliselt olnud mingi teine sõna, mis on välja kraabitud ja üle kirjutatud. 

Parandus on tehtud teistsuguse käekirja ja paksema sulega, mis lubab oletada, et seda pole 

teinud mitte Vilde, vaid Under-või hoopis Adson? - kunagi hiljem. Vilde kirjad kuulusid selle 

vähese vara hulka, mille Under ja Adson Rootsi põgenedes kaasa viisid. Arvestades ka Underi 

kalduvust redigeerida oma noorepõlve luulet vähem aistilisemaks, vähem erootilisemaks, 

võib oletada, et “Blicke” (pilkude) asemel seisis näiteks peaaegu samasuguse pikkusega sõna 

“Küsse” (suudlused) (vt Vilde 2006: 7AA).

Teises kirjas, mis kirjutatud Tallinnas 18. novembril 1900, väljendub Vilde sügav usk 

neiu anderikkusse ning lootus, et nende vahekord võiks kujuneda tõsisemaks, kauaigatse

tud hingekaaslaste suhteks:
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Minu Arm! [—] Armastan Sind. [—] Tead Sina, miks Sind õieti armastan? Mitte Sinu armsa sire- 

duse pärast. Mitte Sinu puhkeva nooruse pärast. Ei mitte ka Sinu poeetilise ande, Sinu kauni- 

hingeliste püüdluste pärast. Vähemalt mitte üksi seepärast. Armastan Sind selle julge, võimsalt 

esilepurskuva revolutsioonilise meelsuse pärast, mis end ilmutab kõiges, mis seni teinud oled. 

Oled kitsendavaid ja ahistavaid, vägivaldseid seltskondliku olemise ja pidamise piire purus

tanud. Sina, väike, 17-aastane tütarlaps, veriseima väikekodanluse maal! Mitte minu pärast, 

mitte minu isiku pärast ei ole Sa köidikuid purustanud - ei, sellist illusiooni ma endale ei luba! 

Sa oled oma instinktile järgnedes seda teinud põhimõtte pärast - Sinule endale teadmatult. 

Ma ei unusta iialgi Sinu rõõmu, kui lubasin Sinule häid raamatuid vabaduse, õigluse ja moodsa 

ühiskondliku liikumise kohta muretseda - seekord, kui Sind esimest korda nägin ja tundma 

õppisin. See rõõm tungis Sinust esile nii loomulikult ja veenvalt, et mu süda hakkas kiiremini 

tuksuma. Midagi sugulaslikku, nagu kellegi kauaotsituja lõpuksleitu hingeõhku hoovas mulle 

vastu. Üks lootus ja ilmutus solitariteedist, ühistest instinktidest ja tundmustest helendas 

välgusähvatusena mu ees. Ja midagi samasugust pidid Sinagi tundma. Sind hämmastas, et või

sid lihtsalt üht inimest kohata, kes midagi aimab, tunnetab ja kõneleb, mis Sinus täit vastukaja 

leidis. Sellepärast olemegi liitunud, sellepärast armastamegi teineteist. Kas 

pole nõnda, mu Arm? Kas ei ole see mitte armastuse kauneim, tugevaim, ideaalseim kuju? Oh, 

ära röövi minult seda veendumust! Võin vaid üht mõtlevat, hingeliselt mulle kuuluvat olendit 

armastada, ja Sina oled see. Sinu luuletustest on mulle armasaim “Die Sehnsucht” (0, könnt’ 

mein Geistsich höher schwingen.V Meie mõlemad tahame väikekodanliku piiratuse ja selts

kondliku türannia kõrgest tarast üheskoos üle vaadata - maailma, mis selle taga asub. Kas 

ei peaks ja võiks me seda tara ühiselt, teineteist toetades ja aidates ületada? Tahad Sa seda, 

Marie, jää siis vankumatuks! Või meeldib Sulle paremini märtriroll, mille oled endale võtta 

kandnud? Hingesuurust söandan Sinus ju tunnistada. Küsimuses on 

vaid, mis õigem ja õiglasem on: kas kolme inimest õnnetuks teha või 

üht. (Eeldan loomulikult, et Sinu armastus minu vastu mitte mingi 

enesepettus ei ole - kui nii, siis pead end põhjalikult läbi katsuma - 

ja ma loobun meelsasti oma vaesest, unistuslikust õnnest.) [---] Ole 

kindel, et keegi Sind nii ei armasta kui mina. Suudlen Sinu kätt, mu 

Arm. Sinu Eduard. (Vilde 2006: 745-746.)

21. novembril 1900 saadetud pikas pettumuskirjas muutus 

aga Vilde toon täielikult, sest Under oli talle El ütelnud ning kahe

mõttelise olukorra lõpetanud: “Loobun, Sa oled vaba, täiesti vaba. 

Lähen veel edasi ja tunnistan: leian olevat suure ning õilsa nagu 

Sina toimid, see on Sinu vääriline. Säilitan Sinu pühakuna, hoolimata 

vaesest südamest, mis veritseb. Sa pakud mulle armastuse asemele 

sõprust Sa võtad minult varanduse ja asendad almusega. Kuid mina 

võtan almusegi tänulikult vastu ja suudlen selle eest Sinu kätt."
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Gori karikatuur 
Eduard Vildest. 
Sipelgas, 1919, 
16. august, 
nr 3, lk 5.

* Luuletuse pealkiri tõlkes on “Igatsus”.
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Nädal hiljem, 28. novembril 1900 kirjutatud neljandas kirjas analüüsis elukogenum 

Eduard Vilde pikemalt nende vahel puhkenud tundeid, varjamata oma sügavat usku neiu 

anderikkusse. Selles kirjas peegeldub vastu noore Marie Underi hingeline segadus, kuid 

samas on selgelt sõnastatud lootus luuletajaks ja kirjanikuks saada:

Mina peaksin “Sinu meister ja õpetaja” olema. Milles? Sinu korratus ja segipaisatud 

võimsas tunnete-tõlgenduses ja määramises? Mu laps, mida Sa minult küll nõuad! [---] 

Midagi mis mind kirjeldamatult piinab, peab Sulle veel teatavaks saama. Sa annad 

sageli mõista, et Sa mind vaimselt silmapaistvaks inimeseks pead. “Mina võivat Sinust 

luuletaja ja kirjaniku teha.” [minu rõhutus - SK] “Täis austust vaatad Sa minu poole 

üles” jne. Mulle ei meeldi sellised Ihaldamised, Marie! Aiman selle taga midagi hirmu

tavat. Kuidas, kas ainult see ongi, mis Sind minu poole tõmbab? Mis siis, kui vaid 

võlts sära, kujuteldud glooria-paistus, mis üht avalikult esinevat inimest teatava hulga 

rahva fantaasias ümbritseb, Sind on pimestanud? Mis siis kui kogu Sinu poolehoid 

minu vastu õieti ainult selles hirmsas enesepettuses seisneb? Palun härdalt, selgita 

eriti seda punkti läbikaalutult, nii läbikaalutult nagu oleneks sellest inimelu. Hoiatan 

Sind Sa ei tohi mind ülehinnata! Mis tead Sina seni minu vaimsetest võimetest? Olen 

kirjutanud mõningaid jutustusi, mida ei ole paberikorvi visatud - see on kõik. Muidu 

olen vaid ajalehe-kirjutaja, vahest mitte kõige halvem, aga mitte ka rohkem. Üht võin 

ainult kinnitada, et mu ausaim igatsus ja püüdlus on midagi saavutada, midagi teada, 

midagi vaimselt ja materiaalselt vajalikku rõhutud rahva heaks teha. Tunnen hõõguvat 

viha igasuguse ebaõigluse, rõhumise ja kurnamise vastu. Ma ei taha magada ja und 

näha, nagu teised meil siin teevad, vaid tegutseda või lammutada. Aga seegi tahtmine 

minus ei pea Sind pimestama ega peletama, kui küsimuses on armastus, armastus 

nagu mina mõtlen. Armastan Sind ju ka Sinu kõrge, mind sütitava ande tõttu, aga tun

nen seejuures midagi muudki, midagi sügavalt sisimat, kirjeldamatut. Jääb selline tunne 

Sinu puhul edaspidi ära, siis ela hästi, minu Arm! Siis kõneleme - “sõprusest". [---]

Näeme neljapäeval. Määra Sina kõik. Ma ei nõua midagi, mis võiks piiri ületada, 

mille Sina endale tahad tõmmata. Kuuletun. Sinu Eduard. (Vilde 2006: 7A9-750.)

Viies ning viimane armastuskiri 29. novembrist 1900 lõpetas küll ühemõtteliselt armu

suhte, kuid jättis siiski lahti võimalused edasiseks suhtlemiseks teistel alustel, just nõnda, 

nagu noor llnder seda tegelikult oli soovinud:

Austatuim Sõbratar!

Minu viimane kiri. Loodetavasti võtad selle veel vastu. Halvad aimdused ei ole niisiis 

mind petnud. Olgu, peab nõndagi minema. Teeme seda ilma sentimentaalsuseta. Mul on 

imesteldav kohanemisvõime - ebaõnn, mu lahutamatu seltsimees, on seda mulle õpeta

nud. Aitan ennast eneseiroonia ja künismiga, ka kui süda seejuures lõhkeb. [---]

Minu eilses kirjas puudus tähtsaim -SINULE tähtsaim. Sul on palavaim igatsus 

luuletajaks ja kirjanikuks saada [minu rõhutus - SK], Sina peaksid ja võidki seda. Sul
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on ilmselge anne oma mõtteid ja tundeid vormida, seejuures üllatava võime meele

olust ja koloriidist esile manada olulist ja seda lühidalt ning täpselt väljendada. Seda 

tõendab jällegi sinu viimane, mulle lahkesti saadetud luuletus, mis mulle sügavaimat 

rõõmu valmistas. Luuletus ei ole ebaselge, sel ei puudu ka lõpp. Igale lüürilisele luu

letusele, mis üht impulsiivset, leegitsevat meeleolu poeetiliselt ilmutada tahab, on 

vooruseks, kui see lühidalt ja selgesti ning tabavalt on sõnastatud. Selles seisnebki 

efekt. Pikakoelisus ainult lämmatab. Ühtegi mõtet ei tohiks lamestada, tuleb pidevalt 

pürgida lühima, selgeima, välgutaoliselt mõjuva väljenduse suunas. Selles olgu suur 

Heine Sulle meistriks. Tänan Sind kauni luuletuse eest ja annan Sulle tungivamat nõu 

vapralt edasi pürgida - edu usun võivat Sulle garanteerida. Peaksid proosagagi katse

tama - koosta esialgu mingi väike visand - küll tohid ta minule siis saata? Kui mitte, 

siis vahenda see mulle armulikult “teiste juuresolekul”.

Mina peaksin sind abistama luuletajaks saama? Siinkohal loe veel, mis Sulle eile 

hoiatusena kirjutasin: “Sa ei tohi mind üle hinnata!" Muidu, tahan teha mis minu 

viletsas võimuses seisab - hoolimata piiridest, mis oled mulle tõmmanud. Jah, mui

dugi “juhuslikult ja teiste juuresolekul” võime ju üksteist aastas mõnel korral näha.

Ja nüüd lahkumise juurde. Eemaldun vimmata. Tõsiasi, teadagi, jääb püsima, et Sa mu 

südamega oled pisut mänginud: ära tee seda enam elus kellelegi - see põhjustab surma

valu. Aga viha ma ei kanna. Saada mulle ainult kord valgeid roose ja oma luuletusi. Kas 

tahad? Jah? Tänan Sind. Minu viimne kirjalik tervitus! Sinu Eduard. (Vilde 2006: 750-751.)

Niisiis väljendas Under Vildele juba 17-aastaselt oma “palavaimat igatsust luuletajaks ja 

kirjanikuks saada". See on oluline tõend varasest sihiseadest, mitte lihtsalt unistusest, vaid 

selgelt sõnastatud sisemisest äratundmisest, mille nimel end arendada, harida, suhteid luua.

Kui Eduard Vilde hilissügisel 1900 Marie Underisse armus, leidis verinoor neiu end äkki 

seismas kahe mehe tunnete risttules: üks neist piltilus samaealine kihlatu ja teine kaks korda 

vanem, abielus ning elukogenud kirjanik. Vilde kirjad Underile räägivad selget keelt mehes 

tärganud tunnetest, millele Under samaga vastata ei saanud ega tahtnud, kuid mille ärata

mises oli küllap temalgi oma osa. Vilde kirjad kõnelevad mitte ainult noore neiu kirglikust 

teadmiste- ja elujanust, vaid annavad märku ka küllalt küpsest otsustusvõimest mitte lasta 

pingelisel olukorral liiga kaugele areneda.

Eduard Vilde oli noores Marie Underis eksimatult ära tundnud puhkeva lüürilise ande 

(“Armastan Sind ju ka Sinu kõrge, mind sütitava ande tõttu...") ja oskas temas näha edukat 

tulevast kirjanikku (“...edu usun võivat Sulle garanteerida”), kellel oli “üllatav võime olulist 

meeleolust ja koloriidist esile manada ja seda lühidalt ning täpselt väljendada”. Ehkki Vilde 

ja Under suhtlesid lähemalt vaid paari aasta jooksul 1900-1901, oli Under sel hetkel niivõrd 

vastuvõtlikus ja õrnas eas, et tunnustatud kirjaniku Vilde esimesed julgustavad sõnad ning 

tema kirjandusliku ande tunnustamine tähendasid kindlasti väga palju, sõltumata sellest, et 

vahekord paratamatult Vilde ühepoolse armumise tõttu katkemisele oli määratud.

Marie Under kommenteeris 16 aastat hiljem oma vahekorda Eduard Vildega kirjas Ants 

Laikmaale:
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Ei tahtnud ma Vilde armastust, kuid - kõneleda temaga, ehk õigem päältkuulata, juua 

tema sõnu, mis mulle ennekuulmata kaunid näisid. Mäletan, kuidas ma suures kaas- 

tundmusehoos valusalt nutsin, tema õnnetuid armastusekirju lugedes. Kuid Karolust 

armastasin ma siiski: vaim oli Vilde poolt, aga - veri Karoluse poolt. See mu mõrsja- 

põlve vahekord V-ga oli ilus ja puhas, - lasi mind aga veel enam aimata, et ma K. juu

res vaimliselt kiratsema saan. [---] Mina olin kanges edenemise hoos, - vast teadma- 

taltki. Iha teaduse, - vaimu järele oli minus suur. Sellega ainult seletan ma tolleaegset 

Vilde-“affääri”. Mäletan, missuguse palavikuga ma Vilde sõnu neelasin (ta ise näis 

mulle vana ja inetu). Ma jumaldasin kirjanikka juba "an und für sich”, ja et ma nüüd 

ise oma lihase silmaga ühte nägin, - see oli mulle uimastav! Siin oli midagi-oodatud! 

Täieste uus ilm, uued vaated, ideed - missugune rikastus, vara, mulle otsijale vaesele! 

(KM EKLA, f 180, m A7: 1.)

Samas kirjas täpsustas Under ka seda, millise kirjandusega Vilde teda tutvustas ja mida 

ta Vildelt konkreetselt õppis:

Minus olid kanged revolutsioonilised instinktid: uut, uut tahtsin ma - uusi tõdesi! - 

Vilde käest sain raamatuid lugeda: Tolstoi “Ülestõusmine" ja mõnda naisküsimuse ja 

sotsialismuse üle. Mäletan, et mis ma viimase üle lugesin, mu pääle siis nii rasket mõju 

avaldas, et peaaegu haige olin - nii raskemeelseks muutsin ma. Ah, ma olin nii vastu

võtlik! Esimest korda sain ma aimu ülekohtu piiramatust hirmsast võimust. Esimesed 

pettumused on kolerasked. Mul on praegu veel heftike alal, kuhu ma “naisküsimust” 

ja “sotsialismi" ärakirjutanud olin. (KM EKLA, f 180, m A7: 1.)

Eduard Vilde jagas noorele armastatule mitte ainult juhtnööre, kuidas luuletusi kirju

tada, vaid virgutas teda ka proosat katsetama (“Peaksid proosagagi katsetama - koosta esi

algselt mingi väike visand - küll tohid ta minule siis saata?”). Mitu aastat hiljem, 20-23-aas- 

tasena kirjutaski Under ilmselt just Vilde soovitusel ja eeskujul neli realistlikku novelli, kuid 

hävitas need peagi kellelegi näitamata, ehkki Vilde oli palunud tal neid endale saata (Siirak 

1987c: 101). Kas need proosakatsetused olid eesti või saksa keeles, see mälestustest ei 

selgu.

Vildel oli niisiis oluline mõju varase Underi vaimsele arengule: esiteks avas ta tütar

lapse silmad ühiskondlike vastuolude ja ülekohtu nägemiseks, teiseks tunnustas esimesena 

tema kirjanduslikku annet ja sihiteadlikkuse “Sul on palavaim igatsus luuletajaks ja kirjani

kuks saada. Sina peaksid ja võidki seda.” (Vilde 2006: 750.) Ent kõik see - nii luuletamine 

kui kirjavahetus - käis Marie Underil tollal ikka endiselt saksa keeles.

Pärast Underi “tõmmatud piire” ehk sisuliselt eitavat vastust Vilde armastusavaldustele 

ja isegi kirjade vahetamise keeldu noore neiu ja vanema kirjaniku suhtlemine siiski päriselt 

ei katkenud, ehkki jätkus nüüd harvemini, distantseeritult ning Teie-vormis. Vilde auks tuleb 

tunnistada, et ta ei näidanud välja oma kibestumist ega võimalikku solvumist pärast Unde- 

rilt korvi saamist. Vastupidi - ta käitus Underiga edaspidi üpris suuremeelselt ja abivalmilt.
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Umbes aasta hiljem, 15. septembril 1901 läkitatud kuuendas ja ikka saksakeelses kirjas tea

tas Vilde Underile võimalusest siirduda tööle uue ajalehe Teataja toimetusse (Vilde 2006: 

751-752). Erna Siirak on sellega seoses vihjanud küll ka võimalusele, et Vilde kutsus noore 

Marie Teataja talitusse tööle mitte ainult selleks, et lähendada teda kirjanduslikele ringkon

dadele, vaid hoida teda ka enda läheduses (Siirak 1987c: 101).

Vilde kirjade toon muutuski järsult asjalikuks alates sellestsamast kuuendast kirjast. 

Siiski tänas Vilde Underit "meelitava hinnangu eest minu visandile” (mis tähendab, et ka 

Vilde andis Underile oma tekste lugeda) ning lisas vaatamata neiu eitavale vastusele juba 

peaaegu et kolleeglikult: “Ah, minu võimine on üpris igapäevane - selliseks võimiseks 

olete Teiegi võimeline!*  Ja veel enamakski, kui Teie end ainult edasi arendate." (Vilde 

2006: 751.)

* Originaalis sõnamäng “dieses Können werden Sie sich können”.

Lisaks "vere” kutsele ja südame häälele, mis käskis kihlatud noorel naisel katkes

tada liiga lähedaseks muutuv suhe vanema mehega, olgu see trotsliku neiu enda meelest 

vaimselt nii rikastav kui tahes, rääkisid otsuse tegemisel kindlasti kaasa ka vanemate ja 

lähedaste hoiakud ja avalikud moraalsed arusaamad, mis on kõlbulik ja mis mitte. Nii noo

rel neiul lihtsalt ei sobinud endast kaks korda vanema mehega eraviisiliselt suhelda, pea

legi kui mehel oli säärane naistekütt kuulsus, nagu kurjad keeled ilmselt ka Underi kõrvu 

olid jõudnud sosistada. Seltskondliku keelepeksu probleemi tunnistab ju ka Vilde oma 
kirjades. Ühes hilisemas, 29. novembril 1905 kirjutatud kirjas ei häbene Vilde Underile 

pihtida, et oli 1904. aasta suvel taas õnnetult armunud “ühte kõrgeandelisse, püüdlikku, 

minusuguse poliitilise meelsusega tütarlapsesse. Igatsesin abielu, harmoonilist kooselu 

naisseltsilisega, kes mind minu püüdlustes mõistaks ja toetaks. Nüüd on see otsing luhtu

nud.” (Vilde 2006: 754.)

Vilde ja Underi ootuste ja lootuste konflikt seisnes selles, et Vilde otsis endale Naist 

ja elukaaslast, Under vajas aga ennekõike “meistrit ja õpetajat”. Tema elus oli Mees juba 

olemas. On ilmne, et Vilde tõlgendas noore, ilusa, andeka neiu huvi enda vastu algul väga 

üheselt ning ruttas armuma. On ilmne seegi, et noor Marie oli kuulsa ja elukogenud kirja

niku tähelepanust algul meelitatud ja sisse võetud, lastes mehel aimata ehk ka võimalikke 

vastastikuseid tundeid. Ent Marie auks tuleb tunnistada, et ta tegi juba paari nädala jooksul 

otsustavalt kahemõttelisele olukorrale ühemõttelise lõpu. Noor Under ei mänginud “vana” 

Vilde tunnetega kuigi kaua, ta tegi südame sunnil valiku eakaaslase, kihlatu Karli kasuks, 

samas teadvustades, et loobub selle sammuga vaimselt viljakast partnerlusest omaaegse 

kuulsaima kirjanikuga, kes võinuks temast “luuletaja ja kirjaniku teha.”

Kuidas suhtusid Underi vanemad oma tütre ja Eduard Vilde suhtlemisse? Vanemad olnud 

algul Marie Teataja talitusse töölemineku vastu just sellepärast, et kartsid “va Vilde” halba 

mõju. Vanemad olid vastu isegi vaatamata sellele, et Teataja talituses maksti neiule palju 

rohkem palka: 25 rubla kuus. Eelmises töökohas, Viru tänava paberitarvete äris, oli Under 

saanud palka 15 rubla kuus. Kuid Marie viis ikka oma soovi läbi. Vahekord Vildega oli and

nud talle aimu vaimse suhtlemise ja intellektuaalse ringkonna olulisusest tema enda arengu
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jaoks: “Mina olin kangesti edenemise hoos [—] Iha teaduse - vaimu järele oli minus suur.” 

(KM EKLA, f 180, m 47:1.)

Seevastu Vilde ema käinud sageli Teataja talituses pojale pesu või toitu toomas ja soo

vitanud, otsese vihjega Mariele: “See tüdruk passiks sulle naiseks!” (Rajamaa 1999: 247.) 

Under meenutas veel vanas eas, kuidas temasse armunud Vilde öelnud: “Ühelgi teisel nai

sel pole nii rõõska, roosat näonahka kui teil!” Marie meelest oli Vilde naistekütt, sest ta oli 

ju toona ikka veel abielus, ehkki elas oma preislannast naisest lahus (Rajamaa 1999: 247).

J. V. Veski oli veendunud, et kindlasti oli just Vilde see, kelle soovitusel sai Marie Unde- 

rist eesti luuletaja:

Vilde oli see, kes avastas Marie Underi kui luuletaja. Kord ühel hommikupoolel, kui 

neljakesi toimetuses töötasime, tuli M. Under toimetustoa uksele ja kutsus Vilde 

kontoriruumi. Natukese aja pärast tuli Vilde tagasi, vihik näpus, ning hüüatas: “Poi

sid, meie preili on luuletaja!” Vilde luges luuletused kodus läbi ja leidis need head 

olevat. Ainuke viga oli see, et nad olid kirjutatud saksa keeles. M. Under oli saksa 

koolis käinud ja saksa keel oli talle kodusem. Vilde soovitas tal hakata eesti keeles 

luuletama. Omalt poolt õhutas teda selleks ka Hans Laipman (A. Laikmaa), kellega ta 

oli lähemas tutvuses ja kes tema esimese luuletuse trükki toimetas. Aga see oli hil

jemini. (Veski 1974: 168.)

Vilde saksakeelsetest armastuskirjadest nähtub aga, et tegelikult teadis ta noore Underi 

saksakeelsest kirjandusharrastusest ja puhkevast andest juba paar aastat varem, nende lühi

keseks jäänud romansi aegu hilissügisel 1900. Kas oli tegu ebatäpse mäluga või tahtis Vilde 

meelega rõhutada toimetuses oma teadmatust kontoripreili luulehuvide suhtes, seda võime 

vaid oletada (Siirak 1987c: 101).

Vilde saksakeelsetes kirjades Underile ei puudutata keeleküsimust üldse. On põhjust 

arvata, et nii Vilde kui Under pidasid toona saksa keeles suhtlemist sobivamaks ja koguni 

endastmõistetavaks. Alles aastal 1904 oli hoopis Ants Laikmaa see, kes innustas Underit 

kirjutama luuletusi eesti keeles. Underi mälestused rõhutavad siin küll poetessi omaenda 

algatust, kuid luulekäsikirjad kõnelevad selget keelt just Laikmaa ja mitte Vilde rollist Underi 

luulekeele muutumisel eesti keeleks:

Küsimisele: kas tol ajal (plikana) eestikeeles luuletamisele ei mõtelnud, vastab M. - 

ei, eesti keel ei tundunudki luulekeelena. Esimese eestikeelse luuletuse tegin omal 

algatusel, andsin selle Laipmanile lugeda ja see saatis selle Postimehele, kus selle 

ilmumine mind väga üllatas. Kandsin tolle lehe numbrit tükk aega oma seeliku taskus. 

Siis kanti seeliku tagavoltides taskuid. Too kokkukeeratud ajalehe nutsak paisutas muu 

taskut päris märgatavalt. (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 43.)

Vilde mõjul hakanud saksa luulet austav Under küll pikkamisi huvituma eestikeelsestki 

kirjandusest, kuid Vilde ise armastanud meelsasti saksa keelt kõnelda (Rajamaa 1983:11).
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Vilde oli džentelmentliku suuremeelsusega lubanud vimmata tagasi tõmbuda ja pidas 

oma sõna. Underi ja Vilde jätkuvas, ehkki mitte tihedas kirjasõpruses ka pärast Marie abi

ellumist näib koguni, et juba uues armuvalus Vilde kasutas oma noort sõpra pihiemana. 

3. detsembril 1904 kirjutas Under Laikmaale kirja, muuhulgas märkides kirja servale: “Vilde 

käest sain kirja. Ta pihtib mulle oma armastuselugu neiujürmaniga, mis nüüd katki olla.” (KM 

EKLA, f 180, m 47: 1.) Nimelt oli Vilde mõni aasta pärast Underilt korvi saamist kohtunud 

Linda Jürmanniga, kellega astus kodanlikku abiellu 9. septembril 1905 Tartus ja kellest sai 

Vildele hea naine ja tubli abiline.

Vilde kirjutas Underile veel mitmeid kirju nii Moskvasse kui Tallinnasse. Äratab tähele

panu, et 29. novembril 1905 palus Vilde Moskvas elavalt Underilt abi oma esimese abikaasa 

Toni leidmiseks, et temast end lahutada. Abielulahutus Toniga õnnestuski Vildel läbi suurte 

raskuste vormistada alles aastal 1920, kui ta oli juba viisteist aastat elanud kodanlikku, 

mitte laulatatud abielu oma teise abikaasa Linda Jürmanniga. On seega võimalik, et Vilde 

oli 15 aastat (1905-1920) kahenaisepidaja - Toniga laulatatud ja Lindaga registreeritud! 

Kuid katsed Eesti Riigiarhiivist leida Eduard Vilde tsiviilabielu registreerimise tunnistust on 

jäänud tulemuseta ning seega on ka võimalik, et Vilde teine abielu ei olnudki ametlikult 

registreeritud.

Kolmkümmend aastat hiljem, kevadel 1933, kui eesti kultuuriavalikkus tähistas suure 

luuletaja Marie Underi 50. sünnipäeva, saatis surmahaigust põdenud Eduard Vilde Underile 

järgmise tähendusrikka viimse tervituse: “Sinu luule on hinge salajutt teisele mõistvale hin

gele, keda sa otsid, aga kunagi ei leia.” (KM EKLA, f 180, m 14.)

Kas Underi aeglaselt küpsenud lüüriline anne võinuks puhkeda varem, kas tema luule

tajatee kujunenuks võimaliku varasema stardi tõttu viljakamaks, kui ta oleks öelnud jah-sõna 

mitte Karl Hackerile, vaid Eduard Vildele? Võib-olla läinuks kõik hoopis vastupidi? Jagan Rutt 

Hinrikuse oletust, et kui Marie Under oleks pikaaegselt ja tihedalt Vildega lävinud, oleks Siuru 

võinud jääda Printsessita, sest realistlik Vilde ja uusromantiline Noor-Eesti kasutasid kumbki 

oma ajastu erinevat keelt (Hinrikus 1997:1101).

Kindel on aga see, et Vilde andis Underile esimese tõsiselt tunnustava tõuke kirjanikuks 

saamise teel, avardas tema lugemust, viis ta kokku eesti haritlaskonnaga ning juhatas sisse 

eesti kirjanduskeskkonda, ehkki tegi seda kõike saksa keeles.

Vilde armastuskirjad Underile on kirjutatud küpse isiksuse, hea jutukirjaniku ja suure 

südamega džentelmeni sulega, kes ka armastuse kibedas kaotusvalus suutis säilitada ene

seväärikuse ning kes kõigele vaatamata ettenägelikult, innustavalt, asjalikult juhatas andeka 

tütarlapse kirjanikuteele: “...annan Sulle tungivamat nõu vapralt edasi pürgida, - edu usun 

võivat Sulle garanteerida." (Vilde 2006: 751.) Hea jutukirjanik tähendab siin aga seda, mida 

varemgi on tähele pandud: Vilde kasutas ka oma armastuskirjades Underile osavalt jutukir

janduse šabloone ja klišeid - “Et Sa mu südamega oled pisut mänginud; ära tee seda enam 

elus kellelegi - see põhjustab surmavalu" jne (Hinrikus 1997:1100-1101).
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TEATAJA
TOIMETUSES

19. ja 20. sajandi vahetusel ilmus Eestis tsaaritsensuuri tingimustes kaks ülemaalist eesti

keelset ajalehte, üks Tartus ja teine Tallinnas. Juhtiv poliitikaleht oli Postimees Tartus, mis 

oli 1896. aastal läinud rahvuslik-konservatiivse poliitiku Jaan Tõnissoni kätte, mistõttu sot

siaaldemokraatlike vaadetega Eduard Vilde oli oma kaastöö sellele ajalehele katkestanud. 

Tallinnas ilmus Eesti Postimees, mille väljaandja August Busch polnud ise kirjamees. Leht 

jäi eemale päevapoliitikast ning uudiste kõrval peamiselt õpetlikke põllundusala kirjutisi 

avaldades orienteerus rohkem maalugejatele. Tõnissoni Postimees kritiseeris Tallinna Eesti 

Postimeest tühiste sõnumite ja põnevusjuturämpsu avaldamise pärast. Aastal 1900 toimus 

kahe lehe vahel seetõttu pikem sõnasõda, milles ka Eduard Vilde kui Eesti Postimehe lühi

ajaline toimetaja ning järjejuttude autor agaralt kaasa lõi.

Ometi polnud Vilde rahul sellega, et Eesti Postimehes ei saanud vabalt käsitleda sotsiaal

seid ega poliitilisi küsimusi, ning tuli välja ideega asutada uus, sotsiaalselt radikaalne aja

leht. Temast endast polnud majanduslikel põhjustel ajalehe väljaandjat, kuid Vilde pöördus

Ajalehe Teataja 
talitus 1903, aasta 
pärast Marie Underi 
lahkumist.
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uue lehe asutamise ideega toonase vandeadvokaadi Konstantin Pätsi poole. Päts hankis 

kubermangu trükikoja kaasabil lehe väljaandmise loa, soetas laenu abil vajaliku kapitali ning 

10. novembril 1901 ilmus uue ajalehe Teataja esimene number. Konstantin Päts jäigi aastaiks 

1901-1905 selle peatoimetajaks. Leht oli poliitiliselt küll linnakodanlaste häälekandja, kuid 

tugeva vasakpoolse hoiakuga, sest vastutav toimetaja Konstantin Päts kutsus toimetusse 

tolle aja radikaalsemad haritlased Eduard Vilde, Johannes Voldemar Veski, Mihkel Martna, 

Otto H. Müntheri, Hans Pöögelmanni jt. Teatajast kujunes oma aja radikaalseim ja vabameel

seim ajaleht, kus käsitleti kriitiliselt pea kõiki ühiskondlikke küsimusi. Teataja oli teiste aja

lehtedega võrreldes teravam nii suhtumises balti aadlisse kui ka tsarismi, niivõrd, kuivõrd 

see tsensuuri tõttu võimalik oli. Pahempoolsuse tõttu saavutas leht hea leviku tööliskonna 

hulgas. Samal ajal tekkis Teatajal terav ideeline võitlus rahvuslik-konservatiivse Tartu Posti

mehega. Vilde jaoks oli Teataja-periood (1901-1904) tema elu kõige viljakam ja loomisvõi- 

mekam: lisaks igapäevasele lehetööle, poliitika päevaringvaadetele ja reisikirjadele valmis 

tal sel ajal kaks suurt romaani: “Mahtra sõda” (1902) ja “Kui Anija mehed Tallinnas käisid” 

(1903). Teataja toimetuse õhkkond oli ilmselgelt viljakam ja vabam kui seda olid olnud Vilde 

mitmed varasemad tööolud teiste lehtede toimetustes. 20. sajandi alguse Tallinnas oli see 

talitus üks ühiskonnakriitilisemaid seltskondi, kuhu Marie Under, üks noor, haridusjanuline, 

kuid töökogemusteta neiu võinuks tööle saada.

Kui Teataja asutamine oli 1901. aasta sügisel otsustatud, viis Vilde Underi Konstantin 

Pätsi jutule Vana-Viru tänavale. Lühikese jutu järel oli Marie palgatud Teataja ainsaks konto- 

ritöötajaks palgaga 25 rubla kuus. Teataja talitus asus esimesel ilmumisaastal Tallinna süda

linnas, Raekoja platsi lähistel, Kullassepa tänav 5.*  Nii pääses 17-aastane tütarlaps Under 

Vilde soovitusel otse toonase Tallinna vaimuelu keskusse.

* Talituse aadressi kohta on siiski olemas vastukäivad andmed: K. Mihkla andmeil asus Teataja talitus Kullassepa tänav 
nr 7, J. V. Veski mälestused kinnitavad siiski Marie Underi mälestustes kirjapandut, et see oli maja nr 5, kus talitus 
asus teisel korrusel. Veski mäletamist mööda oli alumisel korrusel raekoja poolt minnes Hügeli vorstikauplus ja 
Saabergi (prof J. Saareste isa) kõrts. (Veski 1974:162.)

Teataja talituse toast läks tee läbi toimetuse tuppa. Toimetuse liikmed ja kaastöölised 

vestlesid alati M-ga, ainsa preiliga toimetuses. Toimetuses olid peale Pätsu (kellega 

M-l vähe oli erajuttu) Ed. Vilde, Otto Münther, (kes sageli nalja tegi), J. V. Veski (puna- 

sepõseline pikkade mustade pehmete vurrudega, vaikne, omaette naeratav healoo

muline mees, viibis alati M. juures). Lähemate kaastöölistena käisid tihti seal: Nikolai 

Kann, F. Karlsonjaan Teemant, vahel Ed. Virgo, 0. Sternbeck (ebameeldiva näoga sots 

gümnasisti palitus lühikeseksjäänud varrukatega), Jaak Reichmann (kirjutas M. abi

ellumise puhul ühe novelli, milles andis mõista, et M. abielludes saab õnnetuks).

Dr. Akeli ja 0. Strandmanniga tutvus M. alles hiljem, kui Moskvast kodumaale tuli. 

Need mehed olid Pätsiga opositsioonis. D. Akel ütles hiljem: nii elavat noort inimest, 

nagu oli M., ta teist niisugust polevat näinud. Teatajas töötas M. ühe talve ja abiellus 

siis ning kadus Moskvasse.
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Pätsi õde pidas hiljem Harju t. Üksvahe kübara poodi (oli siis juba abielus). M. astu

nud kord sinna sisse ja imestanud. Selle peale pr. Pung vastand: “Jah, kõik ei või ju 

luuletada.” (KM EKLA, f 180, m 158: 2, lk 44-45.)

Teataja talituses töötas Marie Under ühe talve ehk napilt neli kuud aastail 1901-1902. 

Kontoripreiliks palgatud neiu ülesanded olid Vilde sõnul väga lihtsad: “raamatupidamine, 

tellimiste ja informatsiooni vastuvõtmine", Veski andmetel ka Tallinna tellijaile värskete aja

lehenumbrite kätteandmine. Teataja kasutuses oli kolm ruumi, otse vorstikaupluse peal vastu 

tänavat oli toimetuse tuba, sellest mõni aste alamal hoovi poole oli kontor, selle taga kolmas 

ruum, kus lehte valtsiti ja posti teel välja saadeti. Lehe väljaandjal Konstantin Pätsil toime

tuses töökohta polnud, lehe sisu eest vastutas Vilde.

J. V. Veski kirjutab: “Toimetuse tuppa pääses trepiruumist kontori kaudu. Kontoris võeti 

vastu kuulutusi ja anti linnatellijaile lehti kätte. Kontoripreiliks oli esialgu Marie Under, pärast 

teda Lukreetsia Neufeld, minu pärastine abikaasa. Kuulutusi oli rohkesti - terve lehekülg. 

Esiotsa aeti läbi ilma kuulutuskülje toimetajata. Tollal oli paljudes ärides alles saksakeelne 

asjaajamine ja ärikuulutused anti ka eesti lehtedele tihti saksa keeles. Need tuli tõlkida.” 

(Veski 1974: 162-163.) Veski andmetel algas talituse tööpäev kell 8 ja kell 19 pidi leht 

ilmuma või vähemasti valmis olema. Vilde kirjadest loeme, et leht ilmus hoopis hommikuti, 

ka pühapäeva hommikul. Tööpäevad olid seepärast küllalt pikad. Lehe tiraaž oli algul umbes 

6000 ja aegamööda see kasvas.

Teataja juures puutus Under esmakordselt kokku teiste eesti kirjanike ja kultuuritege

lastega, seal sai ta jahutada põlevat huvi kirjanduse ja kultuuri vastu. Korraldati kirjandus

õhtuid: neil osalemine muutus Underile otsekui kireks. Ta võttis õhtuti sageli osa toimetuse 

ruumides või ka mujal korraldatud kõne-ja kirjanduskoosolekuist, kus muuhulgas ka Vilde 

tihti huvitavate ettekannetega esines. Kõik see avardas silmaringi ja toitis vaimunälga, mille 

koolitee katkemine oli tekitanud.

Veski sõnutsi oli Teataja toimetus otsekui klubi, kuhu tihti astuti sisse küll vestlema, 

uudiseid kuulama või välislehti lugema. Suhtlemine oli kodune, korraldati ühiseid üritusi, 

väljasõite ja perekondlikke teeõhtuid ühe või teise toimetuseliikme pool. Kui Marie ikkagi 

lõpuks otsustas “vanale ja koledale” “va Vildele” korvi anda ja paariaastase kihluse järel 

Karliga abielluda, kujunesid noore ja andeka kontoripreili pulmad toimetuserahva ühiseks 

peoks, vaatamata sellele, et pruudi töökaaslased tema otsust heaks ei kiitnud ning teda 

koguni hoiatasid: “Sääl ütlesid mulle: Münther, Veski, Teemant, Kann ja teised tolleaegsed 

noored haritlased: “Ärge minge mehele, - sellele mehele, ta ei ole teile küllalt. Minge edasi 

õppima - Teil on anded; olete noor.”" (Under 1997: lill.)

Pärast abiellumist lahkus Marie Under Teataja toimetusest ja peatselt ka Eestist.
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Carl Eduard Friedrich Hacker, ka Karl Hakker, 1930. aastail eestistatud nimega Kaarel Haling 

(1878-1948) oli Mariest viis aastat vanem piltilus, brünett noormees. 15-aastasel Marie 

Underil oli tekkinud noormehega juba tänaval erutav silmside, aimamata, et tegu oli ühe 

tema tolleaegse parima sõbratari Gusteli (Auguste Hacker, hilisem Oja) vennaga. Underil 

oli toona kolm samaealist sarnaste huvidega sõbratari, kes kokku moodustasid sõprusringi 

nimega “Ristikheina-nelik”. (Rajamaa 1983:11-12.) “Ristikheina-nelik” on Helmi Rajamaa 

spontaanne tõlge vastavast saksakeelsest nimest. Jaan Krossi mälestusteoses “Kallid kaas- 

teelised” on samuti juttu naissõpruskonnast nimega “Kleeblatt” (õige on Kleeplatt), mille 

keskmeks oli Under ja kus osales ka Jaan Krossi ema (Vt Kross 2003: 68).

Marie Underi esimene armastus Karl olnud ilusat, kõrget kasvu ja väga kauni, “suursugu

selt kahvatu” näoga, suurte pruunide silmade, tumedate juuste ja eeskujulike maneeridega 

noormees: “Karolus meeldis mulle kui “ilus” mees. Mustad põlevad silmad, must juuks, kah

vatu pale - see on (ehk oli siis) enamaste 16-17 aasta “ideal”. [—] Armastasin kõige oma 

romantilise hinge külluse ja ülevoolavusega.” (Under 1997:1110.)

1916. aastal algatatud lahutuseaegne kommentaar oma esimesele armumisele on aga 

jahe, kainestav pilk teda nooruses haaranud armujõule:

“Man kommt in die Jahre, wo man sich verlieben muss, u. so liebt man den ersten bes- 

ten, - der einem gefällt"*  Nii oli ka minuga. [---] Armastasin kõige oma romantilise 

hinge külluse ja ülevoolavusega. Kuid leidsin et - midagi mu vahekorras puudub! Ei 

osanud sellele esiteks nime anda. Hirmus oli silmapilk, kui enesele ütlema pidin: “ta 

on rumalam kui sina - beschränkt!” [piiratud] Puudus see vaimustav jõud temas, mis

* Saabuvad aastad, mil tuleb armuda, ja nii armutakse esimesse paremasse, kes ette juhtub (saksa k).
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mind oleks ergutanud - rikastanud. Ma ei saanud vaimule midagi: puudus see ülla

tav, edustav, elustav tema armastuses. Muidugi - suudlusi oli palju ja kirge oli palju, 

kuid siiski - puudus midagi, puudus midagi! Arusaamine, hingeline kokkukõla! (Neid 

sõnu on nii palju tarvitatud, et nad peaaegu fraasideks on labastatud, kuid pean neid 

siiski, kui kõige täpipealsemaid, siin sagedaste kordama.) (Under 1997: 1110-1111.)

Karl Hacker pärines saksastunud eesti perekonnast, kus oli kaheksa last. Tema isa oli 

Hiiumaalt pärit pürjerlike pürgimustega pottseppmeister, vanaisa olnud krahv Ungern-Stern- 
bergi mõisavalitseja. Karli ema, Marie tulevane ämm, "olnud lai kui mägi, söönud palju. Üldse 

olevat selles perekonnas üleliia rohkesti söödud’’ (Rajamaa 1999: 246). Hackerite koduseks 

keeleks oli saksa keel, vaatamata sellele, et pererahvas suhtles siiski enamasti eestlastega, 

juba lasterohkuse tõttu liikus Hackerite Liivalaia tänaval asunud kodus palju noort rahvast. 

Karl oli lõpetanud kreiskooli ja töötas Mariega tutvumise aegu Saku õllevabriku laos kirjuta

jana ehk tänases mõistes raamatupidajana. Marie Underi sõnutsi oli ta peigmees “õllelaagris 

expeditoriks”, kuupalgaga nelikümmend rubla (Under 1997: lill).

Lühike lembevahekord Eduard Vildega oli lasknud Underil juba varakult aimata, et ta 

Karliga abielludes vaimselt kiratsema saab:

Kodus valitses neil (seda teab ka “terve linn”) alaline õllejoomine ja kaardimäng, koos

olijad olid äärmiselt labased. Pean siiski omaks auks tunnistama, et ma kordki kaarta 

mänginud ei ole: ühtegi mängukaarti ei tunne! (Ma ei vaata kaardimängu peale mitte 

pastorite seisukohalt, kuid, lihtsalt - ei ole huvi.) Karoluse ja tema perekonnaga olid 

mul kokkupõrked, kui ma omi vaateid avaldasin; nende omad olid nii äraiganenud, nii 

schabloonilised - õigust ütelda, neil ei olnudki omi. (Under 1997: lill.)

Hackerite majanduslik elujärg oli siiski mõnevõrra parem kui Underi lapsepõlvekodus. 

Majandusliku taibuga Karl Hacker olnud raamatupidaja-täpsust nõudev mees ka koduses 

elukorralduses. Kindla töökohaga, korrektne 23-aastane, pealegi ilus ja kirglik noormees 

oli igati arvestatav peigmehekandidaat pisut boheemlikus ja alalise rahapuudusega peres 

kasvanud 18-aastasele tütarlapsele, kes pealegi juba kihlusajal, 1901. aasta detsembris hak

kas last ootama. Nii viis Marie Underi elu esimene armusuhe kiire abiellumiseni, hoolimata 

noore pruudi kõhklustest ja peigmehe vanemate, eriti tulevase ämma ägedast vastuseisust, 

mille põhjuseks oli ehk soov saada minia jõukamast, mitte nii kahtlaselt boheemlikust ees

tikeelsest perest. (Siirak 1987c: 103.) Kes teab, ehk aimas vanemate süda ette iseloomude 

erinevusest tingitud hilisemaid sündmusi, oletas Erna Siirak.

Noored ei hoolinud vanemate vastuseisust ja nii laulatati noorpaar Marie Under ja Karl 

Hacker 10. veebruaril 1902 Oleviste kirikus Tallinnas. E. Siiraku andmetel oli laulatajaks hoo

pis Jaani kiriku õpetaja Assmuth (Siirak 1987c: 103), kuid see on ekslik, sest laulatus toimus 

Oleviste kirikus. Seda kinnitab 1915. aastal välja antud venekeelne laulatustõend, väljavõte 

Oleviste kiriku abieluregistrist, tõendi on allkirjastanud Oleviste kiriku tollane pastor R Ger- 

telman (vt ka Hinrikus jt 2003: 40).
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Marie Under oma
salongikülalistega: 
Paul Õlak, Auguste 
Hacker, Marie Under, 
Karl Hacker, seisab 
Jaan Lintrop.

Niisiis: “Karl palunud isalt tema kätt ja pastor Hahn laulatas nad Olevistes paari.” “Pruu- 

dikleit ja loor olid valged. Kui pulmapeol pärast tavakohast pruudipärja näitsikule mängimist 

tahetud talle tanu pähe panna, protesteerinud tema ägedalt: “Tanu ei lase mina endale ilmaski 

pähe panna!”” (Rajamaa 1999: 246.) Pastor Hahn oli ka Underi leeriõpetaja ning temast oli 

Underil üht-teist muudki pajatada: “Kuuludes Jaani kogudusse, oli Marie kooliõdede mõjutu

sel leeris käinud Olevistes, kus praost Hahn, sarnlevalt nimele, tõelise “kukena” olnud tüd

rukuist huvitatud. Eriti temast, Mariest, hõõrudes vastamisi istudes põlvi tema omade vastu. 

Kui isa hiljem voorimehena perele ülalpidamist teenis, ehitas ta väikese majagi, kus jutlustas 

väikesele kogudusele. Nagu aru sain, oli tegemist irvinglaste sektiga, rahvalikult “hirvejaan- 

lasiks” kutsutud. Neilt palvetundidelt, kus temagi vahel osalenud, on talle säilinud mäles

tus samalaadseist kogemusist: mehed üritanud põlvi tema omade vastu hõõruda!” (Rajamaa 

1999: 246.)

Marie Underi kodanikunimeks sai nüüdsest Marie Hacker, kodustele ja lähematele sõp

radele oli ta hüüdnimeks Maja. Pulmapidu peeti ühe allika järgi “kodusel viisil Liivalaia täna

val” Tallinnas Hackerite kodus, kuhu noorpaar esialgu mõneks nädalaks ka elama jäi (Rajamaa 

1983:12). J. V. Veski mälestuste kohaselt toimunud pulmapidu maalermeister Jannseni majas 

Liivalaia tänavas ja peole oli kutsutud kogu Teataja talitus: Münther, Veski, Hubel, Lepp jt.
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Tõenäoliselt polnud Marie Underi esimesel pulmapeol teiste hulgas Eduard Vildet, kellele 

pruut oli südamevalu tekitanud. (Veski 1974:168.)

Abieluidülli ei tekkinud algusest peale. Pruudi protest mitte lasta endale tanu pähe 

panna osutas tema eneseteadlikkusele. Konfliktid ei jäänud tulemata. Noorele abielume

hele ei meeldinud naise osavõtt koosolekutest ja kirjandusõhtutest, ta käinud salaja naist 

passimas ja lasknud korra Marie koguni koosoleku ruumist välja kutsuda, et seejärel teda 

üsnagi jämedalt kohelda: vihane Karl lõi Mariele vastu nägu. See lugu solvas Mariet hinge

põhjani, nii et ta juba siis mõtles lahutusele, aga vanemad olid sellele kaljukindlalt vastu. 

(Rajamaa 1999: 247.)

1916. aastal Ants Laikmaale saadetud kirjas Under siiski näkkulöömist ei maini, ehkki 

kirjeldab sama konflikti üsna detailselt. See juhtunud Kalevi seltsi asutamiskoosolekule järg

nenud peol:

Asutati “Kalevi” selts. K. Päts ja Karlson olid eesotsas. Oli esimene pidu. Päts (minu 

chef) kutsus mind ka. Läksin. Istusin Pätsi ja Karlsoni vahel. Vilde pidas kõnet. Äkki 

tuleb uksehoidja ja palub mind välja. Karolus seisab väljas ja - sülitab mulle näkku, 

sõimab mind, viib ära, äratab öösel mu vanemad ülesse - teeb põrgukära. See oli vast 

esimene pidu mul üle üldse. Kodus oli mind nii kinniselt kasvatatud, kui vähe võimalik: 

Christlicherjungfrauenverein ja kirik, ainsad kohad kus ma käia tohtisin. Ja tol pidul ei 

“tõmmanud” mind ka mitte tants või flirt (ehk see küll nii noorele, korraks väljapää- 

senud tüdrukule sugugi pahaks panna ei oleks olnud) vaid - sääl kõneldi! See tõmbas 

mind. Ma olin kui näljane kõige vaimutoidu järel.

Nii astusin ma abielusse: küll armastades, kuid siiski kiratsedes. (Under 1997: 

1111-1112.)

Marie ja Karli abielu polnud niisiis algusest peale rajatud kuigi tugevale alusele, sest noo

red olid erineva temperamendi, intellekti ja sihiasetusega (Rajamaa 1983:13). Underi õhi

nal alanud kirjanduslik areng seiskus varajase abiellumise tõttu mitmeteistkümneks aastaks.

MOSKVAS 
1902-1906

Noor pere asus juba järgmisel kuul pärast laulatust elama Moskvasse. 27. märtsil 1902, Marie 

Underi 19. sünnipäeval valminud saksakeelse luuletuse kirjutamise kohaks on käsikirjas mär

gitud Moskva. Moskvas sündisid perre kaks tütart: 1902 Dagmar ja 1905 Hedda. Ent suved 

veetis noor ema siiski Eestis, kus jätkusid kontaktid kirjanike ja kunstnike ringkondadega, 

samuti jätkusid kirjavahetused Eduard Vilde ja alates 1904. aastast eriti tihedasti ka kunst

nik Ants Laikmaaga.

Miks läksid äsja abiellunud Marie ja Karl Hacker Moskvasse? Erna Siirak on oletanud, et 

Hackerite noorpaar lahkus Eestist sellepärast, et Karl sai sealses “Singeri” vabrikus töökoha
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(Siirak 1987c: 103). Helmi Rajamaa kirjutab Underi enese sõnu jäädvustades, et Moskvasse 

siirduti paremate jahimaade lootuses” (Rajamaa 1983:13). Tegelik olukord oli pigem vas

tupidine. Underi pihtimuskirjast Laikmaale selgub, et Moskvasse sõideti tegelikult täielikus 

teadmatuses, mis edasi saab. Marie oli rase, mehel puudus töökoht: “Tulivad ka majandus- 

lised raskused. Sõitsime Moskva, taieste nagu “tühja tuulde”: ei kohta, ei suuremat raha 

(laenatud!) Tuli puudust kannatada. Esimene palk oti mehel 16 rbl. nädalas. Möbleeritud] 

toake maksis 15 rbl. (pärast 20 ja 25) - laps oli oodata. Kuid ma ei võtnud väga südamesse 

neid muresid - ma armastasin!” (Under 1997:1112.)

Argielu raskused, hingelise läheduse puudumine ja eemalolek kodustest heitsid noorte 

kooselule varakult varje:

Mäletan, missuguse südamepõksumisega ma kella vaatasin, meest ärist oodates, ja 

kui tihti sain ma pettetud, kui mees õllesõpradega “klaas õlut" minu asemele valis. 

Muidugi vaatan ma nüüd “kainemalt”, “mõistlikumalt” asja peale, - kuid siis oli mulle 

aga palju ja suurt armastust vaja, ma tundsin enese nii üksi seal suures linnas - siis 

olin ma õnnetu! Ah, see on ju nii harilik ja igapäine lugu, kuid need ju “väiksed asjad” 

on mu kibeduse karikale põhja pannud. (Under 1997: 1112.)

Noore Marie hingeline üksindus muutus Moskvas elades lausa dramaatiliseks siis, kui 

ta oma esimest last ootas ja sünnitas: “Ja kas ei ole see tuimuse tipp, kui mees - magab, kui 

ma terve öö sünnitamise valus mööda tuba käin. 19. aastlane] - nii õrnust ihkav, nii üksi ja 

mahajäetud niisugusel tähtsal momendil - surmahirmus! See oli mulle löök, mis mul prae

gugi veel värina pääle ajab,” meenutas Marie Under aastaid hiljem, lahutusprotsessi algus

päevil (Under 1997:1112).

Artur Adsoni päevikumärkmetest (27. 04.1922) ilmneb ka üks kauavarjatud perekondlik 

saladus - nimelt oli noorpaari kiire Moskvasse-sõidu põhjus nooriku pulmade-eelne rase

dus, mida varjati mõlema vanemate eest, nii nagu varjati aastaid perekonna eest esiktütre 

õiget sünnikuupäeva.

Marie Underi esimene tütar Dagmar sündis Moskvas uue kalendri järgi 1. septembril 

1902 (vana kalendri järgi 19.08.1902). Ligi paarkümmend aastat, kuni Dagmari leeriminekuni 

püsis lapse sünni õige kuupäev saladuses. Noorpaar valetas algul nii vanematele kui hiljem 

tütardele Dagmari tegeliku sünniaja - kuni 1922. aastani peeti Dagmari sünnipäevaks 12. 

novembrit, uue kalendri järgi 25. novembrit. Alles siis, kui tütre leeritamisaeg kätte jõudis, 

otsustas ema raske südamega tütrele aastate-taguse piinliku saladuse ära rääkida ja kirjutas 

talle sellekohase ülestunnistusega järgmise kirja:

Kallis Dagy!

Ma jutustan Sulle ühe väikese saladuse.

See on natukene naljakas ja natukene piinlik. Vaata: Amammat [Karli ema - SK] 

olen pidand ma alati väga kartma. Kui nüüd sina sündisid, siis olin mina alles 19ne 

aastane ja kartsin teda veel enam kui praegu. Sa sündisid aga veidi varem, nii umbes
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kui Melitta poeg. Et me aga Amammat kartsime, siis otsustasime papaga [Underi abi

kaasa Karl - SK] Su sünnipäeva veidi edasi lükata - offitsiaalselt muidugi. Nii kirju

tas siis papa Moskvast Tallinna, et Sa oled sündinud siis ja siis (Su sennine (12. nov.; 

uue stiili järgi 25. nov. - Adsoni märkus) sünnipäev), kuna Su õige sünnipäev on aga 

19nes August, uue stiili järgi lne September. Kallis laps, kui Sa nüüd lähed end “leeri” 

kirjutama, siis pead muidugi andma üles oma õige sünnipäeva. Sest Su ristimistähel 

on ka nii. Parem oleks veelgi, kui Sa võtaksid pr. Lenderi käest ristimistähe, öeldes, 

et lähed teisest kogudusest Kubu juure üle ja siis on see täht vaja, et võid talle jälle 

tagasi tuua pääle sissekirjutamist; eks ole?

Ära Sa teistele kellegille sest veel räägi! Ükskord võib ju üleminna õige sünni

päeva pääle. - Ära ole mulle selle sigri-migri pärast pahane! Natukene naljakas ja 

natukene piinlik! (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 10.)

Tõsiasi, et Marie oli häda ja hirmuga lähedastele ja ka tütrele endale ta sünnipäeva pea

aegu kolme kuu võrra valetanud ning varjanud õiget sünnipäeva ligi 20 aastat, vaevanud 

Adsoni sõnade kohaselt Underit väga, see olnud tema jaoks päris suur mure, mis äratoodud 

kirjast kümnendikkugi välja ei paistvat (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 10). Moraalinõuded olid 

sajandi algul märksa rangemad, usklikud vanemad poleks enne laulatust toimunud “pattu" 

mingil juhul andestanud. Ka seltskondlikud normid olid toona teistsugused, vanematele ei 

tahetud teha avalikku häbi. Kuid suurem

Marie Under 
tütarde Hedda 
ja Dagmari ning 
külapoisiga 
1906. a suvel.

kui paratamatu häbi ja hirm pidi olema esmaarmas- 

tuse hurm ja kirglik impulsiivsus, mis noore naise 

sajandi algul sellise sammuni viisid. Jäägitust andu

misest õnnele, kevadele ja armastusele kõnelevad 

ka noore Marie Underi saksakeelsete ja eestikeel

sete luuletuste käsikirjad.

Moskvas elatud viis aastat polnud noorele 

abielupaarile kerged, elati vaeselt ja kokkuhoid

likult kaasüürilistena. Esialgne peavari leiti ühes 

saksa keelt kõnelevas läti perekonnas, kust varsti 

pärast esiklapse Dagmari sündi tuli lahkuda, sest 

pererahvale ei meeldinud, et lapse pesu köögis 

kuivatati. Uus ulualune leiti ühe poolatari juu

res samamoodi kaasüürilisena, sest rahanappus 

oli suur: Karl oli ajuti tööta ning ei pidanud kuigi 

kaua vastu ka kohtadel, mis ta leidis. Algul töötas 

noor pereisa “Singeri” vabrikus prokuristina, sattus 

aga juhatusega varsti vastuollu ning oli sunnitud 

kohalt lahkuma. Karl oli üldse ägeda loomuga, mis

tõttu tal tekkis tööandjatega tihti raskusi. Tööta- 

oleku aegadel polnud perel vahepeal isegi mitte 

toiduraha: kord olevat Marie näpanud tükikese
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heeringat perenaise söögikapist, et nälga kustutada, pihtis Under Helmi Rajamaale. Samal 

ajal varastati ära Karli ainus talvepalitu.

Kirjas Laikmaale valgustab Marie Under seda õnnetut perioodi lähemalt:

Karolus kaotas kord (jonni pärast) koha. Pidime umbes pool aastat “tuulest” elama. 

Kõik hinnalisem sai müüdud, panti pandud. Müüsin oma talvejakki (“Teataja" juures 

teenitud) 3 rbla eest ära. Sai nälgida. Lõpuks ei olnud muud, kui Tallinnast kaasa too

dud herned: keetsime neid soolaga ja sõime. Dagile ei olnud piima osta. Keegi sõb

ranna oli omalt proualt ühe pruugitud jakki minu jaoks väljahaletsenud. Muhvi ei ole 

mul Moskvas kunagi olnud. Talvemütsi ka mitte alati. Teie lugesite seda K-le suureks 

vooruseks (ja ainsaks: teisi Teie ei nimetanud!) et ta mind "ehtinud” olla. See ei ole 

kellegi voorus, vaid ainult mehe kohus naise eest hoolitseda, ja seda kohust ei ole 

K. ka sugugi kõige hiilgavamalt täitnud. (Under 1997: 1114.)

Poolatarist korteriperenaise vahendusel ja soovitusel õnnestus Karlil leida uus töö

koht ühe lennundusest huvitatud rahamagnaadi Rjabušinski mõisas Kutšinos Moskva lähis

tel. Lahke mõisnik andnud varastatud talvepalitu asemele kohe uue sooblinahast kraega 

talvemantli. Siin muutusid pere elamistingimused märksa paremaks: Hackerid said enda 

kasutusse viietoalise möbleeritud korteri. Mõisakorteris ilmnesid aga uued hädad: tolmu

imeja puudumisel osutus elamine üpris ebahügieeniliseks, sest toatüdruk pühkinud põran

daid lihtsalt luuaga ja tolmutanud samal moel ka ehtsaid vaipu. Karl Hackeri ülesandeks oli 

majandusasjade ja raamatukogu korrashoid. (Rajamaa 1983:13.)

Ometi ei olnud ka Kutšinos Marie Underi elu kerge:

Olen rohkem elus teenijata kui teenijaga olnud. Kutschinos, kuhu mees koha sai, olin 

ma üks vahe täieste tööloom. Karoluse printsipial ja mõned ametnikud sõivad ame

tikohal. Võtsin nende majapidamise enese pääle (25 rbl. kuu). 5 korda päevas soe 

söök neile, pääle selle oma perele. Tüdrukut ei olnud, Hedda pisike, Dagi kah mitte 

palju suurem. Terve selle suve jooksul ei lasknud ma väljas pesu pesta, kõik ise - ja 

olin uhke ta puhtuse üle.

Köök oli suur, põrand valge (värvimata), kõik minu küürida. Olin kord õhtu hilja 

triikimise juures lõpmata väsinud, kuid - ei jätnud pooleli, lõpetasin ära. Pääle selle 

ei olnud mu ööd mitte kõige rahulisemad - Hedda pärast.

Ah, tuhanded naised teevad ju veel enam, kuid - mind kiusas ja näris tung vaim- 

lise elu järele. Leidsin, et midagi minus raisku läheb, kui seda toita ei saa. [minu 

rõhutus - SK] Niisama Tallinnas: tihti olin päeval köögitüdruk, pesunaine, küürija, kuid 

õhtul - daam ja võtsin külalisi vastu, uhke, et kõigest päevasest “higist" enam jälgegi 

mu külles polnud. (Under 1997: 1114-1115.)

Kirjast õhkub noore abielunaise igatsus kaotatud vaimuelu järele, mille ta Eestis suvi- 

tades ja Ants Laikmaaga suheldes taasleidis.
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Hackerite noorem tütar Hedda sündis Moskvas 4. oktoobril 1905, tema ristiisaks sai 

Laikmaa. Pärast laste sündi muutus pere-elu ja vahekord mehega veelgi pingelisemaks. Kir

jas Laikmaale kurtis Under:

Majandusliselt oli elu ikka räbal: teenijat ei olnud, väike laps, uneta ööd... Neli kuud 

olin ma täiesti üksi öö öö kõrval last talitanud, siis olin ma nõrk ja otsas. Arstide ette

kirjutusi ei saanud sugugi täita (“rahu, värske õhk” j.n.e.). Päeval sain ma ainult siis 

kui mees lõunale tuli nii palju uulitsale joosta, et mõnda osta, need olid mu jalutused!

Pärastpoole hakkas K. [Karl - SK] mind öösistes ülevaolemistes toetama. “Was 

schreist du, ich schlag’ dich an die Wand!” kisendas ta lapse pääle, nii et ma lapsega 

ühes nutma pahvatasin. Ma ei olnud niisugusi sõnu enne kunagi kuulnud, ja et neid

Perekonnafoto 1906 Moskvas: (tagareas) 
Marie Hacker (Under), Karl Hacker, 
Berta Under (Marie õde); (ees) Auguste 
Hacker (Karli õde), kelle süles Marie 
tütar Hedda, seismas tütar Dagmar, 
Karl Hackeri ema ja külapoiss.
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oma lapsele (ja üleüldse - lapsele!) ütelda, ei - karjuda võis - näis mul äärmine toorus! 

Mina pidin teda õpetama! - Kuid päeval, kui laps magas, oli mul vahel otse ekstaasilisi 

momente emaõnnest! Mäletan, et tihti lapse juurest laua juurde jooksin, kus lahtine 

päevaraamat seisis, ja sinna oma imestust ja hellust kallasin. (Under 1997: 1112.)

Noore abielunaise päeviku hävitas mees hiljem dramaatilise ning pika abielulahutuse 

käigus. Küll aga on säilinud üks kaunis emalaul, mille Under Moskvas kirjutas. Noore ema 

tundeid ja mõtteid peegeldav luuletus ilmus 1905 Noor-Eesti I albumis, algul tagasihoid

likult ja anonüümselt Mutti nime all, seejärel juba M. Under-Hackeri nimega antoloogias 

“Eesti luule” (1910), mille koostasid K.-E. Söötja G. Suits, ja samuti antoloogias “Eesti luu- 

leilm” (1913). Selle lauluga sai Marie Under-Hackeri nimi esmakordselt tuntuks, esialgu 

vähemasti kirjandusringkonnis, nõnda et seda meenutasid hiljem südamlikult nii Juhan Liiv 

kui ka Friedebert Tuglas.

Ema laul

Lapsuke on mul, õrnake, kullake, kaunis: 

näoke nii rõõmus ning hää ja suuke nii sulaval naerul, 

silmad nii säravad, sügavad, sameti-mustad, 

vaatavad hingesse mul, süütavad lõkkele südant: 

oh, kuis sind armatftan ma, õrnake, kullake, kallis, 

naeratav suuke ja silmad nii sameti-mustad, 

kuldseid juukseid ja kõik sinu väikseid liikmeid 

ja sinu hellakest hinge!... Nüüd ju veel võin ma ja jõuan 

eemale peleta sinust su väikesed naljakad mured, 

pisaraid pühkida silmist ja rõõmsaks ning ilusaks teha — 

kuldseks su päivi, mu laps, nüüd, oh, veel jõuan ma seda. 

Kiirelt küll kaovad need soojad ja säravad päevad, 

kiirelt need magusad ööd, kus valvamas ema; 

suuremaks saavad su väikesed käekesed, jalad, 

suuremaks, suuremaks ka su väikene süda, 

suuremaks, tõsiseks ka su väikesed naljakad mured; 

tuulte ja tormide kätte siis pean sind jätma, mu kallim! 

Marusid palju on mässamas, lapsuke, elus, 

valusid valjusid palju. Ei vähenda jõua 

enam su ema neid sul - ise

pead sa siis võitlema valjult, mu tütreke, ise sa edasi jõudma: 

süda, nii väikene nüüd, saab siis nii valjusti lööma, 

palju sult nõudma ta saab ja küsima, küsima palju.

Vastust ei või sul siis enam ka anda su ema: 

on taju ise niisama üks küsija, otsija elus.
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Marie Hacker
(Under) tütardega 
Moskvas Kutšinos 
1906. aasta suvel.

Emaarmastuse ja lastemotiive leidub Underi luules ka hiljem 

(“Kevadelaul", “Kevadel" III; “Talvelaul”, “Hilissuvi” jt), need või-*  

mendusid tema ballaadiloomingus väga dramaatilisteks (Saarsen 

1970: 57-65). 1916. aastal kirjas Laikmaale märkis Under kord 

ise: “Ju siis nii palju lastest mu luuletustes juttu on, et Hindrey 

mulle kord ütles: “Teie võiksite palju enam: nüüd kirjutate ainult- 

lastelaulus!!”” (Under 1997:1122.)

Rohkem kui majanduslik kehvus häirisid Marie Underit Mosk

vas veedetud aastail vaimne vaesus ja isoleeritus:

Poolik oli mul elu. Vaimuilm täieste söötis. Vahel oli mul niisu

gune isu raamatute järele. Meil ei olnud ajalehtigi - isegi äre

vil punastel aastadel. Olin õnnelik, kui mõne üliõpilase käest 

Reclami odavaid raamatuid lugeda sain. Ibseni õppisin neist 

tundma: kui soojaks tegid mind siis “Hedda Gabler” (säält ma 

Hedda nime saingi!), "Wildente", “Baumeister Solness”! Ikka 

suuremaks kasvas iha - ilusa, kokkukõlalise elu järele. Tundsin, 

et ma õiges kohas pole. Muutusin kibedaks, irooniliseks - mingi 

meeleheitmine! (Under 1997: 1112.)

Ja samas kirjas edasi: “Moskvas ei saanud ma enam teatrisse kui 2 korda, mitte kordagi 
kontserti, mitte korda kinos, 2 korda Filippovi juures - sääl on siis kõik mu “elamine”. Üks 

vahe käisin sealses Eesti Seltsis laulmas, - selle tõttu olid mul siis ka prii pidud. Raha eest 

ma üleüldse enesele midagi “ülearust” lubada ei võinud." (Under 1997:1115.)

Et Under Moskva-aastail õnnetu oli, seda märkasid ka teised. Marie klassiõde Auguste 

Pullmann, kes teenis samal ajal Moskvas koduõpetajana, pani tähele Marie Underi rahutust 

ja väljaigatsust kodu kitsusest. Auguste Oja andmetel oli Hackerite kodune keel ka Moskvas 

saksa keel (Siirak 1987c: 104).

Kui Underilt aastaid hiljem usutluses küsiti, mis laadi elamuseks olid ta Moskva-aastad, 

kõlas luuletaja ülinapp vastus: “Mu väikesed lapsed, mõni teatrietendus ja ühe suve veet

mine kodumaa looduses Kassari saarel." (vt Rannit 1974b: 186.)

Kassaris pidas Underite sugukond toona Palade talu. Ühes teises usutluses lisas Under:

Minule on Kassari alati jäänud maailma ilusaimaks saareks. Ilusamaks kui on paljurek- 

laamitud “La pius belle Isle du Monde” - Capri. Viibisin Capris küll aastaid hiljem - 

1929 - koos Artur Adsoniga, suvitades Piccolo Marinas, kuid juhtus udune ilmastik, 

teed tolmasid lubjast ja kuumus tegi liiga. Võib-olla oli see mulje ühekülgne, kuid 

Kassari oma avaruse, karske avamere ja vaese looduse ilurikkustega on mulle jää

nud alati suuremaks elamuseks. See oli nagu tükk minust endast ja mu tõust. (Kokla 

1953a.)
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Kaks ämma: Karl Hackeri 
ema ja Marie Underi ema; 
tütar Dagmar Suur-Tartu 
maantee koduaias.

Kassari ja Hiiumaa ainetel on Marie Under hiljem kirjutanud luuletused “Kassari kabel”, 

“Meri on tõusnud”, “Orb" jt.

Marie Under veetis ka hiljem koos perega mõned suved Hiiumaal, Kassaris ja Kärdlas: 

“Omad suved olen ma enamaste kõik maal üksilduses mööda saatnud. Mul oli niisugusi 

puhastuse-pühitsuse kuurisi vaja. Miks ei läinud ma Nõmmele ega Piritale, tennist lööma ja 

ennast näitama. Labane ja vastik näis see mul. Ma tahtsin loodusega üksi olla."

Viieaastane Moskva-periood jõudis lõpule. 1905. aasta revolutsioonist johtunud ärevate 

aegade tõttu likvideeris tööstur Rjabušinski oma lennuasjanduse ettevõtte, Karli töö lõppes 

ning 1906. aasta lõpus naases Hackerite pere Tallinnasse. Algul peatuti taas Karli vanemate 

juures Liivalaia tänavas, kuid peatselt leiti üürikorter Allika (Hallika) tänavas maja nr 12, kus 

seati sisse esimene oma majapidamine kodumaal. Karl Hacker asus tööle Lutheri vabrikus 

algul pearaamatupidaja abina, hiljem pearaamatupidajana, mis tagas perele täieliku majan

dusliku kindluse (Sürak 1987c: 108). Tehti suured ostud ja sisustati pere esimene kodu Eestis.

Esimesel ühisel jõuluõhtul 1906 kaeti uues kodus ilus jõululaud. Oodati külalisi: Paul 

Olakit, Eduard Hubelit, teisi kunstiinimesi ning literaate. Ei saadud veel lauda istuda, kui tei

sel korrusel puhkes tulekahju ning puumaja põles nii kiiresti maani maha, et tulest suudeti 
päästa vaid väga vähe asju: “Ärevus oli nii suur, et ei märgatudki, et üks laps oli voodivaipa 

mässituna kaks mütsi pähe saanud, teine aga palja peaga jäänud. Oli kange jõulukülm, nii 

20 kraadi ümber Reaumuri. - Tulise kiiruga ei saadud välja kanda ka suurt kasti siia hoiule 

toodud Laikmaa pastellmaalingutega - kõik hävis.” (Adson 1974a: 21.)
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SINISE TERRASSI
SALONG
1907-1924

Pärast tulekahjut leiti püsivamaks eluasemeks sobiv ruumikas üürikorter aadressil Suur-Tartu 

maantee 57.*  Korter üüriti parunipreili von Döhlerilt, kes ise elas hiirvaikselt ärklikorrusel 

(Siirak 1987c: 110-111). Hackerid kolisid sinna 1907 ja see koht sai Marie Underi koduks 

seitsmeteistkümneks aastaks. Korteris oli viis elutuba ja üks pimekamber müüritud seinte, 

paeplaatidest põranda ja suure raudkonksuga võlvitud laes, nagu mõni kunagine piina- või 

vangikamber, on Artur Adson meenutanud. Maja oli olnud kunagine “Hof” oma tallide, tulp- 

pumba, laia õue ja suure aiaga ning vaatas fassaadiga vanade lehtpuude alt üle Suure Tartu 

maantee väikese väljaku poole, mille ääres asetses kunagise Torupilli kõrtsi puuhoone. Selle 

kõrtsi naabruse ja nime mõjul ristis keegi tollane Underi külastaja poetessi kodu “Villa Toru- 

pillaks”. (Adson 1974a: 21.)

Underi tütre Hedda meenutuste kohaselt elati Tartu maantee kodus hilisemate oludega 

võrreldes üsna primitiivselt. Läbikäidavad toad, kuivtualett kohe köögi kõrval, majas polnud 

veevärki. Vett toodi õuel asuvast pumbakaevust, kus oli ka rest solgivee jaoks (Rajamaa 2003: 

8). Uue kodu peamine võlu oli aed ning aiapoolne siniste postidega lahtine rõdu, mis on jääd

vustatud luuletuses “Sinine terrass”. Tänava poolt piirasid maja vanad lehtpuud, akendel olid

* Ruumikas puumaja asus tollal Vladimiri, hilisema nimega C. R. Jakobsoni tänava nurgal; 1930. aastail kandis see 
numbrit 59; 1960. aastate keskel kultuurilooline puumaja lammutati ja ehitati asemele kino Eha. Praegu asub seal 
kasiino.

Marie Underi kuulsa kirjandusliku 
salongi “Sinine terrass" 
Suur-Tartu maanteel Tallinnas.
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Näitleja 
Theodor 
Altermann 
(1885-1915).
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pirnipuu, selle ümber lillepeenar reseedade, heliotroopide, 

levkoide ja teiste lilledega, lopsakad õitsvad sirelid - see 

kõik andis edaspidi rikkalikult motiive Marie Underi värssi

desse. Sellest ilusast kodust kujunes üks eesti esimesi kir

jandus-ja kunstisalonge, kus kõige viljakam seltsielu käis 

aastail 1907-1913.

Pärast Moskvast naasmist elas Marie Under taas kii

resti sisse eesti kirjandus-ja kunstiellu, ehkki 1905. a 

revolutsioonijärgne aeg polnud kultuuri suhtes sugugi 

parim: poliitiline taust oli rahutu ja ebakindel, niisama 

ebastabiilne oli majanduslik seis. Hackerite kodu oli siiski 

avatud paljudele kultuurinimeste^. Kõige sagedasemaks 

külaliseks oli kunstnik Ants Laikmaa, kelle maalid rippu

sid nii elutoas kui ka lastetoas. Laikmaa kavandite järgi 

oli tehtud ka Marie Underi kodu söögitoa mööbel. Underi 

koduse kirjandussalongi sagedased külalised olid kirjani

kud Hugo Raudsepp, Eduard Kubel, Tõnis Sander, siin käisid 

Friedebert Tuglas, Gustav Suits, Johannes Aavik, Villem- 

Grünthal Ridala, Juhan Luiga näitlejanna Erna Villmeriga, 

kord ka Juhan Liiv. Marie Under mäletas Juhan Liivi külaskäiku nõnda: ta olnud kõrget kasvu, 

kõhn ettepoole vimmas ja meenutanud tüüpilist maakooliõpetajat. Lauas istus ta vaikselt, 

vaatas nukralt ringi ja lausus tasakesi ohates: “Siin on ilus elada!” Juhan Liiv mäletas Noor- 

Eesti albumis ilmunud Marie Underi luuletust “Ema laul", ta vaatas Ants Laikmaa maalitud 

Underi portreemaali seinal ja ütles: “See ongi siis see, kes on luuletanud need read: “väike

sed naljakad mured...”. (Siirak 1987c: 111.)

Toonases Eesti kultuurielus omandas Underi kodune salong küllaltki olulise tähtsuse, sealt 

käisid läbi pea kõik toonased tippharitlased ja kultuuritegelased. Eduard Vilde on kasutanud oma 

näidendis “Tabamata ime” ideaalse päikesenaise Eva Marlandi kuju loomisel ilmse eeskujuna 

kaunist ning intellektuaalset Marie Underit, kelle ümber sumiseb seltskondlik mesilaspesa. Seda 

mesilaspesa külastasid kunsti-ja teatriinimestest veel Jaan Koort, Karl ja Paul Burmanid, August 

Uurits, Paul Pinna, Theodor Altermann, Karljungholzjt. Meeldejäävaid elamusi pakkusid Tallinnat 

külastanud soome kunstiinimesed, näiteks Väino Sola ja soome üliõpilased. Underi omastest 

osalesid maja vaimses elus isa Priidu ja õde Evangeline. 1913. aastast alates sai Underi kodu 

truuks külastajaks ka noor maamõõtja Artur Adson. Helmi Rajamaa kirjutas 5. mail 1978 päevi

kusse pärast Underi külastamist haiglas: “Kui pärin [Underilt-SK], kuidas Hacker, tema esimene 

mees, Adsoni ja tema tutvusse suhtus, vastab ta: “Oli muidugi vihane!"” (Rajamaa 1999:195.)

Ants Laikmaa hinnangul soovis Karl Hacker vähemasti algul luua soodsaid tingimusi 

oma abikaasa kirjanduslike huvide arendamiseks, soetades majja muu hulgas ka rohkesti 

raamatuid (KM EKLA, f 74, m 2: 5). Helmi Rajamaale on Under ise väitnud küll vastupidist: 

“Underi esimese abielu kohta kuulen täiendavalt, et Karl Hacker tema huvisid kirjanduse osas 
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ei jaganud ja talle ei meeldinud ka kirjainimeste kooskäimised. Eelistas ennemini käia metsas 

seenel kui istuda kirjanikega Tartu maantee “sinise terrassiga” hoone salongis.” (Rajamaa 

1999: 231) Noor poetess on ka Laikmaaga juba oma lahutusprotsessi ajal sel teemal üpris 

ägedasti vaielnud ja väitnud järgmist:

Meie maja atmosfäär on minu loodud. Minu külalised. Kirjanikud-kunstnikud keda Teie 

toonud, tean ainult Suitsi ja Tuglast nimetada; nendega ei ole palju kokku puutunud. 

Teie väljamaal olemise ajal tõi Õlak - Hubeli, Aaviku, Grünthali; Hubel - Linde, Linde - 

Kitzbergi. Ei oleks Õlak julenud mulle Noor-Eestlasi tutvustada, kui ta mind selle vää

riliseks poleks pidanud - keegi ei taha ju end kompromitteerida. Ei oleks need h-rad 

ka tagasitulnud (nii palju-palju kordasi) kui ma seda väärt poleks.

Mis sellesse puutub, et must kõik “kirjanikud-kunstnikud” nüüd eemale hoida, 

ütlen, et - ma neid ise, lugemata kordi, vastu võtnud ei ole. Tüdruk võib tunnistada. 

Kui inimesel tarbe on üksi olla, siis peab ta ka seda tohtima. Muidugi võivad nad nüüd 

rebase näo teha, kes viinamarja kätte ei saanud.

Minu mehe pärast ei ole keegi tulnud. Ja minu, kui naise (erootika) pärast vist 

ainult ka mitte. Oli vist ikkagi midagi muud mis siin majas köitis. Ühised ästeetilised 

huvid. Flirtinud ei ole ma mitte ühega nendest! Ei ole ma kunagi neid tutvusi otsinud, 

ega nendega hoobelnud. Ikka on mind ülesotsitud. Aavik olla kord tänulikult Tartus mu 

“salongi" nimetanud - ometigi mitte - erootika pärast! Minu mees on nii tihti kõige

Marie Under 
soome 
üliõpilastega 
1912.
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mu tuttavate üle siunanud ja kõike “Eesti värki” kirunud. Tal ei ole järjekindlust. Täna 

on ta mu külalistega nõus, homme ignoreerib. Ka olla see tal äris halb, kui me Eestlas

tega läbi käia (ka Teiega!) Sellepärast ei ole ta ka nii sagedaste Estoniasse tulnudki, 

minu kutsetest hoolimata.

Minu valitud-ostetud on kõik raamatud (pääle Zola), neid on kapitäis - igas ühes 

on minu hinge. Aga muidugi - tema raha! Olen õnnelik olnud iga kuu mõnda rubla 

raamatute jäuks ülejätta võida. Selle rahaga oleks võinud ju hulga tualettisid saada! 

Kui paljud naised ei vaheta kleita raamatute vastu! (Under 1997: 1116.)

Mis puutub kategoorilisse märkusse flirtimise kohta, siis koos abikaasa Albertiga 1909 

Ameerikasse asunud Underi noorpõlve sõbratari Anette Pärnamäe kirjadest võib järeldada 

vastupidist Sõbrannade valmidus flirdiks oli küllap suur. Anette kirjades korduvad vallatus 

toonis pärimised Underi võimalike meessõprade, muuhulgas ka ühe soome poisi kohta, kel

lega Marie kirju vahetas. Tihti küsib Anette Marielt ühe mõistatusliku “poisi” kohta, kellesse 

Marie paistis olevat armumas ja kellega koos pidusid peeti. Kirjade kontekstist võib välja 

lugeda, et Marie südamepoiss aastal 1909 oli noor tõusev täht eesti näitekunsti taevas - 

Theodor Altermann (KM EKLA, f 180, m 94).

Tartu maantee salongi aastad olid olulised mitte ainult eesti kultuurielus, vaid eeskätt 

Marie Underi enda arengus: suhtlemine eesti tippintelligentsiga kujunes talle omamoodi 

gümnaasiumi- ja ülikoolihariduseks, mis oli jäänud saamata ühest küljest vanemate vaesuse, 

teisalt asjaolu tõttu, et naistel polnud toonastes Tsaari-Venemaa oludes veel kuigi lihtne 

saada kõrgemat haridust. Haritud naine oli pigem erand kui reegel.

ABIELU
PURUNEMINE

Abikaasade arusaamad erinesid mitte ainult vaimsetes huvides, vaid ka lastekasvatuse küsi

mustes. Marie Under ei talunud Karli valju häält ega kalduvust lapsi kehaliselt karistada, 

samuti ei meeldinud talle mehe valimatu, labasevõitu kunstimaitse:

Ja lastele olen ma püüdnud hää olla: kõike inetud, isegi igat valju sõna nende eest eemale 

hoida. Kas on sääl laste kodu, kus raha, või kus armastus - arusaamine?! Südant, huvi on las

tele kõigepäält tarvis. K. võtab pühap. protslikult rahakotti taskust: “Lapsed, tahate kinosse 

minna!” Arva on kinos midagi lastele. Ise on ta alati kinos. Kuna mina seal vast ainult pool 

tosinaid kordi elus käinud olen, ja vist mitte kordagi omal algatusel.

Ah, kui piinlik on mul kõike seda kirjutada! Aga, ei ole ma ju kunagi enne kaeba- 

nud: esimest korda elus! Loodetavasti ka viimast korda. Ma ei ole kunagi K. üle halba 

kõnelenud - mitte kunagi: ikka hääd!
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Mis ma kannatanud olen viimane aeg, on kirjeldamatu. Laste pärast, laste pärast, 

laste pärast. Olen ahastanud, ahastanud - ärge mind hurjutage! (Under 1997: 1117.)
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Ants Laikmaale adresseeritud emotsionaalses kaitsekõnes räägib Under endale risti 

vastu: ehkki halba abielu olevat ta kannatanud just laste pärast, pidas ta samas ka lahutust 

hädavajalikuks mitte ainult enda, vaid ka laste pärast:

Ma meelitada lapsi! Missugune vale, vale, vale! Eluotsani saan ka hästi K-st lastele 

kõnelema - juba laste eneste pärast, sest lastele on see ikka valus, kui nende vanem 

halb. Iga laps (vähemalt - iga väike laps, s.o. mitte täiskasvanu) seisab oma vanema 

eest. Vanem - see on osa lapsest, nii kui laps - osa vanemast on. Sellesama pärast 

ei taha ma ka kunagi lapsi isalt “röövida". Kui lastel hää olla temaga, miks peaks ma 

seda takistama!

Kord maal oli meil stseen. Lapsed märkasid, et ma kurb olin. Dagy tuleb õhtul mu 

voodi ja ütleb: “Sina oled kallis!” mispeale ma kohe vastasin: “Ja pappa ka!” Kui väga 

ma ometi kõike stseenisid laste eest olen varjata püüdnud. Ahjust laste pärast on 

meie kokkuelamine K-ga võimata. Kus üksteist ei teretada. Üheteisega ei kõneleta - 

kas on see õige õhk lastele! See peab ju lastele valus olema. Iga peensuseni olen end 

laste seisukorda säädnud ja - kannatanud, kannatanud! (Under 1997: 1121.)

Sealsamas kirjas võtab Under kokku oma esimese abielu ebaõnnestumise kõige oluli

semad põhjused - mõistagi tema enda seisukohalt:

Olen küll abielus olnud, kuid, vaimliselt hingeliselt täieste - üksi. Olen pidanud ene

sele meest - kasvatama, tema vaateid selgitama, tema eelarvamistega võitlema. Kir

jandust olen teda tundma-valima õpetanud. Alguses luges ta kõige parema meelega 

kriminalromaane. Ta võis palju lugeda, kuid mingisugune tuimus avaldas end ka selles 

plaanita, mehaanilises lugemises. Ma ütlesin ta’le ikka: “Sa elad - et lugeda, - mina 

loen, et - elada.” Mina olen ta kõrval ikka Ilule lahtise südamega elanud. Mäletan, 

kui vanaste jalutuskäikudel ma loodusest nii ärdaks, nii kaasakistud sain ja teda ka 

ühes upitasin: “Näe" ja jälle: “näe”! siis tema monotoonne “ja-jah", “ja-jah” mulle kui 

külma vett pähe paiskas. Miks ei näidanud tema mulle kunagi midagi?! Miks ei sütti

nud tema kunagi!! Lapsi olen ma ta’le näidanud: “Vaata" ja "vaata!” Nende liigutavat 

elu ei näinud ta alguses sugugi. (Olin tihti õnnetu selle üle.) Ihunuhtluse poolehoidja 

(laste juures) oli ta ka kõvaste.Ja rumal jonnakas! Kas mäletate lambilugu kord meil 

kuidas ta kangekaelselt lampi ülesse lükkas, mis ikka jälle alla langes, sest et ta liig 

täis, liig raske oli (ei olnud ju lambi süü!) Ikka lükkab lampi, ja lamp jälle kukub alla. 

Teie tegite juba märkuse, ja mina ütlesin: “Kas Sa ei taha siis lambist targem olla!” 

Mõnikord on niisugune jonn teda kaua kiusanud.

Ah, halb tark on parem - kui “hea" loll. Rumalus, labasus, piiratud olek on kõige 

kurja juur! (Under 1997: 1116-1117.)

Selgub, et lisaks hingelisele üksindusele kannatas Under oma esimeses abielus ka füü

silise vägivalla all:
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Mind on pekstud ja juustest veetud, - ja mitte mõne armukadeduse põhjusel, või 

mõne suure "süü" pärast, vaid nii lihtsa ilmsüüta põhjuste pärast, et ma neid enam 

hästi ei mäletagi. Päevaraamatu, kus pikemad kirjeldused nende häbitegude üle sees 

olid, on ta mu laekast - äravarastanud, ja - nagu ta ise ütleb ärahävitanud, "et halbu 

mälestusi ei oleks"... Südames on need siiski kõik üleval. (Under 1997: 1121-1122.)

Vaatamata sellele, et lapsed olid veel teismelised, otsustas Under 1915. aastal siiski 

astuda toonase aja kohta väga julge sammu ning algatas oma uue armastuse Artur Adsoni 

moraalsel toel abielulahutuse. Kohtuprotsess algas 1916. aastal, kujunes pikaks ja piinarik

kaks ning lõppes fiaskoga: kirikuvõimud ei andnud Mariele lahutust. Lahutuse vastu olid nii 

Marie vanemad, õed kui ka mitmed lähedased sõbrad, sealhulgas ka Ants Laikmaa. Sisuli

selt pöördusid perekond ja lähedased lahutuse ajal Marie vastu, andes protsessi käigus talle 

kahjulikke tunnistusi. Mariet ähvardas lahutuse korral oht lastest ilma jääda. Karl ei olnud 

lahutusega nõus. Ja majasõber Laikmaa valis tülis mehe poole. Püüd lahutuse hädavajalikkust 

põhjendada oligi ajendiks, miks kirjutas Under Laikmaale 1916. aastal oma dramaatilise kirja.

Marie sügavalt usklik isa PrÜdu kirjutas lahutusprotsessi ajal tütrele ahastavaid kirju, keeli

tades teda Karliga leppima ning hoiatades teda saatana kiusatuse “Hatsoni” eest. 15. oktoobril 

1915 kirjutatud kirjas anub isa tütart meeleheitlikult ja Jumala nimel lahutusplaanist loobuma:

Armas laps Marie! Seadus ei luba Sind mitte Hatsonile minna. Sulle tõuseb hirmus palju tun

nistajaid sinu vastu rannast ja igalt poolt. Sa ei saa mitte õigust ja siis lapsi ei saa sinule ka 

mitte antud. Sa pead siis kui lahutad kui paljas inimene majast välja minema ja mis sa siis 

pead tegema? Keski aus inimene ei taha sind enam ka mitte veetassiaks omale võtta. Ja sinu 

omad lapsed saavad sind ka põlgama ja häbi sinust tundma. Palu väga Carli käest andeks, ehk 

ta veel teeb seda! Ja siis saad sa veel rõemu tundma. Mõtle et oled Jumalat maha jätnud; ja 

kuradid teenida on raske. Pööra ära sealt kust sa oled ära langenud ja Jumalal on sest hea 

meel ja kui Jumala poole pöörate ja oma süüd kahetsete, saab Teie nüüdne abi elu parem 

olema kui endine. Ole alandlik oma mehe vastu ja murra oma kange kaelusat südant. Pöörge 

mõlemad ümber. Et Teie väga palju heldust ja headust saate Jumalat maitsta. Karl ju ütles, et 

ega temagi ka süüta ei ole. Tundke mõlemad oma süüd ja leppige. Aga sina palu andeks veel 

enne ja alanda ennast, küllab siis Carli ka andeks annab, ja Jumal annab Teile ka andeks, ja 

Teie mõlemate rõem saab suur olema. Aga kui see nenda edasi läheb siis ei jõua sa iial seda 

enam kahetseda. Leppige leppige ruttu ja saatke Kurat eneste seest välja, sest see on pattu 

vili mis nüüd välja paistab. Jumala arm ja õnnistus olgu Teitega. Olgu Teil juhtunud mis tahes 

antke üksteisele andeks ja leppige. Neile kes Jumalat kartnud ei juhtu seda ilmas. Oleks sa 

iga päev Isameiega palunud siis oleksite mõlemad kaitsnud olnud. Suur vägev Jumal tule ja 

halastaja riku ära kuradi tööd ja hoia meid Jumala kartmata inimeste seltsi eest. Palju tervi

seid soovib Sinu isa. (KM EKLA, f 180, m 123: 5.)

Isa kirjale on lisatud kaks ääremärkust: “Tule ka meile ja räegi ka meiega. Meil on sinu 

pärast hirmus kahju!” ning “Hatson on hirmus inimene. Temaga ei võiks sa mitte elada, ja
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ega ta ka sind ei võta. Tal on ka häbi, ta hoiab sust pärast eemale ja saad peksa ta käest.” 

(KM EKLA, f 180, m 123: 5.)

1916. aasta oli kõigile asjaosalistele närvesööv ja pingeline. Petetud abielumees Karl 

Hacker jälitas armastajaid, olles põhjusega armukade, armuke Artur Adson saatis aga lilli 

ning kirjutas võluvaid, anuvaid armastuskirju ning ootas vargsi pimedates ja vihmasajustes 

kangialustes kohtumist oma armastatuga. Mis puutub armukadedusse, siis oli sellest peres 

hiljem nii palju juttu, et llnderi vennatütre Dagmari poeg Mait Reiman on sellest palju aas

taid hiljem jutustanud: “Hacker oli armukade Adsonile. Adson oli Hackeriga võrreldes märksa 

vaoshoituma käitumisega." (Reiman, M. 1992.)

Kui uskuda stseene Artur Adsoni autobiograafiliste! ainetel kirjutatud näidendist “Läheb 

mööda”, siis pandi armastajaile lahutusprotsessi ajal kannule kombluspolitsei, et neid patu

teelt tabada ja anda sel moel petetud abielumehele lahutusprotsessi tarvis kätte trumpe tema 

“ebamoraalse” naise vastu (KM EKLA, f 245, m 223: 16). Näidendi naispeategelane Naine 

kurdab oma armsamale Noormehele, et tuttavad ja sõbrad ei taha lahutuse tõttu enam tunda 

ega isegi mitte teretada, ka need mitte, kes enne temaga ise flirtida püüdsid. Naise peamine 

hirm on kaotada lahutuse läbi oma laps: “Nad võivad hakkama saada sellegagi, et saadavad 

mu kohtu ees abielurikkumise kahtlustuse alla - on ju olemas paragraaf, mis kahtlustuse vää

ristab sündind teoga. Ja see kaalub!” Noormees omakorda ahastab: “Juba kaks aastat peame 

end peitma. Meie kõige kaunim aeg läheb mööda hiilimistes.” Näidendi moraaliks on kirik

liku topeltmoraali hukkamõist: “Rikkuge abielu nii palju kui soovite, aga ärge lohkuge abielu, 

tema jagamatut lauda ja aset, sest seda aset on tarvis teisal roidund kere kire jäänuste pel

gupaigaks või paremal juhtumusel igapäevase leiva küpsetamiseks: kaks korda nädalas, nagu 

käskevat õnnis Lutherus. Ärge lohkuge seda, ka siis mitte, kui taju ammu on rikkis ja otse 

kisendab lõhkumise järele, sest teie ei pea mitte lahutama, mis jumal on ühte pannud,” ironi

seerib Noormees Adsoni näidendis, hoides kätt ümber Naise õla (KM EKLA, f 245, m 223:16).

Õigluse huvides tuleb siiski möönda, et igas abielus on kaks poolt, lahutuse puhul eriti, 

ning selle lahutuse asjus on arhiivis olemas vaid ühe poole, ja nimelt Marie Underi enese 

seisukohad. Ants Laikmaa pidas ju Marie meest “hääks”. “K. olla hää! Kui nüüd mina halb, ehk 

halvem, sellega alaväärtuslisem, siis kõneleks juba see iseenesest meie abielu ebakokku- 

kõlast," vaidles Under Laikmaale irooniliselt vastu (Under 1997: 1119). “Teie nimetate K 

jumalaks. Miks petsite siis seda jumalat?” küsib Under Laikmaalt (Under 1997:1113).

Kirglikust ja isiklikust vaidluskirjast selguvad siiski ka mõned võimalikud vastaspoole 

argumendid ja etteheited: Laikmaa heitis Mariele ette, et tal on abielus naisena palju aus

tajaid, et ta on moraalselt “langenud", et ta on elanud nagu parasiit, tal on olnud “hää elu", 

mees on ju ometi teda ehtinud, toitnud ja katnud ning pere eest majanduslikult hoolitsenud, 

et Marie ei tea, mis ta teeb, et ta on "purjus” ja otsib “kirge”. Ja lõpuks muidugi põhiline - 

et abielunaisel on aastaid olnud armuke. (Vt Under 1997: 1110-1119.) Laikmaa soovitas 

Underile elada edasi niisama “targu", kuid Marie pidas seda suuremaks ebamoraalsuseks kui 

ausat lahutust (Under 1997: 1119).

Underite suguvõsas peeti Karli samuti korralikuks meheks ja heaks isaks: “Marie Underi 

esimesest abikaasast Karl Hackerist oli peres palju juttu. Hacker oli raamatupidaja, peres oli
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suur austus selle ameti vastu. Hacker oli seltskonnainimene, oskas olla. Maneeridelt oli ta 

sikk, moodsa uuriga, korralik mees, aga pärast lahutust hakkas napsi võtma. Isana hoolis ta 

tütardest, suhtles nendega edasi ka pärast lahutust. Ema Leena taunis Marie lahkuminekut 

Hackerist, kuid Margot mõistis seda,” meenutas Marie Underi vennatütre poeg Mait Reiman 

(Reiman, M. 1992).

Marie Underi tütred pidasid oma isast lugu, astudes isa kaitseks välja ning kinnitades, 

et Karl Hacker siiski toetas Underi keeleõpinguid ja muid vaimseid harrastusi. “Oma isa Karl 

Hackeri kohta märkis Hedda, et isa ei olnud praktiliste ega majanduslike võimetega. Vaba

riigi alguspäevil oli ta koguni pikemat aega tööta. Seltskondlikule klaperjahile nende kodus 

eelistanud ta looduses viibimist. Kuidagi jäi siiski mulje, et Hackeri tähendus Underi luuleta

jaisiksuse kujunemisele päris tühine ei olnud, ükskõik missugusest ajendist see siis johtunud 

oligi,” kirjutas Helmi Rajamaa jutuajamisest Heddaga pärast Marie Underi surma (Rajamaa 

1999: 298). Noorem tütar Hedda pidas isa Adsonist ilusamaks meheks, arvates ka, et alaline 

külaliste vastuvõtt võis isa rahakotile üsna koormavaks kujuneda (Rajamaa 2003: 8). Muu

seas olevat Heddat pahandanud Rajamaa mälestustes lõik, milles tema isa nimetati ägeda

loomuliseks, ehkki ka Marie oli seda korduvalt väitnud. H. Rajamaa arvates võis Karli ägedus 

olla tingitud tööoludest, mis sundisid teda enese eest parajal kohal väljas olema, aga võisid 

tingida ka vallandamist: “Loomulikult ei võinud ägedus tema leivaisale meeldida, mistõttu 

ta ka vallandati." (Rajamaa 2003:11.) Under omakorda võis Karli pidada ägedaloomuliseks 

just abielulahutusest johtunud tülide tõttu, mida ta oli küll püüdnud laste eest varjata. Kuna 

tütar isa ägedust ei mäleta, läks see varjamine ilmselt korda. Samuti on võimalik, et Under 

liialdas oma enesekaitsekirjas Karli negatiivseid omadusi.

Marie Underi lahutusaegsed mälestused olid teistsugused: “See “Jumal” on kõik raama

tud mu eest luku taha pannud, - muu seas ka Wiedemanni, mis temale sugugi vaja ei lähe, 

mis ta kunagi ei loe, kuid mis mul väga kasulik olla võiks, tal on ainult teada, et see raamat 

hinnas on (haruldane) ja ta vahel ehk hoobelda võib. See raamatute lukutamine sündis juba 

suvel - enne protsessi!” (Under 1997:1122.)

Lahutusprotsessi ajal Underi kodus valitsenud pingelisest ja vaenulikust õhkkonnast 

kõnelevad ka Artur Adsoni toonased päevamärkmed:

Ennem, kui väliselt kõik korras oli, siis andsid lapsed kummalegi vanemale pärast sööki 

käele ning suule suud. Protsessi käigus korraldas “tema” [Karl - SK] nii, et pärast sööki 

suudlesid lapsed ainult “teda” käele ning suule, läksid aga Printsessist ignoreerivalt 

mööda - sellised söömaajad olid Pr-le täieliseks piinaks, kus temale ta langemist jär

jekindlalt meele tuletati ja ülalpidamisega markeeriti tema kõlbmattust laste ema 

olla - ometi ei ole vist keegi oma laste küljes nii rippund kui Pr-ss, ei ole keegi nii 

ahastanud ja kartnud lapsi kaotada kui Pr-ss!

Hulk aega aeti majapidamist “tema” korraldusel nii: raha oli tüdruku käes, see 

tegi ostud ja varastas, tõi turult räpaseid tanguvorste ja igasugu muud alaväärtus

likku kraami, see oli siis lõunaks. St lapsed sellest kannatasid, et sellega lapsi kooriti, 

see mõjus Pr-ssi pääle kõige rohkem, kuid “tema" lastest ei hoolind, kui aga Pr-ssi
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sai alandada ja näidata, et vaadake, Pr-ssi süü läbi on Toit halb, et kui Pr-ss ei oleks 

ärapöördunud, siis oleks perekonna olu hiilgav. Printsess ei kannatanud välja tüdruku 

talitamisviisi, vaid hakkas ise turul tüdrukuga kaasas käima - ja sattus uude alandusse: 

turul oli küll turukorv tüdruku käes, kuid ka raha tüdruku käes: Pr-ss valis ained ja 

tüdruk maksis, nii oli tüdruk välimuslikult tüdruk, kuid tegelikult proua osas, proua 

enese juuresolekul. (KM EKLA, f 180, m 165: 2.)

Nii pole ka ime kaastundliku Adsoni enese reaktsioon jõulukirjas 1916 Underile: 

“...hommikul ärkan valusa südamega, mures Sinu pärast... [—] ...äkki poolunest ärkan, võpa

tan valusa pistega: nii selgelt, kui nägemas nähtakse, näen Su lõpmatut piina, näen prot

sessi... [—] ...Sinuga ja Sinu pärast nutan...” (KM EKLA, f 180, m 165: 3.)

Kokkuvõttes mõjus lahutuse pikaleveninud ja ebaõnnestunud kogemus Underi närvi

kavale rängalt. Samas nõudis tollaste rangete ühiskondlike normide ja kiriklike seaduste 

trotsimine suurt kodanikujulgust. Abielu jäi kirikuvõimude ja mehe vastuseisu tõttu lahu- 

tamata. Rohkem kui aasta kestnud piinarikka lahutusprotsessi lõpp saabus 8. juunil 1917: 

“K[onsistoorium]i otsus käes - kõik jääb vana viisi!!!” kirjutas Adson oma märkmikku (KM 

EKLA, f 180, m 165: 2). Karl ja Marie olid sunnitud elama edasi ühe katuse all, ehkki eri 

tubades, nende Tartu maantee kodus kuni 1919. aastani. Siis kolis Karl sealt lõpuks välja, 

nõustudes maksma 400 marka kuus laste ülalpidamiseks. Kui Under pidas seda liiga vähe

seks ja nõudis raha juurde, sai ta Adsoni sõnutsi “häbemata vastuse, siga". Adson meenutab:

Sügisel kolis Tema Tartu maanteelt nr 57, krt. 2 lõpulikult välja, viis saali, kabineti, 

söömatoa ja eeskoja mööblid kaasa, jättes järele ainult laste toa ja köögimööblid, tah

tes isegi viimasest osa asju ära viia. Ka Hinge toa, mille mööblid ju varem Hinge oman

duseks läksid, ka siit viis ühe tabureti ja riide kapi ära. Võtku, viigu, jumala nimel - sai 

aga sitast lahti: nüüd ometi kord kodune õhkkond puhas. Mina hakkasin kohe Hinge 

pool lõunal käima. Hinge juurde kolida Hing ei luband, kartis meie vahekorra abielus- 

tumist, harjunumaks minemist.

Kevadel 1920 võttis mu perenaine mu toa omale pojale ja mina kolisin 12. apr. 1920 

Hinge korterisse ja asun nüüd saalis ja taga toas, kus varem “tema” magas - vege- 

teeris tõpranägu niisugune. Pea terve kevad kulus mööblite kombineerimise pääle... 

(KM EKLA, f 180, m 165: 2.)

Marie ja Karl Hackeri abielu ametlik lahutus sai teoks alles 1923. aastal Eesti Vabariigi 

seaduste alusel, seekord juba tsiviilasjana. Eesti Riigiarhiivis on olemas Tallinna-Haapsalu 

Rahukogu Tsiviilosakonna toimik (toonase nimetusega toimetus) numbriga 136, alustatud 

20. juulil 1923 ja lõpetatud 15. detsembril 1923. Toimikust nähtub, et lahutuse algatajaks 

ehk hagejaks oli Marie Hacker ning hageja avaldusest võib lugeda muuhulgas järgmist:

Mina astusin kostja Karl Hackeriga abielusse ja meid laulatati Tallinna Oleviste kiriku 

õpetaja poolt 10. veebruaril 1902. a. Meie vahekord läks nii halvaks, et meie üksteisega 
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sugugi läbi ei saanud ja et kokkuleppimine meie vahel võimata oli ja minu mees enam 

kui kahe aasta eest minu juurest ära läks, mille järele meie kõik see aeg lahus elanud 

oleme, siis on minul õigus abieluseaduse § 23 põhjal lahutust nõuda. (ERA 1357.2.291.)

Marie Hacker palus asja poolte mitteilmumisel ilma nendeta arutada ja panna kostja 

(st mehe) peale kohtuja asjaajamise kulud. Lahutuse asju volitas ta ajama vannutatud advo

kaati Artur Beeki Kohtusse ei ilmunud samuti Karl Hacker ja tedagi esindas volinik. Lahu- 

tusotsuse tegi “poolte kokkuleppimattuse tõttu” Tallinna-Haapsalu Rahukogu Tsiviilosakond 

15. detsembril 1923. Otsuse tegemisel arvestati muuhulgas seda, et pooled üritasid abielu 

lahutada juba 1916. aastal ega leppinud ka siis omavahel ära. Lahutuse kohtukulud - 1506 

marka - jäeti Marie Underi kanda.

Peamine oli nüüd see, et kaheksa aastat kestnud lahutuspiinad olid ometi lõpuks möö

das. Seitseteist aastat vaimselt ja emotsionaalselt sobimatut kooselu oli rikkunud kõigi osa

poolte närve ja tervist. Under hakkas siitpeale kannatama kroonilise unetuse, öiste ahas- 

tushoogude ja ägedate peavalude all, mis jäid teda piinama elu lõpuni. Adsoni hinnangul 

muutus Under nüüdsest veelgi inimpelglikionaks ehk “inim-araks”.

Karli õe Auguste Oja andmetel elas Karl Hacker pärast Tartu maanteelt lahkumist oma 
vanemate juures. Õe hinnangul elas Karl abielu purunemist raskelt üle, jäi kaua üksikuks ja 

abiellus alles hiliseas ühe venelannaga. Hackerite nimi selles liinis kustus: nimede eestista

mise ajal 1930. aastate lõpus sai Carl Eduard Friedrich Hackerist Kaarel Haling, ühest tema 

vennast Hangelaid ja teisest Helinõmm. Kaarel Haling suri 1948 Tallinnas. (Siirak 1987c: 

111-112.) Hackeri nime jäi kandma ainult Karli ja Marie noorem tütar, Ants Laikmaa risti

tütar Hedda Hacker, kes suri 1988 Stockholmis.

Luuletaja arengut pidurdasid abieluaastad Moskvas ehk kõige enam, kuid emaks saa

mine ning hilisem abielu-ja lahutusdraama andis Marie Underile sügava elukogemuse, sundi

des teda pingutama selle nimel, et jõuda vaimselt rikkama ning emotsionaalselt harmoonili

sema elu juurde. Pole kahtlust, et luhtunud abielu kannatused jätsid oma jälje ta hilisemasse 

traagilise tooniga mõtte-ja tundeluulesse.

Teataja toimetuse meestel oli ilmselt õigus, kui nad hoiatasid noort Mariet Karl Hacke- 

rile mehele minemast. Marie Underil oli aga õigus teha ise oma eluvalikud ja maksta nende 

eest oma hind.
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Maalikunstnik Ants Laikmaa (enne nime eestistamist Laipman; 1866-19A2) oli mitmekülgse 

isiksusena 20. sajandi alguse eesti vaimuelu üks juhtkujusid. Tema ümber kees alati elu, ta 

oli oma aja kohta palju ringi rännanud ning suhtles elavalt mitte ainult eesti, vaid ka paljude 

teiste maade haritlastega. 1890. aastail oli ta õppinud Saksamaal Düsseldorfi Kunstiaka

deemias ning töötanud seejärel mõnda aega samas linnas. 1903. aastal asutas ta Tallinnas 

oma ateljeekooli ning 1907. aastal Eesti Kunstiseltsi. 1903. aastal korraldas ta Tartus esi

mese eesti kunsti üldnäituse. 1907-1909 pidi ta sõjaseaduse tõttu revolutsioonilises liiku

mises süüdistatuna põgenema ülepeakaela maapakku Soome Viiburisse. 1909-1913 reisis ta 

ringi Lääne-Euroopas, elades muuhulgas Capril, Itaalias ja Tuneesias. Hiljem tegutses ta kuni 

1932. aastani Tallinnas kunstiõppejõu ja kunstnikuna. Viimased eluaastad elas ta Lääne- 

Eestis Taeblas, kuhu üritas rajada hiiglaslikku maakodu. Toona lõpetamata jäänud unistuste- 

majas asub praegu Ants Laikrthaa majamuuseum.

Aastakümneid hiljem, pärast Laikmaa surmaja juba paguluses, kirjutas Artur Adson 

temast oma “Siuru-raamatus”:

Paari-kolme aastakümne või rohkema kestes oli Ants Laikmaa kõige populaarsem kuju 

Tallinna haritlaskonnas. Teda tundis “kogu linn’’ja paljudes kodudes nähti teda hea

meelega. Ka saksa seltskonnas omas ta kontakte. Ta erines ja torkas silma kui kunst

nik, pedagoog, kange rahvuslane, reisimees ja karakter. Esimese eestlasena asus ta 

vaba kunstniku jalale oma rahva seas, küsimata, kas ja kuidas see enese tasub [---] 

Ants Laikmaa oleks pidanud sündima rikkas perekonnas, sest ta armastas laia joont ja 

sattus seetõttu sageli konfliktidesse - kõigepealt iseendaga. Tallinna asudes üüris ta 

enesele korteriks terve maja, poolenisti väikese mõisa ja tingimata ühes pargiga, kus 

“ärilisel otstarbel" isegi heina tehti. See vaese mehe üüritud rikka mehe koda asus
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Falkpargi tänaval ja võttis enda alla ala, mis Vabariigi aegu muutus Falgi puiestikuks. 

(Adson 1949: 39-41.)

Millal Marie Under ja Laikmaa täpselt tutvusid, selle kohta on erinevaid teateid. Erna 

Siiraku andmeil kohtusid Laikmaa ja Under juulis 1904, Endel Nirk pakub oma Laikmaa- 

raamatus “Kaanekukk” tutvumisajaks pisut varasema aja - juunikuu 1904. Viimast toetab 

Rutt Hinrikus, viidates arvukatele Laikmaa saadetud sedelitele ja kirjadele. Usutluses Karl F. 

Nõule on Laikmaa ise öelnud, et kohtus Underiga esmakordselt 1904. aasta suvel Tallinnas. 

Kohtumine toimunud ajal, mil Laikmaa oli asutanud oma ateljeekooli ning arendas Tallinnas 

elavat seltsitegevus!. Laikmaa meenutas, et tutvus Underiga tartlaste Taara külalisetendustel 

Tallinnas, kus kanti ette ka Miina Härmaja Ansomardi “Murueide tütar”. Etendusele järgnes 

koosviibimine. Uus kohtumine toimunud järgmisel päeval, mil mindi algul Laikmaa ateljeesse 

ja sealt edasi Underi koju. Noor ema tahtnud näidata kunstnikule oma “vaimusünnitis!” - väi

kest, poolteiseaastast tütart Dagmarit ehk Daggyt.

Ilmselt on selle kohtumisaja suhtes tegu kas Laikmaa või usutleja eksimusega. “Muru

eide tütart" esitati Tallinna Linnateatris menukalt 30. ja 31. augustil 1904, kui Underi trüki- 

debüüt oli juba toimunud - ajalehes Postimees ilmus tema esimene luuletus Mutti varjunime 

all 2. augustil 1904 ja selle luuletuse oli ajalehele saatnud just nimelt Laikmaa. Järelikult pidi 

tutvumine toimuma varem.

Laikmaa on kirjutanud Underile palju kirju ja sedeleid, kuid enamus neist on datee

rimata. Ent väheste dateeritute hulgas leidub üllatuslikult üks Laikmaa poolt Moskvasse 

Marie Hackerile saadetud postkaart, mis kannab Moskva postitemplit kuupäevaga 20. jaa

nuar 1904. Tallinnast ehk toonasest Revelist teele läinud kaart on saadetud aadressile 

Mockbq, Man. KuccenbCKuü nep. np. 7, ks. 77 ja kaardil seisab: “Kallis proua! Vabandage: olin 

haigevoodis ja täna jälle nii palju jalge peal, et Teie adressi otsida võisin. Leppige seekord 

südamlike tervitustega ja ärge nüüd vastamata jätke, siis saan seda rutemalt terveks ja ula

tan ikkagi vast veel Moskvasse, kuhu mul nii suur igatsus on. Teie A. Laipman.” (KM EKLA, 

f 180, m 79: 1.)

Järelikult on võimalik, et Underi ja Laikmaa suvine esmakohtumine võis aset leida 

Tallinnas juba 1903. aasta suvel või siis oli Laikmaa kohanud Underit 1903. aastal Mosk

vas, kuhu ta nii tuttavlikult tagasi igatses. Jaanuarikuine postkaart viitab igatahes nende 

varasemale kirjalikule suhtlemisele. Laikmaa teinegi kiri osutab võimalikule kohtumisele 

1903. aastal. Saamata Underi kohta isikuloolisi andmeid otse Underilt või Adsonilt, oli kir

jandusloolane Mihkel Kampmaa 1928. aastal pärinud neid kaude Laikmaalt ja saanud järg

mise vastuse:

Peale ülalmainitud koolis käimist on M. U. vähekest aega värskelt Tallinna asutud “Tea

taja” talituses, sealt läheb ta (17 aastaselt)*  Moskvasse mehele Tallinnast pärit olevale 

raamatupidajale hr. Karl Hakkerile. Kui ta umbes aasta pärast [järelikult 1903 - SK]

* Tegelikult 18-aastaselt. Märtsis 1902 Moskvasse sõitnuna sai ta sama kuu lõpus 19-aastaseks. Sel sünnipäeval 
dateeritud saksakeelse luuletuse alla on kirjutamiskohaks märgitud Moskva (Siirak 1987c: 103).
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sealt suveks kodumaale omakste poole tulnud, on mul juhus temaga tuttavaks saada 

ja õnn ja au teda leida, kui tohiksin seda ütelda. Ma olin teda palunud mulle portreeks 

istuda, mis ta lahkelt tegi. Ta oli noor ja naeratav, maalisin teda naeratavalt. Kui pilt 

valmis, vaatles seda naeratades ja palus viimalt mult pliiatsit ja tükki paberit. Hakkas, 

vaheti ikka naeratavat pilku pildile heites, midagi kirjutama. Sain selle kirjutuse suure 

"sõja" ja meelituste teel viimalt omale. See käis:

Bin ich*  s denn wirklich? Rosig, Keck u. schön, 

Auf allen Zügen spielt ein Kinderlachen, 

So voller Jugendlust u. Übermut

* Sellest luuletusest on säilinud mitu sõnastuslikult pisut erinevat versiooni (KM EKLA, f 180, m 22: 1), eestikeelse 
tõlke tegi poetessi 50. sünnipäeva puhul Johannes Semper:

Kas mina see? Nii julge, hää ja rõõsk, 
Naer lapselik kel mängleb kõigis joonis, 
Nii ülemeelik, kehas nooruslõõsk, 
Et kes mind silmab, rõõm sel tuksleb soonis.

Kas mina see? Ahjaa, siin minu tänu! 
Et kõige hää mus üles soputasid, 
Mus lapse äratasid, hingejänu, 
Et kurja tolmu minust raputasid.

Jah, mina küll! Siin, tänurõõmu täis, 
Las naeran sulle heledasti vastu. 
Hing, mis nii kurb ja tardund näis, 
See õnnistusest nüüd kui lendulastu... 
(Semper 1966: 798.)

Und wer es sieht, den wird es fröhlich machen.

Bin ich es denn? - 0 du, ich danke dir, 

Der du der Böse von mir weggerüttelt, 

Das Kind, die Seele hast erweckt in mir 

Und allen bösen Staab von mir geschüttelt.

Ja ja, ich bin’ s. Nun lach’ ich hell u. klar 

Und dankerfüllt dir immerwar entgegen. 

Die Seele. du erstarrt u. traurig war 

Erblähte wieder unter deinem Segen.*

Tundes neis ex promte visatud ridades noore inimese andekust, hakkasin teda paluma, 

et ta mulle usaldust kingiks ja mulle rohkem enesest avaldaks. Ta tõi siis mulle mõned 

saksakeelsed salmid. Neist panen siia ühe, mis mind tänapäevani endise värskusega 

haarab: oma lihtsa ilu ja lapseliku tagasihoidliku kurvameelsusega:
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Die vogen, es vogt auch mein Herz. 

Du, der du mir ferne geblieben, 

Dich hat der Liebe, Lust und Schmerz. 

Mir evig ins’ Herz geschrieben. 

Kornblumen blühen, - mein Herz blüht auch 

Zu blauer Farbe der Treue, 

Und keines.................................... *

Kann stören die heilige Weihe.

Es flammt der Mõhn der meine Brust

Laht’s und in hellen Flammen 

0 hättest du es ja gewasst, 

Wir waren jetzt zusammen.

Palusin nüüd, kus ma igat vähegi tõotavat jõudu püüdsin ikka omale - s.o. kodule, kodu- 

kasvatamisele - hoida, koguda et ta, M.U., mulle ka eestikeelseid luuletusi 

näha tooks. Järgnesid mitu, milledest üks oli: “Kuulen kaugelt kõlisema / Kuldseid kau

neid kandlikeeli...” [---] Valisin sellest viimasest kimbust paremad väljaja saatsin ilma 

autorile ütlemata ühed Postimehele, ühed Uudistele ja ühed Teatajale “Muti” nime all, 

nagu ma M.U. esimest (naeratavat) pilti ühe mu teise pildi (“Tuti”) pandandlna “Muti”ks 

olin nimetand. Postimehes, Uudistes ilmusid mu saadetised, Teatajast sain Ants Pöögel- 

mannilt punase tindiga kirjutud käreda täitsa mahatõmbava arvustuse. Peale seda tut

vustasin nende luuletustega ka Gustav Suitsu, Fr. Tuglast ja Bernard Lindet jt. ja tohti

sin siis varsti “Noor-Eestile” ühe M. Underi läbilöövamaid, ilusamaid ja populäärsemaks 

saanud luuletusi saata: “Lapsuke on mul”...**  Sellega vist algas Mari Underi võidukäik kui 

luuletaja. (KM EKLA, f 180, m 219: 7.)

Tsiteeritud luuletus ilmus “Mutti” varjunime all 23. augustil 1904 ajalehes Uudised 

koos luuletusega “Ma otsin tõde...”. Tutti (Tuti) oli Laikmaa naissõbra ja armukese hüüdnimi, 

kellest ta samuti portree maalis. Lisaks Mut(t)iie leiutas Laikmaa Underile veel teisigi helli

tusnimesid, näiteks Vielliebchen, mida Under on kasutanud luuletuse “Puhastustuli” pühen

duses: ““Vielliebchen” Ants Laipmanile” (Siirak 1987c: 108). Hans Pöögelmannile omistatud 

punase tindiga mahatõmbav ääremärkus oli “seda peate Teie luuleks?!” (Semper 1966: 798). 

Kuid näiteks E. Nirk kahtleb küll, kas oli ikka tegu Pöögelmanniga, sest viimane õppis sel ajal 

Leipzigis. Karm kriitik võis olla hoopis Otto Münther (Nirk 1977:119).
Ühes hilisemas, 1939. aastal antud usutluses meenutas Laikmaa noore Underiga koh

tumist pisut teises sõnastuses:

* Punktiiriga tähistatud sõnad ja read on käsikirjas loetamatud.

** Underi luuletuse “Ema laul" algusrida.
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“...see oli nii: maalisin Marie Underit. Ta oli tol ajal noor naine, 

arvan nii 18-, 19-aastane. Kui olin lõpetanud viimaks oma töö, 

võttis Marie tooli ja istus silm-silmaga vastamisi “enesega”, seda 

ainiti vaadeldes. Kaua istus ta nii. Näen viimaks, et ta kirjutab 

midagi. Vaatab ikka oma portreed ja kirjutab. Annab siis pead 

tõstes rõõmsalt paberilehe minu kätte. Ja see’p see ongi siin - 

luuletus, mille kaudu avastasin Marie Underis luuletaja! Olin ülla

tunud ning teadsin kohe, et olin avastanud ande." Ning lehekest 

nagu aaret ühes käes hoides ja teisega prilli ninale kohendanud, 

ta [A. Laikmaa - SK] loeb ette saksakeelse luuletuse, mis algab 

küsimusega: “Olen see mina või pole?" ja lõpeb tänuga meistrile 

selle eest “et avasid mu silmad sellele tütarlapselikule rõõmule, 

mis on mu naerus ja minus.” “Olin üllatunud ning teadsin kohe, 

et olin avastanud ande. Palusin teda tuua mulle veelgi oma laule, 

ja ta tõi ka. Kord saatsin need siis ühele ajakirjale avaldamiseks. 

Kui Marie Under jälle oli minu juures, andsin talle ajakirja nagu 

kogemata, ja jätsin ta sellega siis üksi. “Oi, teid küll, mis olete 

teinud mu luuletustega!" hüüdis ta minu taas tuppa astudes ja 

trampis ajakiri käes jalgadega nii” - seejuures liiguvad laua all

Karl August
Hindrey 
karikatuur
Ants 
Laikmaast.
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arvan, heameel oli tal ka nähes esmakordselt trükituna oma laule." (Laikmaa 1939:148.)

Ka siin rõhutab Laikmaa Marie noort iga (18-19), tegelikult oli Under suvel 1903 juba 

20-aastane. Laikmaa oli toona 37-38-aastane, niisiis veelgi vanem kui Underi meelest “vana 

ja inetu” 34-aastane Eduard Vilde.
Ühes 1953. aastal antud usutluses on ka Under märkinud Laikmaaga seoses aastaarvu 

1903, rõhutades Laikmaa avastajarolli ning aktiivsust tema noorusluuletuste trükkitoime

tamisel, aga ka tema tutvustamisel eesti toonaste tippkirjanikega:

Kunstnik Ants Laikmaa oli lõpuks see, kes Marie Underit esimest korda eesti avalikku

sele esitas. Nad said tuttavaks Tallinnas, kui Vanemuine käis külalisetendusi andmas ja 

pärast oli koosviibimine ühiselt Tallinna kultuuri- ja teatriinimestega. Ants Laikmaale, 

kes oli siis tuntud kunstiinimene, usaldas Marie Under lugeda oma luulet. Ja Laikmaa, 

ilma, et oleks noorele luuletajale midagi ütelnud, saatis kõhklemata mõned luuletused 

“Uudistele” ja “Postimehele". Ja tütarlaps oli üllatatud, leides äkki oma värsi ajalehes.

“See oli 1903.*  Hiljem toimetas Laikmaa samuti omapead minu “Ema laulu” Noor- 

Eesti esimesse albumi ja tutvustas mulle Gustav Suitsu, kes albumit toimetas. Suitsu 

“Elutuli"ja “Tuulemaa" kiskusid mind kaasaja andsid õhutust.

Siin võib tegemist olla mäluveaga, sest esimesed luuletused ilmusid trükis 1904.
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Nüüd olin sattunud õhkkonda, mis oli soodus loominguks ja äratuseks. “Lootuses" 

tutvusin veel Bornhöhega, kuna “Teatajas” liikusid Münther, keelemees J. V. Veski ja 

paljud teised, keda kandsid vaimsed huvid," jutustab Marie Under. (Kokla 1953a: 9.)

LUULEDEBÜÜT

Olgu Marie Underi ja Ants Laikmaa kohtumise aeg kas 1903 või 1904, tähendusrikas oli see 

tutvus mõlemale, eriti aga Underile, kelle trükidebüüt sai võimalikuks tänu Laikmaa aktiiv

sele sekkumisele: 2. augustil 1904 ilmus ajalehes Postimees Underi eestikeelne luuletus, 

Laikmaale pühendatud “Kuidas juhtus...”. Käsikirjaline säilinud versioon (KM EKLA, f 180, m 

32:1) erineb järgnevalt tsiteeritavast trükiversioonist selle võrra, et esimese stroofi teises 

värsis on kasutatud väljendit “kõigekõrgem inime”:

Kuidas juhtus, et sind nägin,

Kõige kallim inime, 

Kõige kallim, kõige kaunim, - 

Kuidas kokku tulime?

Ootsin kaua, ihaldasin, 

Kuni äratasid mind; 

Õilmetele, kevadele - 

Elule mul paisus rind.

Sa mu tundeid tervitasid, 

Õnnistasid minu meelt, 

Minu mõtteid meelitasid, 

Kaunistasid minu keelt.

Nüüd Sul tahan laulu lüüa, 

Armastada hellasti, 

Ja sind kaunim, kõige kallim, 

Hinges kanda alati.

Mutti (vt Under 1904a.)

Ajalehe Uudised vesteosa avaldas samuti augustis 1904 kolm Underi eestikeelset luule

tust: “Ma otsin tõde”, “Kuulen kaugelt kõlisema" (mõlemad 23. augustil 1904, nr 75) ja “Elu" 

(26. augustil 1904, nr 76). Kõik neli luuletust ilmusid Laikmaa poolt pandud Mutti varjunime 

all. “Miks mitte Mutti, kui proua on noor ema ja kui nimi riimib eelmise mudeliga, Tuttiga! 

kommenteeris hiljem Johannes Semper (Semper 1966: 798).
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Pühendusluuletus 
Ants Laikmaale 
“Kuidas juhtus...” 
oli Marie Underi 
trükidebüüdiks 
ajalehes Postimees 
2. augustil 1904.

Kuidas juhtus...
Kuidas juhtus, et sind nägin, 

Kõige kallim imme, 
Kõige kallim, kõige kaunim, — 
Kuidas kokku tulime?

Ootsin kaua, igatsesin, 
Kuni äratasid mind; 
õilmetele, kewadele — 
Elule mul paisus rind.

Sa mu tundeid terwitasid, 
õnnistasid minu meelt, 
Minu mõtteid meelitasid, 
Kaunistasid minu keelt.

Nüüd Sul tahan laulu lüüa. 
Armastada hellasti, 
Ja sind kaunim, kõige kallini) 
Hinges kanda alati.

Matti.
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Laikmaa saatis hiljem ka Underi “Ema laulu” Noor-Eestile, kus see ilmus kirjandusrüh

mituse esimeses albumis 1905, mille üle Under väga rõõmustas (Siirak 1987c: 106-107). 

Laikmaa innustas neidu jätkuvalt luuletama ja aitas ka edaspidi agarasti kaasa luuletuste 

avaldamisele. Moskva-perioodi lõpupoole (ilmselt 1906) kirjutas Laikmaa Underile:

Austatud proua Hacker! [---] Mis Teie muidu nüüd teete ja kuidas elate? Luuletuse sain 

kätte ja saatsin edasi, ta saatusest veel ei tea. Oleksite võinud paari aasta kohta rohkem 

sünnitusi saata. Noh, loodetavasti tuleb neid järele. Noor-Eesti II ilmub enne jõulut, küllap 

siis läkitan Teile, selles peab ka minult pilt sees olema, mida mehed mu tuttava pastellmaali 

järele praegu Berlinis värvides meisterdada lasevad. Sellesse andesse tulevad ka teiste 

kunstnikkude, nagu Adamsoni ja Weizenbergi toodeid. Lootuse järele ei jää Teie luuletus 

ka välja - kui augud juba siis vast ei olnud. (KM EKLA, f 180, m 79: 1.)

Noor-Eesti II album ilmus 1907 ja selles avaldati muuhulgas üks Underi luuletus “Enne 

tormi”. See oli esimene luuletus, mis ilmus Marie Underi nime all,*  ehkki sulgudesse oli 

* Underi bibliograafias on viites ekslikult märgitud luuletuse autoriks vaid varjunimi Mutti (MUPN 1994: 22).
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lisatud endine tagasihoidlik varjunimi Mutti. Niisiis sai laiem avalikkus Underi luuletajani

mega esmakordselt tuttavaks alles 1907, ehkki autori trükidebüüt oli (varjunime all) toimu

nud juba kolm aastat varem. Luuletuse sisu väljendab ilmekalt noore naise hinges toimunud 

tundetormi. Et Under pole Noor-Eesti albumites ilmunud luuletusi hiljem kogudes avalda

nud, on Marie Underi nime all ilmunud debüütluuletus siinkohal taastrükki väärt, allakriip

sutused kahes viimases värsis pärinevad Underi Laikmaale saadetud käsikirjast (KM EKLA, 

f 180, m 32: 1):

Enne tormi.

Nüüd vaikid sa! Su valged käed 

on tööta sülle langenud, 

su silmad vaafvad suure rahuga 

ja suu sul naerab külma, kurba naeru.

Nüüd vaikid sa! Oh vaene, väeti hing, 

ma kardan sinu valgeid käsa, 

su rahulikka silmi kardan ma 

ja sinu külmalt naeratavat suud - 

ma kardan kõik su hauasarnast rahu!

Oh vaene, väeti hing, kas tead sa, 

kas usud sa, et kord sa käsa tõstad 

ja välja sirutad neid õnne, elu järel’? 

Su silm saab pisarates hiilguma 

ja suu sul igatsuse sõnu hüüdma...

Kord langeb kõik see raudne rahu su’st 

ja raputama saab sind elu iha!

Oh vaene, väeti hing, kõik ärkab veel, 

mis ammu arvasid sa maha maetud, 

kõik ärkab veel!...Mu kallim, elada, 

oh elada sa tahad ju nii väga!...

Marie Under (Mutti)

Ka Noor-Eesti III albumis (1909) avaldati kaks Underi luuletust, nüüd juba julgesti ainult 

Marie Underi nimega: “Ma näen vist und” ja “Sügisemaru”.

Esimene neist on veel selge vormita vabavärss, ilmselt Laikmaa-tundeist inspireeri

tud, teine tugevama rütmi ning jõulise pildistikuga, andes tunnistust noore autori erksast 

loodustajust:
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1.

Ma näen vist und

Ma näen vist und, et koju tuled sa 

säält kaugelt, kaugelt sinimere tagant, 

kus sa kord võidutujus sammud seadsid, 

nüüd koju tuled sa!

Sest süütan põlema 

kõik tuled oma leinasüdames 

ja sean rõõmsaid keeli kandlele, 

ja pühin pisaraid 

nii hoolega, et nende aset sa 

mu näolt ei leiaks, 

sind tahan hõisates ma tervitada!

Sa tulid koju!

Ei vist õnnemaal 

su jalad astnud, ega sinu käed 

vist pole suutnud õnne-ilu püüda: 

nii väsind nad.

Ja kahvatand su paled, 

ja sinu silmis põleb veel see tuli, 

see hõõguv jänu-tuli õnne järel, 

oh suuremalt kui ial enne, sõber!
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2.

Sügisemaru

Kuulete, kuidas nüüd märatseb maruja murrab, 

mühistes metsasid mööda ja vilistab ladvus, 

kohutab kurjasti hirmunud linnukseid pesas, 

karustab kadaka käharaid, kolletand pääsid, 

kriimustab karjamaa konarlist, künkalist pinda, 

kitkub ja katkub veel viimaseid külmetand lilli, 

hullab, ja möllab, ja tantsib ja hulub kui hunt üle nurme...

Tõuseb kui salane nutt siis säält saledast salust. 

Kaebades kohavad kuused, ja käbid ja männid: 

võitluses tormiga langeb siin raksudes mõni.

129



Aga ta ratsutab uhkelt neist langenuist üle, 

naeratab kurjalt ja kõlistab kannuseid karmilt, 

kolistab kändusid mööda ja vilistab ladvus: 

raudsete kätega kuningas - sügisemaru.

Neid luuletusi illustreeris Noor-Eesti III albumis kunstnik Jaan Koorti talvine “Maastik”.

Underi luuletusi ilmus 1910. aastal ka Noor-Eesti ajakirjas: “Miks mina naeran nüüd..." 

(1910/11, nr 2) ja looduslüüriline tsükkel “Kevadelaulud" I—IV (1910/11, nr 5/6). Luuletuse 

“Miks mina naeran nüüd...” puhul leidis Marie Underi luuletajanimi esmakordset äramärki

mist ajakirjanduses, ehkki ühelauselist sümpatiseerivat mainimist ei saa veel päris esimeseks 

arvustuseks pidada: Jacob Palvadre kirjutas Noor-Eesti ajakirja teise numbri tutvustuses muu

hulgas, et Marie Underi luuletus on “kurbtusest, kitsikusest ja kitsarinnalisusest pääsemise 

võidu hümmnus, mis igale kodune" (Palvadre 1910:180) -

Miks mina naeran nüüd?

Sest et kord nutsin ma: 

pisarad põsedel põlesid - 

sest et kord valus mul 

värises süda, 

mured mind mähkisid mustasse rüüsse. 

Jah, et kord nutsin ma, 

sest nüüd nii pööraselt, 

sest nüüd nii hõisates 

naeran ma.

Et ma kord nälgisin 

sest ma nii ahnelt nüüd 

tahaksin neelata 

valminud viljasi kuldaselt elupuult.

Sest et ma jänunen’d 

tahaks nüüd põhjani 

rüübata rõõmude peekert ma.

Niisiis oli Laikmaa seotud mitte ainult Underi trükidebüüdiga 190A. Just tema oli see, 

kes noore luuletaja esimese “agendina" vahendas tema luulet Noor-Eesti rühmitusele, kus 

need lahkesti vastu võeti ja trükki anti.

Kas saab Underit seeläbi nooreestlaseks pidada? Vormiliselt võttes jah, esines taju uue 

revolutsioonilise kirjandusrühmituse kolmes albumis ja paaris ajakirjanumbris oma suhte

liselt algajalike eestikeelsete esmavärssidega. Sisuliselt polnud ta siiski nooreestlane, sest 

Underi side nooreestlastega polnud sel perioodil isiklik. Ta ei kuulunud rühmituse tuumikusse
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(Gustav Suits, Friedebert Tuglas, Aino Kallas, Villem-Grünthal Ridala, Johannes Aavik jt) ega 

olnud veel kaasa haaratud eesti kirjanduse vaimse uuendamise ja moderniseerimise lainest, 

mida nooreestlased eesotsas G. Suitsuja Fr. Tuglasega toona kandsid. Noor-Eesti ajajärgul 

Under alles alustas eesti keeles luuletamist.

Laikmaas leidis Under just sellise vaimse ja hingelähedase inimese, keda ta polnud 

kohanud Karl Hackeris ja kelle järele ta süda nii väga oli igatsenud: “Võib-olla - jah: Teis oli 

vaimu, Vildes ka - see vaimustas mind,” kirjutas ta 1916. aastal Laikmaale. “Kui ma meie 

tolleaegset vahekorda mäletan, siis ikka häämeelega ainult neid tunde, kus ma Teie ateljees 

kui sõbra, inimese juures istusin, kui Teie mulle omi mõtteid avaldasite, mind süttitasite. Olen 

ikka inimesi austanud, kel “midagi ütelda" on, ja - Teil oli midagi ütelda! Karolusel ei ole 

mulle kunagi midagi ütelda olnud - mitte ühte panti omast vaimust ei ole ta mulle andnud! 

Mäletan, et Teie tol ajal mu’st palju lugu pidasite." (Under 1997:1113.)

Ent vahekord Laikmaaga ei piirdunud vaid vaimuläheduse ja sõprusega. Under armus 

elukogenud, dünaamilisse, värvikasse mehesse, teades samas hästi, et mehel oli, on ja saab 

olema ka teisi vahekordi naistega, modellidega, kunstiõpilastega, ning et see vahekord ei 

muutu kuigi püsivaks. Maries puhkenud tänulik-elev armastustunne väljendub kõigis tema 

toonastes luuletustes.

MARIE UNDERI
KIRJAD JA
LUULETUSED
ANTS LAIKMAALE

Ka Marie Underi ja Ants Laikmaa varasem kirjavahetus annab tunnistust mitte ainult sõp

rusest, vaid vastastikustest sügavamatest tunnetest. Laikmaa kirju ja sedeleid Underile, 

hiljem Underile-Adsonile on Eesti Kirjandusmuuseumis kokku 138 (KM EKLA, f 180, m 10: 

3; m 28: 29a; m 79:1). Nii Tartu Kunstimuuseumis kui ka Eesti Kirjandusmuuseumis tallel 

olevad Laikmaale saadetud kirjad ja luuletused avavad Underi esimeste eestikeelsete luu

letuste tundetausta ja räägivad selget keelt noore naise kasvavast igatsusest vaimsema 

suhte järele. Under kirjutas ja saatis oma luuletusi Laikmaale algul armastusest ja tänutun- 

dest, hiljem juba teadlikult võimalikuks avaldamiseks või otsustamiseks, kas neid kõlbab 

avaldada. Vaid osa Laikmaale pühendatud või temast inspireeritud luuletustest on ilmunud 

(vt KM EKLA, f 180, m 32:1). Ning paraku on säilinud vaid kuus Underi kirja Laikmaale (KM 

EKLA, f 180, m 47:1). Arvestades rändurist kunstniku rahutut eluviisi, on õigupoolest ime, 

et niigi palju. Kunstnik kinnitas küll ise ajakirjanikele, et säilitas neid “kalli mälestusena” 

(Siirak 1987c: 108).

28. juunil 1904 läks Underilt Laikmaa poole teele väga emotsionaalne kiri, mis oli ajen

datud nii igatsusest “hea, armsa inimese" järele kui ka murest sõbra saatuse pärast, mis oli 

ohus rahutute poliitiliste sündmuste tõttu:
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Minu armsam sõber!

Miks Te siis nüüd nii kaua vaikite? Iga päev ootan Teilt kirja ja Teid ennast. Teie viimsed 

teated olid hirmsad, kohutavad ja niisugusesse ärevusesse jätsite Teie mind?! Oleks Teie 

sõjaväljale sõitnud, siis oleks ma sellest ometige ajalehtedest lugenud. Mis on siis Teiega 

nüüd sündinud; Olete ehk kõik selle ärevuse ja liia väsimuse tõttu haige? Ma kirjutasin Teile 

jaanip. kui ma Teie rongi pealt mahajäämise sõnume sain, kas Te seda kirja kätte ei saand? 

Ma palusin sealsees ju kohe vastust! Kas Te vihane mu peale olete? Kas Te mind põlgate? Või 

tahate, et ma tõeste nüüd Tallina tulema pean Teid otsima? Ärge nõudke seda! Ma tulen ju 

niikuinii õige pea, ainult üks kuuke veel. Ma ei või ju nüüd tulla: minu sealolekust saaks ehk 

keegi teada ja see sünnitaks paha. Teil on ju hoopis hõlpsam tulla. Küll oleme Teid ootanud - 

iga päev, iga öösi. Niisugune teadmatus piinab hirmsaste! Kuidas võite nii kangekaelne olla, 

Teie see hea, armas inimene!? Igavus on ka suur. Kõik need pikkad päevad mitte kellegagi 

rääkida võida - hirmus! Kui teie pea ei tule, siis jään ma nõrgameelseks! Meil jäid viimati 

pikkad jutud pooleli - eks Teie mäleta? Kas kirjutate [njüüd kohe? Teie ei tohi mind enam 

piinata. Tuhanded küsimused lendavad mul läbi peaja kõik puudutavad Teid ja Teie saatust. 

Vastage kohe, ma palun Teid! Millal Teie tulete? Õige pea, hra Laipman, häste varsti jah!? 

Küll Te näete, ma jooksen Teile vastu ja suudlen Teid ja ei lase Teid enam ära, Teie hea, hea 

inimene! Õde tervitab ka tuhatkorda, vaeneke on ka üsna mures Teie pärast, (vt Hinrikus 

1997: 1101-1102.)

Kirja autor ilmselt suvitas sel ajal Hiiumaal Kassaris, Laikmaa püüdis aga tõenäoli

selt juba siis varjuda poliitilise politsei eest kas Tallinnas või mujal. Laikmaa elu puudu

tasid Underist mööda läinud revolutsiooni eel-ja järellainetused ju dramaatiliselt: tema 

vend Bernhard langes karistussalkade verise terrori ohvriks ning Antsu hoiatati isegi venna 

matustele sõitmast

Teine Underi säilinud kiri Laikmaale on kirjutatud juba Moskvast pool aastat hiljem, 

3. detsembril 1904. Kirjast kumab vastu noore naise kärsitu elujanu, kirglik soov õnnelikuks 

saada, kuid samas ka mure ja väike moraalne kahetsusvirve, et suvine vahekord üle piiri läks:

Kõigeparem! [---] Muidugi armastan ma Sind kui head ja suurt inimest, kui sõpra, kui isa. 

Sa oled ju mulle mu kõigeparem. Miks pilkad Sa: mäletad seal Anlage peal. Ka siis armas

tasin Sind. Kas Sa ikka sest aru saada ei taha. - Saa õnnelikuks ütlesid Sa mulle. Kuidas saa

dakse õnnelikuks? Kah(j)uga, kannatamisega? Siis ei saa mina vist seda iial, sest ma olen 

liiga rahuta ja kannatamatta. Ma imetlen aina Su suurt optimismust, mida Sa mulle lahkelt 

sisse istutada tahad. Kas peab see Sul kord minema? Vahest olen maju nii pehme kui vaha, 

siis kui ise ehk teised mulle haiget on teinud - nagu nüüd. Mu süda on nii lahti ja ma ütlen, 

anna veel, anna veel troosti, häid armsaid õpetusi, rahusta, uinuta magama! Ja kui siis jälle 

toibunud olen ja kui ma omas jälle rammu tunnen, siis kasvab jälle see vastik vaim mus ja 

ma rabelen ennast lahti ja torman jälle oma kangekaelsuses edasi - kuni ma jälle kukun! 

Kas peaks ma kord mitte enam kukkuma. Jah sõber, ma olen Sulle ometigi kare vastand! 

Siin võin tunnistada, kuidas ma iseseisev olla tahan:
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Katkend Marie 
Underi kirjast 
Ants Laikmaale 
28. juunil 1904.



Sõber, kallis! Ära püüa 

Kanda mind Su käte peal 

Ega läbi tormi viia 

Ära püüa armu väel.

Sõber kallis: ise tahan

Vaenu vastu võidelda 

Ise tahan läbi jõuda 

Tormist, tuulest rõõmuga.

Ise tahan suuta saada

Mis on paha ja mis hea 

Ise kurb ja rõõmus olla 

Ise tahan - elada! [---] 

(vt Hinrikus 1997: 1102-1103.)

1904. aasta suvel puhkenud armulugu abielus Marie Underi ja vabakunstniku Ants Laik

maa vahel viis lühikest aega kestnud intiimvahekorrani, mida Marie Under algul küll igat

ses, kuid hiljem kahetses. 1916. aastal kirjutatud pikas pihtimus-ja kaitsekirjas Laikmaale 

meenutas Under:

Kuid seda “kirge”, mis Teie mulle ette heitsite, ei ole ma mitte otsinud. Mu nälgivast 

haigest hingest läksid kõik mu “otsimised” välja, kui neid üleüldse nii nimetada võib. 

Kas “otsisin” ma Teid, hra Laipman, või Vildet?! Võib-olla - jah: Teis oli vaimu, Vildes 

ka - see vaimustas mind. Aga otsinud - selle sõna labasemas mõttes - ei kunagi! Kuid 

Teie “otsisite” mind ka suguliselt! Miks heidate seda mulle nüüd ette, milles ise kaas

süüdlane olete, ehk - ainus süüdlane! (Kui siin üle üldse süüst kõneleda võib!) Teie 

teate, kui väga Te mind püüdsite! Teie nimetate K [Karli - SK] jumalaks. Miks petsite 

siis seda jumalat? Teie oleks valmis olnud seda tänapäivini veel tegema! Kui mitu 

korda ei ole Teie mulle sellekohaseid avaldusi kõrva sosistanud! Kas ei olnud mina 

see, kes kire vasta protesteeris meie vahekorras ja sellele - lõpu tegi?! Mäletate seda 

ööd kui ma Teist võitu sain?! Ma olin õnnelik hommikul, aga Teie tõrelesite minuga... 

(KM EKLA, f 180, m 47: 1, vt ka Under 1997: 1112-1113.)

1906. aasta paiku on Under tõenäoliselt Moskvast saatnud Laikmaale dateerimata kiri - 

luuletuse, mis on eelõitsenguliselt naiivne, kuid siiras. Kiri on murtud vabavärsiridadesse ja 

väljendab muuhulgas igatsust Laikmaa ja temaga peetud pikkade, aoni kestnud muinasjutu- 

ajamiste järele. Noore abielunaise Laikmaale kirjutatud kirjad ja luuletused reedavad tema 

hingelist rahutust ja uuest sala-armastusest johtuvaid pingeid. Need värsid ei jäta mingit 
kahtlust - Marie oli Laikmaasse sügavalt armunud. Üks tema kirglikumaid avaldamata vär

sistus! on säilinud väikestel, ilmselt Laikmaa taskus kaua kandmisest narmendavaiks kulu

nud paberitükikestel:
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Sa ei või mind unustada,

Iial, iial ei sa või -

Hinged on meil kokku suland:

Loodus ju nad ühte lõi.

Sa ei või mind unustada -

Mine, mine kaugele, 

Mine otsi armu õnne 

Siiski jään Sul meelesse.

Sa ei või mind unustada.

Kõik need kuumad armuööd

Kõik need soojad õnnepäevad

Seovad meid kui hiiglavööd

Sa ei või mind unustada,

Iial, iial ei sa või -

Hinged on meil kokku suland

Loodus ju nad ühte lõi.

Ei tohi ma Su ligi olla -

Ja siiski tulen, tulen ma

Ja unustan kõik kurjad keeled

Kõik kurjad silmad, kõrvad

Miks suudlesid Sa kord nii kuumalt, 

Nii hellalt mind, et unusta 

Ei või ma iial sinu huuli

Ei iial - Sind või unusta!

Nüüd tuleks läbi tuisu, tormi

Ja tuleks päeval ma ja ööl, 

Ei hooli kõigist kurjast keelest 

Ma tuleks - suudleksin Sind veel. 

(KM EKLA, f 180, m 32: 1.)

Teine tähelepanuväärne avaldamata Underi luuletus Laikmaa käsikirjakimbus on “Puhas

tuse tuli”, milles väljendub selgesti Laikmaa äratav-vabastav mõju Underi loovale minale. Tege

mist on olulise biograafilise tekstiga, mis on luuletaja eneseteadvuse sünni esimeseks luules 

sõnastatud väljenduseks; teiseks väljendab see luuletus Underi varast julget sensuaalsust ning 

kolmandaks näitab luuletus Underi loovuse ja sensuaalsuse tihedat, olemuslikku seotust:
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Puhastusetuli

Kõikidest laulikudest kiidetud meres 

Olen ma pesnud mu "patust” keha, 

Kuivatand, silitand koit teda, eha, 

Uusi aroomisi luues mu veres,

Lahtiste juuste kuldane laine -

Säravast kastest kroon neisse tehtud: 

Päikse-diamantid, ei aupaiste maine - 

Kaunimat pole Madonnalki nähtud!

Süda kui lapsel saand suureks ja soojaks.

Oleks kui esimest päeva ma elaks!

Puude ja laenete kohast kui kõlaks: 

Inime - naine! Saa uueks, saa loojaks!

Kes mina olen, et nii mind sa ehid, 

Loodus, kroonigi pähe mul plekid?! 

Kuidas küll mind hurjutand inimeste kainus. 

Nüüd väljavalitu! Nüüd olen - ainus!

(KM EKLA, f 180, m 32: 1.)

Võib mõista, miks pole luuletaja seda luuletust kunagi avaldanud: ühest küljest on tege

mist toonase aja kohta ülijulge erootilisusega, et mitte öelda enesekohase patutõendiga, 

teisalt on värsside tehniline külg veel liiga kohmakas, riimiskeem kirju ja kobav (läbisegi 

süliriim, paarisriim ning kohati riimitugi värss), eriti visandlik on viimane stroof. Ent luuletaja 

arenguloo seisukohalt on see luuletus tähtis poeetiline tõend selle kohta, mis toimus noore 

naise hinges pärast seda, kui ta oli kohanud nii suurt ja jõulist annet, nii olulist Meest tema 

elus, nagu seda oli Ants Laikmaa. “Puhastuse tule” kolmandas stroofis väljendub Underi elus 

esmakordselt äratuntud ja enda jaoks selgelt sõnastatud mõiste - Naine kui Looja! See on 

noore Underi poeetiline toetund.

1906. aasta käsikirjade hulgas on mõned rebenenud ning kulunud paberitel saksakeelsed 

luuletused, mis võivad olla Underi viimased saksa keeles kirjutatud värsid. Ka need kõnelevad 

armuõnnega kaasnenud kõhklustest ja murest, mida kohtumine Laikmaaga oli talle sisenda

nud: “Liebst du mich noch?”, “Was du mir bist? Ein heller Sonnenstrah...”, “Soil ich (imm?) 

kommen - nach langen Schiegen”, “Ah, der du auf dem Throne ( ?) Bist glücklich du?", 

“Auf dem Felde”, “Immer ( ) fühl ich das alte Leid" (KM EKLA, f 180, m 219: 7).

Vaatamata sellele, et Underi ja Laikmaa armulugu oli üürike ning piirdus ilmselt vaid ühe, 

1904. aasta suvega, pidasid mõlemad osapooled teineteisest siiski nii sügavalt lugu, et nende 

vahekorrast kujunes elupõline sõprus, mis ei katkenud ka ruumilise kauguse tõttu ei Marie 
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Moskva-ajal ega Laikmaa rohketel rännuaastatel. Sõprus kestis ka Underi järgmiste armulu

gude ajal ning mis samuti oluline - seda respekteerisid nii Marie esimene kui ka teine abikaasa.

Ainus suurem konflikt lähedaste sõprade vahel tekkis 1916. aastal, kui Laikmaa ei toeta

nud Marie lahutamisotsust ning asus dramaatilises peretülis ja uues armukolmnurgas kaitsma 

Karl Hackeri positsioone. Pole välistatud, et suhtumisel Underi uude armukesse - Adsonisse - 

mängis Laikmaa puhul algul kaasa ka väike armukadeduse noot. Laikmaa toonased ettehei

ted Underile kostavad aga sedamoodi, nagu oleks kits kärneriks saanud: endine kange võrgu

taja ja armuke heitis nüüd omakorda Underile ette, et tal on liiga palju austajaid ja et ta otsib 

kirge, on justkui purjus ega tea, mida teeb jne. Igatahes mõistis Laikmaa 1916. aastal Marie 

lahutuskatse hukka, soovitades tal niisama “targu” edasi elada.

Lähima sõbra hukkamõistust oli inspireeritud Underi pikk 

ja kirglik kaitsekõnekiri 16. jaanuaril 1916, mis algas ridadega: 

“Väga austatud herra Laipmann! Teie mõistsite mu üle kohut. 

Järgmised read tahaksid olla - hukkamõistetu “viimane sõna”.” 

(Under 1997:1110.) Selles ainulaadses ja ülimalt isiklikus kir

jas Laikmaale pihib Under esimest ja viimast korda kogu oma 

noorusaja draama: varase abielu raskused ja sisekonfliktid vaim

sete huvide ning loomingulise eneseteostuse teel - “Kõigepealt 

palun Teid ühte: uskuge, et kõik allpool öeldud - tõde on, piin

lik otsekohesus. Ei ole ma veel ühelegi inimesele end ega oma 

olusi sedavõrd paljastanud. Kuid - silmapilk on tähtis. / Ime

lik - kõik mu “halb” on tungist hää, ilu - tõe järele, väljaläinud. 

Vääratused, kõverad teed (Umwege) - kuid algtung, tõuge on 

puhas olnud: eluiha - ilusa elu iha!” (Under 1997:1110.)

Kirjast nähtub, et Under pidas end sisimas luuletajaks juba 

1916. aastal, enne esikkogu ilmumist ja Siuru kevade puhke

mist, sest ta kasutas peamise väitlusargumendina kunstniku, 

luuletaja õigust tugevamateks elamusteks: “Luuletajad (kunst

nikud) näevad enam, tunnevad suuremalt ja palavamalt Olen 

kaugel sellest, ennast luuletajaks pidamast - kuid, üks sädemekene sellest on ehk ka minus!" 

(Under 1997:1114.)

Lükates ümber Laikmaa etteheite, et ta elab justkui parasiidina, rõhutas Under lisaks 

majapidamistööde koormale just vaimse töö osatähtsust oma elus:

Ants Laikmaa 
portreefoto, 
mille ta pühen
dusega kinkis 
noorele Marie 
Underile.
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Nüüd teate, hra Laipman, et ma ka seda tööd teinud olen, mis Teie nii väga hindate - mille 

järele Teie inimesi hindate - meie viimase jutuajamise järel. - Aga ka lähematel tingimis

tel ei ole ma tööta olla tahtnud. Ma olen palju lugenud; kirjanduses olen ma ehk peaaegu 

niisama kodus, kui meie “suured"; prantsuse keele olen ma äraõppinud. [---] Olen Teile 

eelpool katsunud ära näidata, et ma sugugi nii suur parasiit ei olegi, kui Te arvate, - igata

hes palju vähemal mõõdul, kui nii mitmedki teised “hääd" prouad-preilid, kelledel mõne

del vast rohkem nukusust ja kohvitantalust on, kui mul. Ja kui ma ka kunagi muud teinud 
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ei oleks, kui ainult paar ilusat laulu kirjutanud - siis on inimesesoole sellest ometi enam 

kasu, kui kõigest pesemisest ja küürimisest. B. Shaw ütleb: Gib den Leuten nie was sie 

benötigen; gib ihnen etwas was sie nicht benötigen, aber benötigen solltenl*  (vt Under 

1997:1116-1117.)

* Ära anna inimestele kunagi seda, mida nad vajavad: anna neile midagi, mida nad ei vaja, aga peaksid vajama (saksa k).

Laikmaa etteheitele, nagu oleks Underi luuletustes liiga palju erootikat, oskas Under 

vastata juba kindla, romantilise käsitlusega eneseväljendusliku ja individualistliku kunsti 

eesmärgist:

Teie rääkite laitvalt erootikast minu lauludes. Ajad on ammu möödas, kus kunstitööst 

moraali ja õpetust otsiti. Kunstil on teine otstarb. [Minu rõhutus - SK. ] Kui minule juba 

erootikat etteheita, missugusel mõõdul siis ometigi d’Annunziole, Stucklle j.n.e. Kuid... 

kõik haritud ilm kumardab sügavasti nende ees. Whitman nimetab ühe hingega kiites 

oma pääd, silmi, käsa ja - suguorgaane! Ja Teie ise, auväärt kunstnik, ütlete: liha on tõde.

Noh, kriipsutame kõik mu laulud läbi ja jätame ainult ühe - Ema laulu (mille pärast 

mu Juhan Liiv ülesse otsis: sõnad “väikesed naljakad mured” meeldisid talle ütlemata). 

Kas ei ole ma selle ühe lauluga mitte enam “teinud” kui kõik meie vooruslikud daa

mid?! Kas ei ole ma sellega üksi omi lapsi - ärateeninud?! Kas ei ole ma sellepärast 

üksi - oma lapsi väärt, enam kui ükski ema meil! (Vt Under 1997: 1117-1118.)

Under võttis luuletused ning vaimse edenemise argumendi appi ka oma emaõiguste 

kaitsmisel:

Ma tean, et mind mu lastele vaja on. Oli ju mul lapsena mõte emat kaotada kõige hirmsam, valu

sam, ehk küll minu ema vali oli ja ma peksa ohtralt sain. Niisugune valu oleks ka minu lastel, - 

ma ei suuda selle pääle mõteldagi! Kas võib Gustelil, kes nende pääle pretendeerib (et mitte 

enam teenida) ehk Bertal, kes küll nendega hullata-möllata oskab, ja neid küll ka “omamoodi” 

väga armastab - enam arusaamist nende jäuks olla kui minul? See on absurd! Isegi - pead ei 

ole neil enam kui minul (vabandage, et avalikum olema pean, kui vast viisakas on!) rääkimata 

südamest - sest minul on ometigi emasüda! Ema-see sõna ütleb kõik. Kui ma juba 20ne aas

taselt omas Emalaulus mõistsin nii õiete lapsest ja emast arusaada, siis võin maju seda nüüd 

veel enam, kus ma vahepeal hästi süvenenud ja täienenud olen. Mu tolleaegsed idealid, siis 

veel udused, vaevalt aimatud, on nüüd selgunud, kristalliseerinud, ja - olen ma neid veel kõr

gemale säädnud! Ja seda - nii mõnegi patu, pettumuse, kibeduse tõttu - tänu “langemisele"!

Teie, kes Te mind kõik need aastad - sõbraks, õeks, väga kalliks inimeseks (kuni 

viimase ajani) nimetanud olete - vahetate äkki need sõnad kõige alatumate vastu 

ümber. Kas olete siis kõik need aastad - valetanud? Võiksite vast vastata, et Teil nüüd 

alles "silmad lahti läinud” (mis aga ka Teie kui suure inimesetundja kohta õige nõrk 

vabandus oleks). (Vt Under 1997: 1118.)
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Under sõnastas selles tähtsas kirjas Laikmaale ka oma üldised elupõhimõtted, kaitstes 

kirglikult inimese õigust otsida õnne, murda piire, tõusta üle argise keskpärasuse, julgeda 

eksida - kuid elada (allakriipsutused pärinevad Underilt):

Tiinat “Libahundis” kiidetakse kõige suuremaks naistüüpuseks Eesti kirjanduses - 

(kodakondsed ja ümbrus nimetab teda - libahundiks!), aga julgeb keegi elus kord 

otsekohesem, protesteerivam, (eelarvamiste vastu) - julgeb keegi isik olla, - siis 

puuakse ta kohe risti. Elus ei imponeeri meie seltskonnale Magdad ja Noorad sugugi, 

kui väga ta neid ka teatris ei imesta! Meil nimetakse kõik kõigemadalamate nimedega, 

ja - meil mõistetakse ainult hukka, sest - et siin kerge hukkamõista on.

Wunni vaated, kes naises ainult “ilmsüütust” otsib, - on kõige meie seltskonna vaa

ted. Küll on väiksed nõudmised ainult “selles” kõike seda küllust ja rikkust leida mis üks 

arenenud (vahest ehk ka kannatanud) hingeline, mõtleja naine-inime - isik - anda võib.

Mõned saavad ehk alles süü läbi süütaks. Ja see on enam! “Et palju leida - palju 

kaota vaja"... Meid on pandud ilma - elama, aga mitte kõrgilt kõige elava, liikuva 

pääle alla vaatama, - ja kui kõigekülgselt, intensiivselt elada, siis ei pääse alati pat

tust ettevaatlikult libisedes mööda, vaid peab vahel otse keskelt läbi raiuma. Liig 

suur ettevaatus (selles on päälegi midagi arga, tarretunud, passiivlist) takistab liiku

mast, tegemast. Halvab elu. Mida rohkem jõudu, seda enam ka ülekeevust, selle (jõu, 

elu) avaldusi. Inimene olla - tähendab edenema, arenema, täiuse, kokkukõla poole 

püüdma, - ja see ei lähe iga kord, - ah, mis ma ütlen - “igakord”! Kunagi ei lähe see 

ilma väärtusteta, otsimisteta, eksimisteta! Peab oma elu elama!

Kõik mis vähegi üle keskpärasuse tõuseb, torkab silma (meil iseäranis) kuid - kõik, 

mille üle “keskpärasus” õlgu kehitab, ei ole hukkamõistetav, - sagedamini just selle 

vastu!

Imelik! nii lihtsaid iseenesestkimõistetavaid asju pean ma veel - selgeks teha 

katsuma...

“Inimesed räägivad"... Kui palju ülekohut ja kurja ei saadeta selle fraasi läbi korda! Ei 

pea kuulama, mis “inimesed" räägivad, vaid - isikud, ja isegi isikutel on nii lahkuminevad 

vaated. Ainult üks veerand tohiks vahel sellest õige olla mis “inimesed räägivad”, ja - vahel 

mitte sedagi. Ja kas tunneb mass kunagi põhjuseid, tegureid?! Kas tunneb see mehaaniliselt 

üksteise järel lobisev - kade, kahjurõõmus, ainult shabloniliselt hukkamõistja mass huk- 

kamõistetut?! Kui paljud neist hukkamõistjatest tunnevad mind isiklikult?! ja kui paljud - 

kuigi ma neil isiklikult tuttav olen - minu hinge?! Naerjat nägu mis seltskonnas näidatakse, 

lõbusat tuju - jah seda küll, aga: mina olen ikka enam enese minast varjanud kui näida

nud, olen häbelik, tagasihoidlik ja - uhke. Nõnda nimetatud sõpru ja sõbrannasid, (nagu 

viimseid teistel naistel alati) ei ole mul peaaegu kunagi olnud. A. teab, kui palju vaeva ta 

näinud on minust midagi “välja" saada. Ja see mass, pime (eelarvamistega läbiimbunud, 

isegi - kuritahtlik) mass, see peaks mind tundma! isegi “sõprad" ei tunne sind igakord! 

(Under 1997:1120-1121.)
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Kas Laikmaa Underi kirglikule kaitsekirjale vastas, on teadmata. Kuid Adsoni ägeda- 

toonilisele kaaskirjale on ta siiski vastanud ja sellest selgub, et Laikmaa on Underi kirja 

lugenud: “Teie perekonnahäda “paljastusi” poleks mul koguni tarvis olnud, nii sama vähe, 

kui nende kõrval mind “tyranniks” tembeldada. Selle üle häbenege ainult - ma Teiega “koh

tusse" sellep. ei lähe! Ainult nõuan, et lugu ka hra Karolusesse puutub, et Te selle kirja ka 

härra Karolusega jagate, muud ühti.” (KM EKLA, f 180, m 79:1.)

Kirglikult alanud sõprus ei katkenud siiski Underi abieludraama ning lahutuse tõttu, 

nagu see tihtipeale võib juhtuda. Rutt Hinrikus on nende kahe looja sõpruse vaimu kokku 

võtnud nõnda: “Underi üksikud säilinud sõnumid 1930. aastatest annavad tunnistust 

kauaaegsest sõprusest. Neist hoovab rõõmu ühes ajas olemise üle. Underi tundlik intel

lekt reageeris Laikmaa probleemidele eemalt sõbraliku mõistmisega.” (Hinrikus 1997: 

1105.)

RISTIISA,
PORTRETIST
JA MAJASÕBER

Ants Laikmaa jäi aastateks Marie Underi vaimseks virgutajaks ja laiast maailmast tuulte too

jaks. Kui 4. oktoobril 1905 sündis Moskva lähistel Marie ja Karl Hackeri perre teine tütar 

Hedda, sai Marie soovil Laikmaast tema ristiisa. Selle austava otsuse sai Laikmaa kirja teel 

(kiri pole säilinud), kunstnik ise Moskvas ristsetel ei viibinud. Tõenäoliselt 1905. aasta lõpul 

läkitas Laikmaa Underile südamliku õnnitluskirja, olles õnnelik oma ristiisa staatuse üle, kuid 

pidades samas kirjas Underi vaimseid lapsi ehk luuletusi tähtsamaks kui uut ihuvilja. Laikmaa 

innustas äsja teise lapse saanud Underit ikka edasi luuletama:

Tore naine ja sõbranna, Teie patud on Teile andeks antud Teie tütre, mu toreda ristitütre 

läbi, kelle omanikuks ma täna Teie kauaoodatud kirja läbi olen saanud. Võtan vaimus lapse 

oma käte vahele ja soovin talle elu, millest igaühel heameel oleks. Tore väärnimi plikale: 

Napoleon! [---] Mis Teie teete? Mõistate mu küsimust: kas Te ka vaimliselt midagi sün- 

nitand olete? Kahju, kui Teie esimesed "pärlid” (nii nim. Teie luuletusi kriitikas, mida mul 

käepärast pole) viimasteks peaksivad jääma! Kahju Teist, Teie jõust, kui see tühjusesse 

ära sureb! Eks ole Teie ümber nüüd aineid! Kas ei ajanud suurtükkide, kuulipildujate, 

pommide, browningutte müra, tuled, suitsud, ülekohtu oigamised Teie palge nõretama 

lauludest, mis tulena toidaksid. Kui ma ükskord Moskvasse tulen, tahan ma Teie mehel 

kaevata, mis pärlisi Teie oma põues peidate. Tooge nad välja sealt, siis pärite ühe varem 

ehk hiljem omale ja oma lastele - ühe “Mutti”. Hoidke oma uut, rokoko kuube. Kui sügi

sel tulen, ehk leian aega... Aga ikka: Te peate seda oma kunstiga ära teenima: sonst gibt 

nicht! (vt Hinrikus 1997:1103-1104.)
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Ants Laikmaa 
Underi tütre 
Dagmariga.

Laikmaa pidas siin muidugi silmas oma esimest portreemaali Mariest, kuid ta maalis 

hiljem veel kaks Underi portreed.*  Kaks neist on tuntud maalid “Mutti” ja “Marie Under”, 

mõlemad valminud 1904. Kuid kolmanda saatus on teadmata, seda ei teadnud ka modell 

ise ja on võimalik, et see põles ära koos Hackerite majapidamisega Allika tänaval. Underi 

sõnutsi oli “esimene kübaraga, teine valges kleidis ja kolmanda puhul ei mäletanud ta enam, 

millises riietuses” (Rajamaa 1999: 234). Kaks esimest pastellmaali rippusid Hackerite Tartu 

maantee kodus elutoa ehk saali seintel. Ka lastetoa seinad kirendasid Laikmaa maastikest, 

mis kujutasid nii kodumaa motiive kui kauget Capri saart ning looduse detaile, kõigi maalide 

tagaküljel oli onu Antsu pühendus (Adson 1974a: 24; Siirak 1987c: 109). Laikmaa kirjava

hetusest Underi-Adsoniga selgub, et maalid olid enamasti mitte kingitud, vaid müüdud või 

antud võlgade katteks. Näiteks teatab Laikmaa ühel dateerimata sedelil Adsonile: “Unustasin 

Teile eila õhtu ettepaneku tegemata: Kas Te ei tahaks pr. U-le tema pilti kinkida, Teile annak

sin ma ta täna 50 r. eest. Terv. A. Laip(man). Aga teatage siis kohe või tulge." Teises kirjakeses 

lubab ta “pr. U” pildi Adsonile 35 rubla eest, kui too tagab, et “pr. Well” korra “istuma" tuleb.

* Kunstiloos tuntuima maali “Mutti" originaal asub Tallinnas Kunstimuuseumis. Vähem tuntud pastellmaali “Marie 
Under” asukoht oli pool sajandit laiemale avalikkusele teadmata, kuni Underi sugulased selle 1990. aastail Eesti 
Kunstimuuseumile müüsid. Seda õrnades rohekasbeežides toonides, valges kõrge kaelusega kleidis, ülespandud 
juustega noore Underi portreed on kasutatud fotoalbumi “Marie Under" kaaneümbrisel ja vahetiitlites (Hinrikus jt 
2003).
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Korduvalt pakub Laikmaa Adsonile pilte otseselt oma võlgade katteks: “Ehk leiate omale ka 

midagi mu võla mahakustutamiseks.” (KM EKLA, f 180, m 10: 3.)

Maalimist kasutas Laikmaa ka oma noorte modellide hariduslikuks innustamiseks. Ühe 

tõenäoliselt 1905. aasta lõpul Underile saadetud kirja lõpus toob ta paar näidet, kuidas noo

red andekad neiud, keda ta hiljuti maalinud oli, tema soovitusel edasi õpivad ja edenevad, ja 

lubab neile portreemaalid anda vaid siis, kui nad konservatooriumi ära lõpetavad, järgnevad 

otsesed küsimused loomingu kohta ja kirjutamisinnustused Underile:

Noor-Eesti, kus Teie “emalaul” sees oli, ilmub järjest, miks Teie laulud seal järjest ei 

ilmu? Siis ilmub siin ja Peterburis .leht - sinna oleks Teil ainet küll küll. Helsingist 

antakse üht niisugust lehte välja ühe tuttava S. kirjaniku ja abikaasa poolt - sinna 

mahuksivad Teie salmid ja võetakse rõõmuga vastu. Oh meil on nüüd iga jõudu tingi- 

matta tarvis! Austage aadet - heaga! See on headus, see on kohus - minu keeli. (KM 

EKLA, f 180, m 79: 1.)

Pika vaimutööle manitseva kirja lõpus pöördub värske ristiisa siiski tagasi laste teema 

juurde:

Õpetage ristitütart nii mõistlikuks, et kui ma sügise Moskvasse tulen, - et ta mulle - 

istub. Kallistage mu ristitütart, suudelge; kallistage Dagyt, tervitage Gustelit, hr. 

Karolust ja kallistage iseennast - kui Te nüüd tööle jälle - vaimL viljakaks (produktiv) 

tahate hakata - ja võtke sulg pihku ja rõõmustage mind kohe mõne värske reaga, veel 

enam lauluga, mis Teil ehk siiski tehtud on. Teie truu sõber H. Laipman. (KM EKLA, f 

180, m 79: 1, vt ka Hinrikus 1997: 1103-1104.)

See Laikmaa kiri Underile on mitmeti tähendusrikas. Esiteks kinnitab see veel kord, kui 

suurt ja intensiivset mõju avaldas missioonitundeline pedagoog Laikmaa noorele Underile sel

leks, et ta vaatamata Eestist eemalviibimisele, kahele väiksele lapsele ja suurtele majapida- 

miskohustustele-muredele luuletamist ja loovat tööd jätkaks. Teiseks kinnitab kiri tõsiasja, et 

Under ja Laikmaa ei kohtunud isiklikult ei Eestis ega Moskvas 1905. aasta talvel: järelikult ei 

saanud Laikmaa olla Underi noorema tütre isa, nagu seda on varem oletatud (Hedda sündis 4. 

oktoobril 1905). On ju väheusutav, et värskelt isaks saanud mees küsiks äsja sünnitanud naiselt 

esimeses õnnitluskirjas, kuidas on lood tema vaimuviljadega, isegi kui arvestada, et Laikmaa oli 

igati ebatavaline ja ebakonventsionaalne mees. Laikmaa võimalikule isadusele on Hedda sün

niga seoses vihjanud näiteks E. Nirk, kes lähtus Underi-Laikmaa armuloost 1904. aasta suvel, 

ning ilmselt ka tõsiasjast, et Hedda Hackerist sai hiljem Tartus Pallase kunstikooli lõpetanud 

maalija (Nirk 1977; Hinrikus 1997:1104). Underi lähisugulased, perekond Reimanid eitavad 

Laikmaa isadust: “Hedda oli nagu Hackeri suust kukkunud, mistõttu meie küll ei usu Endel Nirgi 

“Kaanekuke” raamatus tehtud vihjet, nagu olnuks Hedda Laikmaa tütar. Hedda oli Laikmaa 

ristitütar. Laikmaaga olid Underil küll alati soojad suhted." Laikmaa täitis hea Onu rolli Underi 

peres tema mõlema abielu ajal ja just nõnda - Onuks - teda peres ka kutsuti (Reiman, M. 1992).
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Kodused jõulud 
perekond Aaviku ja 
Ants Laikmaaga.

Laikmaa elas hiljem mõnda aega Hackerite Tartu maantee kodu naabruses. Sellest 

perioodist on säilinud hulk koduseid, sõbralikke naabrisedeleid, küll pohlamarjade keetmi

seks vasknõude laenamise asjus, küll kutseid tulla “shokolaadi” jooma. Laikmaa armastas 

väga lapsi ja noori ning võttis ka Underi tütardega suhtlemist tõsiselt. Ta õpetas tüdrukuid 

maalima ja matkama, loodust vaatlema, kuid tihti ka vallatlesja veetis meelsasti aega nende 

seltsis. Laikmaa oli lastele ühelt poolt nagu suur ja mehine elus mänguasi, ent teiselt poolt 

ka autoriteet: “kui Onu ütles, et porgandisöömine teeb lapsed targaks, siis ristitütar kohe 

järeldas: siis ei ole ju koolitarkust tarviski!" (Adson 1974a: 24.) Vahepeal võttis ta tüdru

kud kaasa oma suvistele maalimisretkedele, kust läkitas kojujäänud vanematele lõbusaid 

vestelisi kirju:

Suured kallid ja kahjatsemisväärt sõbrad tühja Torupilli vastas! [---] Kui te aimaksite, 

kui tore meil praegu siin on. Kõik on otse jumalik ja meie ise kah. Iga hommiku peale 

lõbusat ülestõusmist, suurookimist ja söömist-joomist läheme välja, mina värvide ja 

mapiga, teised nii. Käime tiiru mööda metsi, maid, mägesid, maalime ja pikutame, 

laseme külas värskeid mune keeta, sööme maoli maas ja ümber suure püti paksu 

piima, supleme ja maalime jälle (mul juba 10 pildikest), teeme hariduse käike lastega 

taludesse ja tuulikutesse ja peaksite kuulma kui tervet tarka juttu Teie lapsed ajavad.
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[---] Värvi on veel, paberit kah, aga raha hakkab otsa saama, -Jääme igavesti siia, 

kuni Te järele tulete meid lunastama, (vt Adson 1974a: 25-26.)

Ühes postiläkituses Tapa kandist küsis “perekonnaisa” Laikmaa naljatades, mida Under 

oma laste eest tahab, sest ta on neist nii vaimustatud - kui need poleks mitte Marie lapsed, 

oleks ta nende pärast kade (Adson 1974a: 26).

Sügisel 1906, mil Under ootas Laikmaad pikisilmi Moskvasse, oli kunstnik Eestis hõiva

tud suurte ühiskondlike ettevõtmistega - esimese eesti kunstinäituse korraldamisega Tartus, 

Eesti Kunstiseltsi asutamisega järgmisel aastal jne. Kuid 3. juuni ööl 1907 Laikmaa arreteeriti 

ja saadeti Balti kubermangust välja. Kunstnik läks Viiburisse ja tagasi Eestisse sai ta tulla alles 

kaks aastat hiljem. Enne Eestist lahkumist andis Laikmaa Marie ja Karl Hackeri koju Tallinnas 

Allika tänaval hoiule oma maalid. Kui jõuluõhtul 1906 majas tulekahju puhkes ja puumaja 

maani maha põles, saatis Laikmaa Viiburist 4. (17.) jaanuaril 1907 Hackeritele postkaardi: 

“Kallid! “Pvl” loen, et Hallika uul 12 mahapõlenud. Loodetavasti olete Teie oma mudilastega 

ilma suurema ehmatuseta ja kahjuta peasenud. Ootan sõnumeid! Tervist, julgust uueks haka

tuseks, uueks aastaks! A. Laipman” (KM EKLA, f 180, m 79:1.) Laikmaa suurele joonele oli 

iseloomulik, et lühiteates polnud ühtki küsimust tema tööde saatuse kohta. Samas innustas 

ta Mariet ka Viiburist ikka ja jälle: “Kas muidu Tallinnas kuulda? Laulik-proua, võtke kord sulg 

kätte ja kirjeldage. Ja ärge laske luulesoont kinni külmuda, lugesime viimati siin Teie luuletusi 

ja arutasime nende hindaja võrdlesime luuletusi “Mutti” pildiga. Saatke mõnd siia, ehksea- 

dime nad soome keelde." Pole teada, kas need esimesed Underi luuletuste tõlkimise ideed 

sajandi esimesel kümnendil teoks said, kuid algaja autori enesetundele pidid need ettepa

nekud küll turgutavalt mõjuma.

Hackerite pikaajalist avarat kodu Tartu maanteel kasutas suur rändur korduvalt oma 

maalide hoiukohana. Kuid asi ei piirdunud ainult piltide hoiustamisega. Laikmaa ettevõt

lik vaim soovis Marie Hackerist teha ka oma kunstitööde edasimüüjat ehk nüüdismõistes 

mänedžeri: “Teie olete väga lahke mu loteriiasja oma kätte võtma," kirjutas Laikmaa Underile, 

lootes, et sõbrad aitavad tal tema piltide müügiloteriid korraldada ja talle reisiraha organi

seerida. Laikmaa palus Underit sõpru “siia pukseerida”, et neile pilte müüa. Samuti palus ta 

1907. aastal Hackerite abi omavalmistatud mööbli ning klaveri müümisel. Tema kulud üle

tasid tulusid ikka ja alati: “Muidu elab hästi. Rahad, mis seni saadud on küll juba 10 tuulde 

ära kadunud, aga homme saadan venelaste “mordad” ära ja nende pealt on mul ka rublat 35 

saada...” Laikmaa uljas vaim ei peljanud elumerel seilates ainelisi takistusi: “Nii aga laveerin 

ma läbi - meremehel pole viga, kui ikka vähe tuult purjes on ja tüürida oskab. Dem Mutigen 

gehört die Welt!"*  Tihti said Hackerid Laikmaalt anuvaid, paluvaid, mõnikord ka pahanda- 

vaid rahakirju ja sedeleid: “Kui Te elus olete kõigist mu tülitustest, siis saatke raha, nii palju 

kui Teil on, telegrammiga Imatrale." Või teisal: “Väga austatud saksad, proua Mutti! Ma olen 

enese vastu võidelnud, et teile mitte enam kirjutada “sunni" asjus, aga tõepärast pean ma 

seda viimast ikka tegema. Teil ei ole miskit, kõige vähemat õigust ega põhjust mind tyranniks

* Julgete päralt on maailm (saksa k).
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lugeda sellepärast, et ma teilt kõige suuremas hädas kõige suurema kahjude ja kõige oma 

ohvririkka ettevõtte nurjamineku puhul ainult häda sunnil julgesin seda raha Jumala keeli 

paluda, mis Te mulle jõuluks lubanud olite ja mille peal, niisama kui iga teise natukse peal 

kõik mu ettevõte rajaneb...” (KM EKLA, f 180, m 79:1.)

Eriti meeleheitlikud appikarjed saabusid Tallinnasse Laikmaa Itaalia-reisiIt, kus ta näda

late kaupa koos Tuglasega nälgis:

Nüüd kandke Teie siis ka kord ohvrit, võtke nõu kokku, nähke vaeva ja muretsege 

mulle kohe tuleva esmaspäevaks (14.) pildiraha. Kui Te must vähegi hoolite. Kui Te 

vähegi mind lõplikust kraaviminemisest hoida tahate. Ma ootan sel hommikul Teie 

telegrammi (raha) ja kui see ei tule, siis olete näidanud, kui vähe mu häda aimate ja 

minu elust hoolite. [---] Ootan esmaspäeva, loen tundisid. (KM EKLA, f 180, m 79: 1.)

Kuid kogu selle rassimise, rähklemise, rändamise ja maalimistöö keskel ei unusta Laik

maa kunagi tähtsaimat: ikka ja jälle tuletab ta Underile meelde tema vaimseid kohustusi. 

Nii küsib ta noorelt abielunaiselt, kas ta ikka luuletab ning pakub oma abi isegi Marie luu

letuste teistesse keeltesse vahendamiseks. Näiteks Peterburis 17. märtsil 1908 kirjutatud 

kirjas seisab:

Me võtame jälle Teie vaimulapsed lugupidaval kritikal läbi ja ma näeksin heamee- 

legi et mõni neist läti keelde läheks. Ärge unustage oma kohut: Inimese anded on ta 

kohused, nagu küünla koht vakapealne on. Ja Teil on ilus küünal, seda ütleksin mina 

ka siis, kui kõik teised selle vastu räägiksivad, mind teiste otsus ei võta oma hypnose 

alla, sest et mul puhas mõõdupuu on. Uskuge mu mõõdupuud ja ulatage oma küü

nal mu kätte, ma panen ta jala peale, ka üle Eesti piiri valgustama ja soojutama. (KM 

EKLA, f 180, m 79: 1.)

Samas kirjas rahustab Laikmaa Underit, et ei kavatse temast tehtud portreemaali “Mutti” 

ära müüa: “Kust te kartusele olete tulnud, et ma “Mutti” äramüün? Siis oleksin ma ta Teile 

juba müünd, kui mul puudus oli. “Mutti" on üks pilt, mille kohta ma palju lausuda ei lase, 

siis ei müü ma teda ka...” Sel viisil andis maali autor märku, et just see noore Marie Underi 

portreemaal ka temale endale midagi enamat tähendas kui lihtsalt üks töö teiste hulgas.

Ants Laikmaa õhutas Underit pärast Moskvast naasmist osalema ka mitmesugustel kir

jandus-ja kunstiüritustel. Näiteks 1906. aastal asutatud Eestimaa Rahvahariduse Seltsi kir

jandusõhtutel oli Under olnud sagedane kuulaja, ehkki sõna ta ei võtnud. Seltsi koosolekud 

toimusid tavaliselt karskuskuratooriumi saalis Mündi 3 või Pandorini seltsi ruumides (liirak 

1987c: 110). Koosolekuil analüüsiti kaasaegset kirjandust ja tehti viljakat tööd eesti keele 

alal, mis saksakeelse haridusega tulevasele poetessile marjaks ära kulus.

Marie Underi eluaegne sõprus Ants Laikmaaga lõppes kunstniku surmaga 1942. Under 

ja Adson käisid käredale külmale vaatamata Taeblas Laikmaa matustel. Artur Adson kirjutas 

“Marie Underi eluraamatus”:
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Meie kauaaegne perekonnasõber Ants Laikmaa, kes pikemat aega Haapsalu haiglas 

oli veetnud ja seal mälestusi niisuguse käekirjaga üles oli tähendanud, et ta hiljem 

neist isegi aru ei saanud, heitis 19. novembril 194-2 hinge. Ta maeti Taeblasse ta 

omale krundile, kus ta ise enesele oli puhkepaiga valinud lausiku krundi ainsal pisut 

kõrgemal kingukesel lehtpuude varjus. Matusele sõitsime piki lumist talveteed bussi 

täis rahvast: kunstnikke, kirjanikke ja ajakirjanikke. Haua juurde oli ilmunud ka oku

patsioonivõimu ohvitser lahkunule oma viimast austust avaldama. Kunstnik suri pisut 

varem kui oleks saanud pühitseda oma 75. sünnipäeva. Hiljem, teise nõukogude oku

patsiooni ajal söandati ühes Kodu-Eestis ilmuvas ametlikus lehes kirjutada: “Natsid 

tapsid kunstnik Laikmaa...”

Krundi Taeblas ostis kunstnik Esimese Maailmasõja aegu. Nüüd teise sõja puh

kedes ei olnud suureltkavatsetud maja veel lõplikult valmis. Aga valmis oli väike 

majake... (Adson 1974a: 144.)

Marie Underile tähendas see külm, talvine hüvastijätt tema elu parima sõbra kaotust 

niigi murelikul sõja-ja okupatsiooniajal.

Helmi Rajamaa küsis kord eakalt Underilt, kas vastab tõele, et Laikmaa oli temasse 

armunud. Poetess pareeris küsimuse osavalt: ““Laikmaa oli üldse igasse ilusasse naisesse 

armunud," et ise kohe enesele karistavalt suu peale lüüa. Muide, Adson matkis veel haigus- 

päevilgi osavasti Laikmaa kuulsat atitüüdi ilusa naise esmakordsel kohtamisel." (Rajamaa 

1983:14.) Ka ise kunstnikku tundnud H. Rajamaa kinnitas, et teatav lõpetamatus oli üldse 

Laikmaa signatuur: “Kõik ammendus tema jaoks liiga ruttu ja kaotas uudsuse veetluse; ta 

huvid olid paigalseismiseks liialt laialdased. Sõpradeks Underiga jäädi aga sellegipärast kogu 

eluks.” Hilismeenutustes sai Laikmaa Underilt tagantjärele sugeda boheemlikult hoolimatu 

väljanägemise ning pika, pügamata ja metsiku habeme pärast: ta polevat olnud üldse mingi 

ilus mees (Rajamaa 1999:183). Underi väitel ei olnud abielu Laikmaa jaoks kuidagi kohane 

eluviis, kuid ta teadis, et Laikmaal oli Miikmani-nimelise eestlannaga tütar, kes adopteeri- 

tuna elas Soomes (Rajamaa: 1999:152).

On märkimisväärne, et luuletaja teine abikaasa Artur Adson, kes ei pidanud “Marie 

Underi eluraamatut” koostades võimalikuks isegi Karl Hackeri nime mainimist, kirjeldab ometi 

pikalt Laikmaa keskset rolli Underi kodusalongis (Adson 1974a: 20, 23-28). Adsoni “Siuru- 

raamatus” on Laikmaale pühendatud koguni paarikümne leheküljeline peatükk, mis lõpeb 

sõnadega: “Kui oleksin Looja ja asuksin tegema uut Ants Laikmaad - ega ma teda kuigi palju 

teisiti teeks, kuna tajust seesugusena oli huvitav. Ainult pastellipulgakeste asemel paneksin 

ma tema kätte õlivärvipintsli.” (Adson 1949: 59.)

Endel Nirk viitab oma raamatus “Kaanekukk” tõsiasjale, et ehkki Laikmaa kiindumus 

Underisse oli siiras, osutus see tema loomusele ja temperamendile vastavalt vaid kõrgelee- 

giliseks õletuleks, millest ei piisanud kauaks, igal juhul mitte selleks, et võtta teiselt mehelt 

tema naine (Nirk 1977:120). “Suurt joont oli ka Marie Underis, kui ta oma läheduses sallis 

ja hoidis neid noori ilusaid naisi, kes inspireerisid Laikmaad,” arvas Erna Siirak (Siirak 1987c: 

109), võttes kahe looja läheduse kokku järgnevalt:
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Laikmaas leidis Marie Under inimese, kes mõjus temale hingeliselt vabastavalt ja 

rikastavalt. Sarnasused isiksuse põhistruktuuris lõid ühise keele. Järgnevais, käsikirja 

jäänud luuletusis hakkab märku andma motiiv: inimese õigus õnnele. Hingeliselt val

mistas see juba ette mitte ainult “Sonettide", vaid hilisematki õnnevarjutuse Underit. 

Laikmaas oli kõike seda, millest Hackeris puudu jäi. Ja vastupidi. Laikmaa vaim ära

tas ja toitis fantaasiat. Tema kullipilgus oli kaasahaaravat meeletust, temaga polnud 

kunagi igav. Eelarvamustevaba heakodanliku moraali suhtes, mõjus ta jahmatama

panevalt siirana, teesklust läbinägevana. Tüübilt oli Ants Laikmaa dünaamiline, nn. 

non-finito inimene, kes tundis lõpetamatuse võlu elus ja kunstis. Tema loomusele jäi 

võõraks klassikalise, lõpetatud täiuse ideaal. Midagi samataolist näeme Marie Underi 

individuaalses, isiksuse põhimustrit peegeldavas luulestiilis, kus mõni poeetiline vaba

dus ja kerge viimistlematus otsekui varuvad luuletusele elulise pulseerivuse. Igavene 

teisenemine ja saamine ise on põhiväärtuseks (käik tuultesse, sõit hommikusse 

jne). (Siirak 1987c: 106.)

Kokkuvõttes on võimatu alahinnata Ants Laikmaa isiksuse otsustavat mõju Marie Underi 

kujunemisel eesti luuletajaks. Erakordse missioonitunde ja sisendusjõuga kunstnik äratas 

noores naises mitte ainult romantilise armastuse. Tundes Marie Underis ära suure ande, toi

metas ta aastate jooksul trükki Marie Underi esimesed eestikeelsed luuletused, viis ta kokku 

nooreestlaste kirjandusringkonnaga ja sisendas talle andeka inimese kohusetunde sõnumi: 

kellele kord suur anne on antud, selle kohus on seda viljelda, Underi töö on luuletada ja teha 
seda eesti keeles. “Ärge unustage oma kohut: Inimese anded on ta kohused,” kirjutas Ants 

Laikmaa noorele Marie Underile.

Hea pedagoogina tõmbas ta viimastele sõnadele joone alla.

KOGUTEOS
“VOOG”

1913. aastal ilmus Tallinnas kirjastuse Teadus väljaandel kirjanduslik koguteos “Voog”, milles 

osales ka Marie Under, kelle ettepanekul mitmed raamatu koostamisega seotud koosole

kud peeti just Laikmaa ateljees (Veski 1974: 212). “Voogi" toimkonda kuulusid kirjanikud 

Eduard Hubel ja Hugo Raudsepp ning keeleteadlane Johannes Voldemar Veski, kuid auto

reid oli ühtekokku kümmekond. See oli esimene kirjanduslik ühisüritus, millest Under juba 

isiklikult ja teadlikult osa võttis ning mille vaimu ka tema kandis, erinevalt nooreestlaste 

ettevõtmistest, kus ta oli pigem vormiline osaleja ja kõrvaltvaataja.

“Voog” esitles nii kaasaegset eesti proosat kui luulet. Mait Metsanurk (E. Hubel) avaldas 

siin sapise huumoriga ümberjutustuse ühest Babyloni aegsest kosjalegendist, Karl Rumorilt- 

ilmusid impressionistlikud jutud “Aastate eest” ja “Tuled sügise-öös”, Marta Sillaots avaldas 

humoristlikke lühijutte ning Friedebert Tuglas painajalik-närvilise impressionistliku proosa

teose “Unede kuristikust". Luulet avaldasid Tõnis Sander, Marie Under ja Jaan Kärner.
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Olulist sõnumit kandsid koguteose artiklid. J. V. Veskilt ilmus pikk, asjalik artikkel “Eesti 

kirjakeele edasiarendamise teedest", milles ta vastupidiselt keeleuuendajad Johannes Aavi

kule soovitas jääda mõõdukaks, pidada kinni keele ajaloolistest alustest ning soovis parajust 

võõraste sõnade ja lausekujude ülevõtmises. Tõnis Sanderilt ilmus lihtne, südamlik järelehüüe 

Juhan Lüvi värske haua juures. Koguteose programmiline artikkel “Individualismus meie rah

vusliku kultuuri ja kirjanduse arendajana" oli Hugo Raudsepalt. Selles kujutas ta Euroopa kul

tuuri ajalugu kui võitlust lameda ühiskonna ja vaba, loova isiksuse vahel Siit tulenes moraal: 

mitte “individualismus” ei sünnita degeneratsioni, nagu Eestis kaevati, vaid ümberpöördult - 

sigivuseta “individualismus" kirjanduses on isiku degeneratsiooni tagajärg. Eesti probleemi

deni jõudes tõdes Raudsepp, et siin väljendus see võitlus nooreestlaste liikumises: Noor-Eesti 

võitles isiku printsiibi eest meie “rahvusliste “karjakasvatajate"" vastu, kes ainult tõu oma

dusi tähtsaks pidasid. Raudsepp ennustas, mis saab olema kirjanduse arengu järgmine aste: 

Noor-Eesti romantiline “individualismus” saab kareda eluga kokku puutudes “realistliseks”. 

Näiteks tõi ta Mait Metsanurga teose “Orjad", mille programm on: meie rahvuslik kultuur 

peab ühtlasi ka isiku kultuur olema. Kokkuvõttes tõdes Raudsepp, et elatakse huvitaval aja

järgul - sõjahüüd, mis 19. aastasaja teisel poolel Euroopa kirjandusest läbi käis (Nietzschest 

Brandeseni), on nüüd ka Eesti vaiksete randadeni veerenud. Isik nõuab vabadust ja see on 

selge märk, et ühiskond talle koormaks muutunud. Kuid vabadust mille jaoks, mille nimel? 

Selle üle pole veel selgusele jõutud, lõpetas Raudsepp oma programmartikli skeptiliselt.

Marie Underilt ilmusid “Voogis” kuus lüürilist loodusluuletust: “Jõe ääres", “Suve-ööl", 

“Päikse loojaminek”, “Soov”, “Päiksevann" ja “Augustis". Samal aastal 3O-aastaseks saanud, 

ent ikka veel noor luuletaja sai “Voogis" esinemise tõttu esimese avaliku arvustuse osali

seks: Päevalehes ilmunud arvustuses kirjutas keegi E. L. muuhulgas järgmist: “Luuletustest 

on tõsise ülevuse ja otsekohese lihtsuse poolest esimeses reas T. Sander, kõlalise väljatöö

tamise poolest Marie Under. [-—] Kui Sanderit Juhan kiivile lähendada, siis M. Underit ja 

Jaan Kärnerit - Gustav Suitsule. Kumbki neist ei kujuta tundeid, vaid meeleolusid: M. Under 

selgepiirdelisemaid sensualseid “ihu-meeleolusid”, J. Kärner hääbuvamaid “hinge-meeleolu- 

std”.” (E. L. 1913.) Niisiis pani juba esimene avalik arvustaja tähele Marie Underi keele-ja 

luuleande eripära. Sama arvustaja üldhinnang koguteosele “Voog” oli siiski pigem äraootav.

Arvustuse lõpus väljendas kirjutaja lootust, et koguteos toob eesti kirjandusse uusi, 

värskemaid tuuli: “Lööd raamatu kinni ja jääd mõtlema: on see juhuslik voo-palistus Tallinna 

madalvetes, või tähendab ta värskemat tuult ulgumere poolt? Koolide ja teoriate Jerusale- 

mas - Tartus - kasvasid juhuslised “Kiired” kaugelt tuntud “Noor-Eestiks". Kas ka Tallinnast, 

sellest sahkerdamise ja toore elutõe Naatsaretist võiks midagi head tulla?"

Järgmisel aastal alanud I maailmasõda lõikas aga mitmeks aastaks katki kogu Euroopa 

tulevikuplaanid, sealhulgas ka eesti kirjanike ühislootused arendada kirjandust ja kunsti.
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Paljude silmapaistvate meespoliitikute, meeskunstnike või meeskirjanike edu saladus peitub 

selles, et neid on armastanud ennastohverdavalt tubli naine, kelle töökus ja anne on võimal

danud mehel end jõuliselt teostada, kuid kes ise on jäänud avalikkuse eest varju või lausa 

tundmatuks. Vastupidist - et üks mees pühendab oma elu naise ande teenimisele - juhtub 

haruharva, kuid Eesti kultuuriloos on see kord siiski nii olnud.

Artur Adson, Marie Underi teine abikaasa, pühendas oma elu armastatud naisele, olles 

enam kui kuuskümmend aastat tema ustav Paaž: erasekretär, toimetaja, arhivaar, aga ees

kätt tingimusteta armastaja ja hoolitseja, tema loomingu esimene lugeja, toimetaja, toetaja 

ja imetleja.

Kodanikunimega Karl Arthur Adson oli sündinud 3. veebruaril (vana kalendri järgi 22. jaa

nuaril) 1889 Tartus, õppinud Sännas, Tartus, Võru linnakoolis ja lõpuks Pihkva maamõõdukoo

lis 1907-1909, sooritades küpsuseksami alles Tartus 1925. aastal ja õppides seejärel vaevalt 

ühe aasta (1925-1926) ka Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas. Ta oli töötanud algul maa

mõõtjana Venemaal, siis Tallinna linna planeerimiskomitees ja omavalitsuses. Eesti Vabariigi 

ajal teenis Adson leiba ajakirjanikuna, tegutses Tallinnas Eesti Draamateatri (1921-1922) ja 

Tartus Vanemuise dramaturgina (1924-1925), alates 1935 filmiinspektorina ja Riikliku Propa

gandatalituse teatriala korraldajana. Pärast põgenemist Rootsi 1944 töötas Adson kuni pensio- 

nileminekuni arhiivitöölisena Stockholmi Kuninglikus Raamatukogus. Võrukeelse lembeluule 

esmakogule “Henge palango”’ (1917) järgnes Eestis veel seitse luulekogu, paguluses ilmus 

lisandustega valikkogu “Värsivakk” (1959) ja hilisluulet sisaldav “Rahumäe kannel" (1973). 

Eestis avaldas Adson näidendid “Toomapäev” (1928) ja “Lauluisa ja Kirjaneitsi” (1930), käsi

kirja jäid lavastatud näidendid: komöödia “Karu läheb mee lõksu”, draama “Läheb mööda” ning 

“Maarahva laulik” (1941). Teatritele tõlkis Adson ligi viiskümmend näidendit, kirjutas rohkesti 

teatriarvustusi, millest valik ilmus kogumikus “Vilet ja loorbereid” (1938). Paguluses ilmusid 

Adsoni sulest “Teatriraamat” (1958) ja rida mälestusteoseid: “Neli veskit" (1946), “Väikelinna
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Noor 
maamõõtja 
Artur Adson.
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mat” (1949), “Reisiraamat” (1950), “Lahkumine” (1951) ja “Kadunud 

maailm” (1954), seejärel koostas ja kirjutas ta kaheköitelise kogu

teose: “Marie Underi eluraamat” (1974). Artur Adson suri Stockhol

mis 5. jaanuaril 1977.

Marie Under ja Ärtu Adson kohtusid Estonia teatri avapidus

tustel 1913. Under oli 30-aastane abielus naine ja Artur Adson 

24-aastane vallaline noormees, kultuurihuviline maamõõtja, kel

lel enesel polnud esialgu mingeid kirjanduslikke ambitsioone. Ent 

Adsoni varaseid vaimseid huvisid reedab tema noorpõlve päeviku 

vahel üks 1. detsembri 1909 kuupäeva kandev lahtine leht, kuhu 

20-aastane noormees on kirjutanud: “Milles on mõtet: töös; muusi

kas, laulus, üleüldse kunstis, poesias; järeltulevas soos, raamatutes 

no, ja isegi teada, armastuses ja üleüldse tundmustes.” (KM EKLA, 

f 180, m 17:1.) Numbritega on juurde märgitud need kõige täht

samad: “nr 1 poesia, nr 2 üleüldse kunst!” Adsoni varases päevikus ilmneb suur teatrihuvi, 

mida ta hiljem realiseeris nii kriitiku kui näitekirjanikuna. Nooruspäevikus on juttu ka Adsoni 

esimesest armastusest neiu Salmest, kellega ta aastal 1909 Valgas kohtumas käis (KM EKLA, 

f 180, m 17:1). Salmega ei tekkinud siiski tõsisemat suhet. Noor maamõõtja suundus küm

nendivahetusel Venemaalt Tallinna linna planeerimiskomiteesse tööle, süda vaba ja valla.

Estonia teatri avamine Tallinnas 24. augustil 1913. aastal oli suur üldrahvalik kultuu

risündmus, kuhu kogunes kogu eesti tollane eliit. “Selle sündmusega võiks tähistada meie 

kultuuri arengu ajaarvamist", kirjutas Adson hiljem (Adson 1949:17). Avapidustused kestsid 

mitu päeva ja kujunesid rahvusliku meelsuse demonstratsiooniks. Avaetenduseks oli “Ham- 

let”, nimirollis eesti teatri särav “noorlõvi” Theodor Altermann, kellesse ka Marie Under oli 

1909. aastal armunud olnud (KM EKLA, f 180, m 94: 3). “Hamleti” etendusele järgnes süm

fooniakontsert, mida juhatas Rudolf Tobias. Peeti pidulik aktus, kiriklikus talituses osales 

luteri vaimuliku kõrval ka kreeka-katoliku preester ning esines eesti keeles ja meeles! Kõik 

see toimus kuberner Korostovetsi valvsa pilgu all, kes mõned aastad varem sama hoone 

nurgakivi panekul oli pidulik-rahvusliku aktuse ära keelanud. Nüüdki oli banketil kõnede 

pidamine keelatud, kuid Konstantin Konik kutsus oma lühikeses sõnavõtus kõiki koosviibijaid 

üles laulma “Eestimaa, su mehemeel pole rpitte surnud veel".

Loomulikult pidi nii tähtsast sündmusest osa võtma ka noor kultuurihuviline Adson. Ta 

oli jäänud Estonia avapidustuste pääsme muretsemisega küll hiljaks, kuid viimasel minutil 

õnnestus tal siiski osta viierublane pääse. Estonia avapidustused lõppesid banketi ja balliga 

kontsertsaalis, kogu saal oli täidetud hiigellaudadega. Artur Adson meenutas:

Tänu Kondsi Lepale*  satun ma sesse laua otsa, kuhu grupeerub vaba kunstide ja lite

raatide ringkond - sinna ma just tahtsingi, ja seal tutvun ma ka Marie Underiga - seda

Ajakirjanik Konstantin Lepp, hilisem Eesti Vabariigi ametnik, Siseministeeriumi passiosakonna juhataja kuni 1940.
a juunikuuni, mil ta nõukogude võimude poolt vangistati ja jäljetult kadus (vt Adson 1949: lk 7-16).
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Gori karikatuur Adsonist 
ja Underist: “Adsoniga 
hästi riimib M. Under”. 
Esmaspäev, 1925, 
26. jaanuar, 
nr A, lk 1.

ma tahtsin veelgi enam... Teised lähikonnas olid: Ants Laip- 

man, Hugo Raudsepp, E. Virgo, studiosus, suur tantsija ja päras

tine kirjastaja Albert Org, kes muu seas väga hästi mõningaid 

Theodor Altermanni lõbusaid häälitsusi matkis, veel pärastine 

lendur Karl Ots jt.

Oldi lõbusad oma noorusest, vaimuliikumisest ja olengu 

esmakordsusest; hoopis vähesel määral aga joodavast, pealegi 

anti seda üsna kasinasti. - Olen tänulik saatusele tänapäe

vani, et sattusin istuma just sellesse laua otsa. Siit algas pööre 

mu elus, siitmaalt sündis lahkumine mu tehnilisest kutsest ja 

lähenemine luulevallale armastuse alusel...

Ehkki veel mõnda aega tuli maid edasi mõõta ja kuigi 

veel tükk maad jäi mu esimese luuletuseni, külvati seeme mu 

tuleviku puule just seal paigas ja tol õhtul. - Estonia avati ja 

minu saatus otsustati. (Adson 1949: 24.)

Adsoni jaoks ülioluline esmakohtumine ei avaldanud aga Marie Underile esialgu 

mingit muljet: “Adson ei olevat esimesel kohtumisel Underile mingit mõju avaldanud; 

õigemini: Adson ei meeldinud talle kogunisti!” “Kui Adson pärast tutvumist kippunud 

Laikmaale või Olakile järgnema Hackerite kodusse ja üsna mõnelgi korral üritanud päris 

üksinda tulla, lasknud Under teenijal teatada, et teda pole kas kodus või et ta lihtsalt 

vastu ei võta!” (Rajamaa 1983: 16.) Kuid Adson oli algusest peale erakordselt visa ja 

sihikindel. Ta pääses siiski vahel koos teiste haritlaste, näitlejate, kunstnike, kirjanikega 

külastama Underi kuulsat kirjanduslikku salongi Suur-Tartu maantee majas, “Villa Torupil- 

las”, mis avaldas maapoisile sügavat muljet: “Elav oli siin läbikäimine ja rohkesti on siin 

istutud lauas - oli ju ka korter nii sisustatud, et tulija sisenedes sattus kohe söögituppa. 

Muidugi paluti lauda - ehkki toona kogunemise peatõmbeks ei olnud maised hüved, vaid 

jutupuhumine järgmises ruumis, saalis. Ja tuldi siia enamasti mitte kutse peale ega mitte 

kindlail päevil, vaid niisama, kuidas juhtus.” (Adson 1949: 30.)

Kõneldi päevasündmustest ja kultuuriuudistest, visati nalja ja peeti loomingulisi plaane, 

kuid kõige selle keskmeks oli Adsoni ihaldus-ja imetlusobjekt Marie Under:

Ergutavaks kuulajaks kõigele oli majaproua. Oma leidlike kommentaaride, vaimukate 

vahemärkuste ning ootamata välkvalgustustega ta otsekui kannustas sõnavõtjaid huvi

tavamale väljendusele. Ja ta naerupahvatused olid nii kõlavad ning sütitavad, et ma 

üht niisugust - küll hoopis teises situatsioonis - ühes luuletuses püüdsin kajastada. 

See seisab mu kogus “Henge palango".

Laua kohal rippus petrooleumilamp, mis oma sooja valgussõõri võttis parajasti 

kogu laua selle hüvede ja naabritega. Seda ringi võrdleksin ma sõrmusega. Kuid 

siis oli majaproua selle säravaks vääriskiviks - oma kahekordselt kroonitud peaga: 

seestpidi luule ning vaimuga, väljaspidi kõrge kohevil juuste kuldkuhilaga. Ta valged
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peenesõrmelised käed teenisid laudkonda nii tähelepanu köitvalt, et jäid vaatlema 

neid ja unustasid õhku püsima pakutava teetassi või leivakorvi...

Muide, ma võiksin veel ütelda mõndagi, kuid selleks ei küüni proosa. Ja ma olengi 

seda ütelnud salmides. (Adson 1949: 35.)

Artur Adson armus Marie Underisse ning hakkas suure armastuse mõjul esmakordselt 

luuletama, pühendades edaspidi palju oma võrukeelseid värsse armastatud naisele (nt “Sa 

olet mino äränõidnu”). Adsoni armastav pilk oli algusest peale suunatud alt üles jumalda
tud naisele ja nii jäi see kuni surmani. Ühes “Henge palango’” luuletuses põhjendab Adson 

luulevormis, miks ta armastab küpset naist noorte tütarlaste asemel, hinnates just tema 

elukogemust, elu-ja ilujanu:

Ke mino ärävalito, om naine,

Ke armastano, paljo armastano, 

Ke elänü, kel siski elo maine 

Ei ole midagi viil narmastano!

Ke katekõrdselt hindap kõike ello: 

Tä näep mis keväjä nink töise vahe, 

Nink egä miil juup temäl ekä illo 

Ja tilkagi ei jätä karikahe.

(KM EKLA, f 180 m 150: 1, 2/31.)

Underi suhtumine Adsonisse muutus alles pärast seda, kui viimane läkitas talle pärast 

albumis “Voog” ilmunud luuletusi kirja, mis algas sõnadega “Mu armas hingeke!” Need sõnad 

panid naise südamest heldima: “Nii ilusasti ei olnud ükski mind nimetanud”, kommenteeris 

poetess hiljem (Rajamaa 1983: 16). Siitpeale sai Adsonist Marie Underi usaldusalune, kel

lele ta esimesena andis oma uusi luuletusi lugeda ning peatselt ka ümber kirjutada. Adson, 

kelle käekiri oli koolitatult kalligraafiline, asus talle usaldatud tööd tegema armunud mehe 

kõikeunustava kire ning pühendumusega:

Minu nooruse suurimaid lõbusid oli istuda oma kambri vaikuses petrooleumivalguse 

keskendavas ja soojas kumas ja ümber kirjutada M. Underi värskeid luuletusi. “Voog 

l-ses” ilmunud värssidest saadik õnnestus mul võita poetessi usaldus niivõrd, et iga 

ta uue luuletuse sain enda kätte ümberkirjutamiseks. Enne tuli aga iga kord misjoni

tööd teha ja värskete stroofide valmimise “süü” silmist lugeda, kui autor nad mulle 

loovutas, sest ta on neid ikka varjul hoidnud kõigi inimeste eest, kuni mina nad sala

dusest olen välja toonud. [---] See oli mu passioon I Maailmasõja ajal ja on jätkunud 

ning mulle ikka rõõmuallikaks olnud kuni tänini. (Adson 1949: 77.)

Oma kirge kirjutada öösiti ümber armastatud naise luuletusi kujutas Adson ka luulevormis:
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Ma istu oma lawa man kesküüse tunnil viil, 

Sest rõõmon ole rändäman So laule uhke till.

Ma mängle, ehi neide man ja neile hoitjassjää- 

So laulega: So latsiga, om minol ikes hää.

(KM EKLA, f 180, m 150:1, 2/27.)

Underi ja Adsoni suhte arengulugu, selle tõuse ja kriise on võimalik üsna detailselt jäl

gida Adsoni kirjadest (KM EKLA, f 180, m 42:1). Üks esimesi Artur Adsoni säilinud sedeleid 

Underile kannab kuupäeva 19. detsember 1914, see on ilusas kalligraafilises käekirjas flirtiv 

kaaskiri Underile kingitud raamatule: “V. A. proua! pääle muu, mis mind ajab “kleine Auf- 

merksamkeiten” avaldama, on mul see teadmine, et ilus raamat läheb ilusatesse kätesse; kui

das peaks nüüd Teie keeldu kuulma? K. Adson”. Paar kuud hiljem saadetud kiri kinnitab, kui 

varakult ning vabatahtlikult võttis Adson endale Underi sekretäri ehk Paaži rolli. Noormehe 

süda oli täis tänutunnet talle osutatud tähelepanu eest. Kirjast selgub, et juba 1915. aastal 

usaldas Under Adsonile oma esimese luulekogu käsikirja kokkupaneku ja isegi toimetamise, 

Adsoni tegevus ei piirdunud algusest peale ainult Underi luuletuste ümberkirjutamisega, 

vaid sel oli sisuline tähendus Marie Underi loomingulises töös:

10.2.1915 Maria Under!

Teie usaldasite mind, leidsite mu väärilise sekretäri olevat ja kinkisite mulle kõige 

armsama töö, töö - täis lõbu ja maitsemist! Kuid täna Teie ei lubanud mul sellest tööst 

rääkida, mitte sõnakestki rääkida! Nii häämeelega, kui ma ka Teie käskusid-keeldusid 

täidan - ei olnud ma siiski täna sõnakuulelik nagu page [NB! Paaž - SK] ja tegin Teile 

haiget meelt - aga mul oli ehk kõik vabandus: “millest süda täis, sellest suu räägib” 

ja ma ei või Teiega nõus olla, kui Teie enese laulusid maha teete, neid nii valjult maha 

matate - ei või! Ma oskan Maja Hackeri ja Maria Underi vahel vahet teha - elav-liikuv- 

rääkiv naene Maja Hacker, kel formid ja käed, jooned kahel pool suud ja juuks nagu - 

nagu Hedda ütleb “kroon pääs” on ei kata mitte minu eest Maria Underi paberil - ja 

ma ütlen: ei või nõus olla.

Te keelasite mul rääkimise, aga kirjutamisest polnud juttu - sellest haaran ma kinni 

ja räägin, sest "mul on süda täis”.

Et ma Teie sekretär tohin olla, see on suur õnn (2he-kordne õnn: Maja Hackeri ja Maria 

Underi sekretär) minule, ma ei julgenud seda loota - ja ma tahan ka sekretäriks jääda 

ning, nagu sekretär kunagi, Teile mõnda küsimust, mõnda märkust, mõnda joonekest, mis 

korraldusesse puutub, puudutada - ja Teie kiidate hääks, annate nõu - nagu präses ikka.

Nii: Teie laulud lasevad end grupeerida: osa nendest on puhas-kevade, osa hilis-suvi ja 

sügise, osa talv ja osa - mida ma ühe sõnaga nimetada ei oska - Teie meeleolud, läbielami

sed isiklised, puhassubjektiivsed laulud - (see gruppeerimine pole mitte kõige puhtam, sest 

kõik Teie laulud on sugulased: kõigis on eleegiat, kõigis subjektivismust - Teie pole mitte 

epiline pildi looja, nagu Grüntal); Kui Teie gruppeerida mõtlete, mis oleks iga grupe nimetus, 
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päälkiri? (need valged lehed, mis juurde lisasin, panete siis grupede vahele ja kirjutate pääl- 

kirjad). Laulude järjekorra määrate ära ja panete lehekülje numbrid pääle. Siis märgid: mitmes 

kohas polnud märkisid, panin ise - on õieti?

Kas on igal pool rea hakatuses suured ja väiksed tähed õiged? Mõnes kohas 

muutsin ja panin märkisid juure - neid kohti palun iseäranis järel vaadata ja pliiat

sit tarvitada. Siis võõrkeelsed sõnad - kas soovite neid eestistada (“atom - atoom”) 

(hüatsintid - hüatsindid, (nelk-nelgid, tulp-tulbid), või nii kirjutada, nagu nad algus- 

keeles on? Et nad õige mitme aasta jooksul loodud on, siis on mõni sõna ükskord nii, 

teine kord teisiti kirjutatud: “hää, hea", “pääl-peal” - Kas soovite ühtlust? Kaks laulu 

olid ilma päälkirjata, Te jätsite nad minu panda, - ühele panin: “Need viimsed kuldsed 

naerukellad", aga teine jäi ilma - kui ma läbi olin lugenud, siis ütlesin: “see on credo” 

(et mul selle sõna punktipäälne tähendus vähe udune, siis vaatasin sõnaraamatust 

ja leidsin “glaubensbekenntnis”), see on motto ja panin selle laulu ette, kõige esi

meseks: sissejuhatuseks. “Sina" ja “Sa" on mul “Unistus’es” ja “Ühele’s” suure tähega 

kirjutatud - muial mitte. Palun parandused teha ja mulle kõik tagasi anda, et ma ees

kujulikku (trükitöölistele) käsikirja võiks kirjutada.

Pääle selle oleks mul tarvis mõndagi suusõnaliselt rääkida, sest kõike ei saanud 

laulude juure märkida. (KM EKLA, f 180, m li2: 1.)

Mai lõpus 1915 esitas Marie Hacker (Under) luulekogu käsikirja Tartus tegutsenud 

Noor-Eesti kirjastusele, teatades kaaskirjas, et varem kavatsetud luuletajanime Maria 

Maarjamaa nime asemele jäägu siiski nimi Marie Under:
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Kirjastusühisusele Noor-Eesti Tartus, Tallinnas 27.V.1915

Kui see Noor-Eesti toimkonna otsus on, et need viis 

laulu, mis hra B. Linde kirjas nimetatud, välja jääma peavad, 

siis olen nõus ja palun need mulle tagasi saata. Honorari 

kohta sooviksin enne Teie tingimusi kuulda, sest mina ei 

ole selles asjas mitte küllalt kompetentne. Välimuse pääle 

paluksin siiski võimalikult rõhku panna: mingil tingimisel 

ei sooviks ma schabloonilist valget kaant punase päälkir- 

jaga. Raamat ilmugu Marie Underi ja mitte Maria Maar

jamaa nime all, nagu kord varemalt soovisin. Aupaklikult 

M. Hacker. (KM EKLA, f 180, m 7: 1.)

Underi esimese luulekogu käsikiri jäi küll raskete sõja

olude tõttu trükkimata, kuid samad luuletused ilmusid hiljem 

luulekogudes “Sonetid” ja “Eelõitseng”. Seevastu oma varajaste 

käsikirja jäänud saksakeelsete luuletuste kohta ütles Under hil

jem, et peab neid hävitamisele kuuluvateks katseteks ega hooli 

nende avaldamisest (vt Under 1983b: 1U-U-Y

Otto Krusteni 
karikatuur 
Adsonist ja 
Underist.
Kratt, 1927, 
nr 40, lk 317.
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Uus suhe inspireeris mõlemat osapoolt intensiivselt luuletama, kuid samas ühendas 

Underit ja Adsonit ka laiem kultuurihuvi. Adson tundis eriti tugevalt, kuidas Marie ümber 

koondunud uus suhtlusring avardas tema silmaringi ning lugemust:

Järgnesid varjulised endasse süvenemise aastad. Marie Underil küpses üks sonett teise 

järel laualaekasse, mina jälle suurendasin tema juhtimisel oma uute autorite lugemise 

arvu. Lugesin ja ostsin Ed. Keyserlingi luulelise proosa teoseid, täis kauneid interjööre 

ja veetlevaid aedu ning neil taustadel toimuvaid inimsaatusi, kusjuures nood inimesed 

kõrgel hoidsid stiili-panashshi ja kombe-lippu. Laiendasin tutvust Hermann Bangi peene 

ja nukra hääbumisluulelise proosaga, süvenesin Jacobseni “Niels Lyhne” impressiooni

desse; ostsin köite köite järele Peter Altenbergi teoseid;*  õhetasin Goethe “Wertherist”, 

vaimustusin Kellermanni “Ingeborgist”;**  lõbustusin Heinrich Manni “Der Untertanist”; 

nautisin Hamsuni uudisromaani “Maa õnnistus”, sukeldusin Maeterlincki draamade hap- 

rasse ja müstilisse maailma, imetlesin ta “Sinilindu”, rõõmustusin ta “Mesilaste elust’’ 

jt. Need tutvumised ja mõnes suhtes vana kirjandusliku armastuse jätkamised osutu

sid samal ajal - nagu hiljem nägime - jumalagajätuks 19. sajandi lõpul kulmineerunud 

euroopaliku kultuuri suurima tõusuga - läheneva lõpu eel. (Adson 1949: 66.)

* Peter Altenberg (1859-1919), austria modernistlik kirjanik, boheemliku elustiili, kabaree- ja kohvikukultuuri kirglik 
harrastaja, kultuurirühmituse Noor Viin üks rajajaid. Nii Under kui Adson olid Altenbergi teostest suures vaimustuses 
ning järgisid ka ise oma elus paljuski tema põhimõtteid, nt Altenbergi aforism: “Kunst on elu, elu on elu, aga juhtida 
elu kunstiliselt, see on elukunst”.

** Bernhard Kellermann (1879-1951) oli erakordselt menukas saksa kirjanik, kelle romaanidest ilmus kaasajal sadu 
kordustrükke. Impressionistlik romaan “Ingeborg” (1906) ilmus eesti keeles 1918 Adsoni tõlkes.

Puhkenud I maailmasõda piiras nii ainelisi tingimusi kui seltskonda. Üha vaiksemaks 

ja hõredamaks muutusid improviseeritud salongiõhtud Marie Underi kodus. Paljud mehed 

mobiliseeriti rindele. See saatus oodanuks ka Adsonit, kuid ta lasi end arvele võtta Peeter 

Suure nimelise merekindlustuse rajamistöödel Tallinna lähistel, kus tema maamõõtja-oskused 

marjaks ära kulusid. Kirjastamisolud muutusid aina ahtamaks, Noor-Eesti oli sunnitud oma 

väljaanded lõpetama. Sõja-aastail ilmus Eestis vaid kaks uudisteost, mis jäid kirjanduslukku 

püsima: Villem Ridala luulekogu “Kauged rannad” ja Eduard Vilde romaan “Mäeküla piima

mees”. Uutele kirjandusdebüütidele polnud sellistes oludes kohta.

Elu aga ei jäänud sõja tõttu seisma. Underi ja Adsoni vaimne koostöö, ühislugemised 

ja -kirjutamised viisid neid teineteisele üha lähemale, kuni nad leidsid teineteist ka armas

tajatena - Adsonist sai Underi armuke. Hiljem on Adson meenutanud üht nende romantilise 

armastuse puhkemise tähtpäeva:

14. II1924. Täna on aastapäev: 10 a. eest, 1. II1914, suudlesin esimest korda Printsessi 

kaelale, vargsi, seljatagant, siin samas korteris, söömatoast lastetuppa minekul, kogu 

perekonna juuresolul. Ise kartsin, ka kahekesi Pr-ga olles oleks kartnud - oli ju alles 

üsna algus. See päev on graveerit mu hõbedast südamekesse, mille Pr-ss mulle kinkis 

sünnipäevaks 1915. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 30.)
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Adsoni arglikud, kuid sihikindlad ja korduvad lähenemiskatsed ei jäänud lõpuks vastu

seta. Ebaõnnestunud, hingelise kooskõlata abielu viis Underi valmiduseni otsida armastust 

väljaspool kodu. Juba enne Adsoniga kohtumist võib leida ka kirjalikke jälgi Underi valmisole

kust uuteks “armutujudeks”. Näiteks katkend ühest 1912 käsikirja jäänud luuletusest “Kuis 

sa nii rõõmsalt tuled minu üle...”:

Siis mässamas mu’s armutuju tuuled - 

Ei tea, kes seekord sattub nende hoosse... 

Sel mälestused jäävad hingeloosse, 

Kui mulle usaldab ta huuled!...

(KM EKLA.f 180, m 19: 4.)

Under põhjendas oma valikut Adsoni kasuks mitte niivõrd suure tundetormi, kuivõrd 

vaimse kooskõla leidmisega:
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Ad-nis olen ma arusaaja [ääremärkus: Peab kiratsenud olema, et selle sõna õiget tähendust 

tunda...] inimese (mitte üksi mehe) leidnud. Karoluses armastas mu veri enam. Ei ole A 

vastu seda hullu armastust, mis üle öö tuleb, kui torm (ja kus ei teata mikspärast armasta

takse) ja üle öö ka jälle - kaduda võib. Alguses lükasin ma kõik ta lähenemiskatsed tagasi; 

tüdruk (Elli) teab, kui mitu korda ma ütelda lasin: “Ei ole kodus!" Aga nüüd tean ma mis

pärast ma ta poole hoian: ühised iluidealid! Ühised mõisted õigest abielust! Kaasasolev 

kiri - mis ta kord Maeterlincki “Sinist lindu" lugedes, mille saatis, mida lugedes ma valjuste 

nutma plahvatasin - karakteriseerib ehk meie vahekorda... Ja kui ta - mineval aastal Suurel 

Reedel - Kellermanni “Ingeborgi” lugenud olles, selle, nõnda ütelda “soojalt" voorimehega 

minule saatis, ja mille allakriipsutused olid, kui minu südamest kukkunud, - ja mina tei

sel hommikul (olin raamatu öösel läbi lugenud) igale vastutuli

jale hüüdnud oleks: “Lugege Ingeborgi!" -- Kas on see siis see 

“kirg”, millest Teie kõnelete?! Ah, austatud hra Laipman, mul 

peab keegi olema, kellele ma küünekriipsutusi raamatusse tõm

ban, see on seesama mis: mul peab keegi olema, kellele ma näi

tan lindu, puud, päikest, kollast krookust peenral, ja üle kõige- 

väikest lõokest, kes ei väsi elu jaatamast, kiitmast! See ongi 

see arusaamine, see hingede ühtesulamine. - Religion! Inimene 

ei taha hääd - ilu ainult enesele pidada, vaid -jagada, anda, 

kuid - häädesse kattesse, vastuvõtlikuisse kättesse. [—] Hukka 

ei saa ma iialgi! See vaim ei lase mind hukka saada, kes mind 

ikka ja alati uueste kihutab ilu ja armastust tagaajama. [---] Kas 

ma saan seltskondlist hiilgust või majanduslist A. läbi kätte?! 

Ei kumbagi! Tähendab: motiivid ei ole madalad, - nad peavad 

aatelisemad olema! [---] Mitte majanduslist kasu ei ole ma taga 

ajanud, kui ma abiellu astusin, (ei pea ma seda ka nüüdki abielu
Artur Adson 
1921.
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põhjuseks) - armastust, hinge, arusaamist, tõuget oma parema mina arendamiseks - ühist 

aadeteilma j.n.e.l (Seda kõike muidugi siis veel teadmata, enam instinktiivselt.) ja kui ma 

nüüd seda leidnud ei ole mis abielu abieluks teeb, siis - vilistan ma kõigi nende “ehtede” 

pääle! (Vt Under 1997:1119-1120.)

Kui lahutuse vastu seisnud Ants Laikmaa heitis Underile ette Marie ja Arturi suurt vanu

sevahet (kuus aastat), kaitses Marie Under oma õigust endast noorema armukese valikul 

eeskätt kirjanduslike eeskujudega:

Mis Teie märkustesse mu vanaduse kohta puutub, siis toon mõned näitused ajaloost. 

M-me Stael de Holstein, oma aastasaja kõige kuulsam naine Europas, oli ^5 aastlane]. 

kui ta 23 aastase piltilusa (mis juba kardetavam on!) ohvitseriga abielusse [astus] 

(oli end ennem oma mehest lahutanud). Goethel oli 16ne aastane armastus Frau 

v. Steini vastu, kes ta’st ka ligi 10 aastat vanem oli (hää mõju kunsti pääle). Elisabeth 

Barrett,*  keda Ellen Key**  üheks väärtuslisemaks naiseks peab, astus 6-7 aastad noo

rema Browningiga (ise oli 34!) abielusse, vastu isa tahtmist (põgenes kodust ära). 

Ellen Key kirjeldab nende abielu kui ühte idealsemat. Nende kirjavahetus on üks minu 

armsamatest raamatutest.

* 19. sajandi populaarne inglise naisluuletaja Elizabeth Barret-Browning (1806-1861) ja tema abikaasa Robert Brow- 
ning (1812-1889).

** Rootsi kirjanduspsühholoog ja mõtleja, naisküsimuste aktualiseerija, ilukummardaja, elu eriliste kvaliteetide otsija 
Ellen Key (1849-1926), kelle teosed mõjutasid 20. sajandi algul eriti Skandinaaviamaade vaimuelu. E. Key sulest 
ilmus mitmeid biograafiaid, sh “Rahel Varnhangen" (1908), mis kõneleb saksa kirjaniku Karl August Varnhangeni 
(1785-1858) ja tema abikaasa, nende koduse kultuurisalongi perenaise Rahel Varnhangeni (1771-1833) abielust. 
Varnhangenite kirjavahetus ilmus 1918. Underi loetelu suure vanusevahega armastajapaaridest on inspireeritud 
E. Key kirjutistest (Hinrikus 1997: 1109).

*** Hästi organiseeritud südamed peavad alati armunud olema, tahavad seda alati olla (saksa k).

Rahel Varnhagen oli mitu korda kihlatud (meil nimetatakse seda “end ühe kaen

last teise viskamiseks”), astus - vist 36 aastfaselt] - palju noorema Varnhageniga 

abiellu. Tema ütleb: “Gut organisierte Herzen müssen immer verliebt sein, - wollen 

es immer sein.-"***  Ja, et arvustik mitte liig ühekülgne ei saaks, lisan veel ühe paari - 

meie Juuli jutustatud juure: Naine olla mehest peaaegu poole [vanem] ja nad elada 

siiski kõige paremini üle terve küla.

Tungist - enese elu, avarat ilusat, uut elu elada ei ole ma seni suutnud loobuda. 

Enese elu elada on iga ühe püha kohus. Ainult kui me endid kõigekülgselt arendame, 

suudame oma kohut üleüldsuse vastu täita - inimesesoole anda. Enese vastu oma 

kohut täita tähendab - seda ka teiste vastu täita.

Seesama vaim, mis mind kord keskööl Teie juurest ajas abi otsima - see vaim elab 

veel! (Under 1997: 1118-1119.)

Käsikirjalistes päevikumärkmetes on Adson oma elu suure armastusloo sünniaja kohta 

erandlikult napisõnaline: “1914. suvi Maardus kalurikülas, siin õitses palju sireleid ja igast 

aknast sinas sisse meri. Siia tegi külaskäike hilissuvel A. Adson. 1915. suvi samas paigas." (KM
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EKLA, f 180, m 165: 2.) Adsoni intiimsed päevik-märkmikud ning rida isiklikke märkmeid on 

siiski oluliseks allikaks Marie Underi esikkogu luuletuste sünni ning tausta kaardistamisel. 

Adson on hoolikalt ning detailselt üles tähendanud mitte ainult Marie Underi uue armas

tuse ajel sündinud luuletuste sünniajad, vaid ka kogu nende keelatud armusuhte esimeste 

aastate ilusad ja rasked hetked.

Varaseimad Adsoni armastuskirjad 1914. aasta suvest ja sügisest ei ole säilinud või ei 

ole neid säilitatud. Esimene meieni jõudnud dokument Underi ja Adsoni armastusloost on 

valge, käsitsi lõigatud vihik, mis kannab pikka pühendumuslikku pealkirja “Viiekümnendama 

kirja asemel. Seda, mis ma siin kirjutan, olen vist kõik Sinule juba rääkinud ehk kirjutanud. 

Neid lahutatuid ridasid ja ridade grupesid on sada, nad kõik räägivad Sinust. 20. X 1914. Sinu 

armuke.” (KM EKLA, f 180, m 165:1.) Vihik sisaldab umbes sadakond soovi, lubadust, mõt

tetera, tõotust, mis igaüks omaette rubriiki rühmitatud. Paljud neist on ebavõrdsele sõprus- 

ja armusuhtele üpris iseloomulikud ja kõnekad, arutledes avameelselt säärase vahekorra 

harmoonia võimalikkuse üle, kus mees on naise kõrgele pjedestaalile asetanud ja kus mees 

tunneb suuremat armastust kui naine.

Kuigi Underi kirjad Adsonile pole enamuses säilinud, peegeldub ta toonane suhtumine 

Adsonisse siiski kaudselt vastu Adsoni kirjades. Adsoni märkmete põhjal nimetanud Under 

teda korra ka vene keeles “devotshka s gorjatshim serdtsem” [kuuma südamega tütarlaps]! 

Pikas loetelus “Ma olen uhke” kirjutab Adson muuhulgas: “Olen uhke: et Sina mind omaks 

luuletajaks oled kord nimetanud [—] et Sina mulle ütelnud oled: “sinu juures tunnen ma 

ennast heades kätes" [—] et Sina mind üheks parematest meeste seast oled nimetanud”. 

(KM EKLA, f 180, m 165: 1.)

“Viiekümnendama" kirja rubriigis “Minu palavamad soovid” esitas Adson Underile juba 

1914. aasta oktoobris soovi: “Sinuga abielusse astuda, abielusse meie ja Altenbergi retsepti 

järele; / et ma Sinule kilbiks “tema” [Kart Hackeri - SK) vastu oleks” (KM EKLA, f 180, m 165: 

1). Millist abieluretsepti Adson siin täpselt silmas pidas, märkmetest ei selgu, kuid üks Peter 

Altenbergi populaarseid aforisme kõlas: “Õnnelik paar: mees teeb, mis naine tahab ja naine 

teeb, mis naine tahab.” Kõigi nende tõotuste ja soovide, aga ka paljude armastuskirjade all

kirjaks kirjutas Adson ikka “Sinu page”. Nii oli ta oma rolli algusest peale vabatahtlikult vali

nud, tähistades selle Paaži, mitte Printsi nimega.

Marie Underi ja Siuru Prints polnud veel saabunud.

Adsoni 8. jaanuaril 1915 alustatud märkmik kannab pealkirja “Meie ajaloost 1915 ja 

1916. Pääasjalikult Hingekese ööd ja päevad" (KM EKLA, f 180, m 165: 2). Mitme kuu lõpus 

on Adson raamatupidaja täpsusega teinud kokkuvõtteid Underi unetundidest: näiteks veeb

ruarikuu 1916 kokkuvõte: “hästi -11 ööd, kaunis hästi - 2, vähe -15, halvasti -1, väga hal

vasti - 2. Kõigepikem öö - 91., k. lühem - 2 t.” Kokkuvõte lõpeb jagamistehtega: 211/31, mis 

teeb keskmiselt 6,8 unetundi ööpäevas. Seega ei olnud Underi kuulus unetus vähemalt algul 

sugugi nii suur probleem, pigem oli tegu Underi ülitundlikkusega ning Adsoni ülemuretsemi- 

sega. Küll aga saab Marie halvenev tervis (peavalud, nutuhood, unetus ja närvinõrkus) Adsoni 

põhimureks, põhjuseks Hackerite pikaleveninud abieludraama, piinav lahutusprotsess, aga ka 

keelatud, salajase armusuhte pinged. Päevikus korduvad sõnad: raske, nutsime, armastasime.
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Sagedaste muretsemiste kõrval on Adson ülihoölsalt üles tähendanud ka armastajapaari 

esimeste aastate armurõõmud: “olime kahekesi”, “olime armsasti", “olime väheke”, “olime väga 

ilusti! - ja purjus, jõime punschi, portweini, kõnelime palju ja unistime”, “olime Kadriorus. Ilus!", 

“Olime Vene surnuaial - kurb! Ilus!”, “Armas olemine! Hingeke suudles mu südant!..." Tihti käidi 

koos istumas kas Kuldlõvi või Marina kohvikus. Adson imetles andunult armastatud naist ja nau

tis iga temaga koos veedetud hetke: “minu toas - ilusad õhtud ja nii sõbralikud, esteetilised - 

Hing, nii valge, pitsides, gratsiös, rõõsk”, “Jälle armas! Hingeke ilus! Pani citronikarva siidi kleidi 

selga ja oli veel ilusam - ja langetas mu....” Armastajapaar elas esimesel kahel aastal intensiiv

set seksuaalelu, vahekorras oldi tihti iga päev. Sellega on kaasnenud ka soovimatu rasestumise 

mured (“8 päeva hiljaks jäänud M.ü!” või “M. hiljaks jäänud”). Korduvalt on Adson kolme punkti 

ning lühikommentaaridega üles märkinud intiimvahekordade õnnestumised: nt “Öösel mu toas. 

Üllatus: Hing 2..., minul 1... pausita -1,5 tundi!!!!!!” või teisal: “...(korraga) oli hää!”, “.... mõle

mad korraga!!!”, “...(korraga) ülihää!” “...Hoog Hoog!!!” (KM EKLA, f 180, m 165: 2.)

Pole kahtlust, et Adson oli võimekas ja tähelepanelik armastaja, kelle südameasjaks oli 

partneri võimalikult igakülgne rahuldamine. Lisaks hingelähedusele ja vaimsetele ühishuvi

dele võisid ka Adsoni armastajavõimed olla üheks põhjuseks, miks Marie Under lõpuks just 

Adsoni oma armukeseks ja hiljem abikaasaks valis: “Ma armastan su armastust..." luuletas ta 

Adsonile “Helgetes sonettides”.

Rohkem kui armurõõme leidub Adsoni 1915-1916 päevikutes siiski märkmeid sellest, 

kui rasked olid need aastad ja kui mures, haige ja närviline oli tema armastatu pingete pärast 

perekonnas. Adson elas armsama muredele sügavalt kaasa, märkides päevikusse oma paha

meele nende aadressil, kes tema Hingekesele südamevalu, pisaraid või meelehärmi tekitasid: 

“Raske Raske! Hingemattev päev, nuttis (Eva siga!)” või “Raske Raske!!! Laipman kurat!!!” 

Päevikust ilmneb Underi sagedane mure selle pärast, et Karl Hacker tegi stseene laste või 

Karli ema juuresolekul. Palju pisaraid on Underile põhjustanud teadasaamine, et ta oma lähe

dased pereliikmed (Mamma, st Karli ema ja Juuli, Karli õde) andsid lahutusprotsessis tema 

vastu valetunnistusi. (KM EKLA, f 180, m 165: 2.)

14. juulil 1916 saabus konsistooriumi otsus mitte lahutada Hackerite abielu, millega 

Marie ei leppinud, vaid kaebas otsuse edasi. Järgnes veel aasta rasket ootust, kuni 8. juunil 

1917 saabus konsistooriumi lõplik eitav vastus (“K-i otsus käes - kõik jääb vana viisi!!!"). 

Kõik need lahutusprotsessi pingeliste aastate pisarad on kirjas Adsoni päevikus. (KM EKLA, 

f 180, m 165: 2.)

Ka Adsoni ja Underi endi suhe oli alguses üsna tormiderohke: Adsoni tundepäevikus 

kordub tihti sõna “konflikt”. Oli ju tegu toonases seltskonnas tavatult skandaalse olukorraga: 

abielus naine pidas mitu aastat avalikult armukest. Adson süüdistas kokkupõrgete ja arusaa

matuste puhul ikka ennast (“raske päev (õhtu) minu süü”, “raske (mina olin halb, raske!!! 

minu süü: lasksin Hing, oodata Kadriorus)"), kuigi samas on nii päevikust kui kirjadest sel

gesti näha, et kogu Adsoni tolleaegne elu keerles sisuliselt selle ümber, missuguses tujus, 

kui “kerge” või “raske” meeleoluga Marie mingil päeval või ööl oli.
Õnnetu armastaja roll polnud Adsonile kunagi kerge: tihti luuras ta Karl Hackeri ja teiste 

pereliikmete tegemiste järele, oodates tundide kaupa oma armsama kodu lähistel hetki, mil 
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armastatud naine on üksi jäänud (“luurasin - nägin neid 4 tundi - 

käisivad kinos...”, “käisin luuramas, nägin ainult B(erta)d” jiW).

Ädson pidas 1916-1917 lausa eraldi jälitamispäevikut 

(KM EKLA, f 180, m 35: 4), kuhu ta märkis üles “tema" ehk 

Karl Hackeri liikumised nagu tõeline jälitusnuhk: mis kell läks 

välja, mis kell tuli koju, kus käis ja kellega kohtus.*  Adson pidas 

täpset arvet ka armastatuga koos veedetud nappide tundide 

kohta, milleks näpati aega enamasti salamahti ja vahel ka 

Underi keeletundide arvel.

Esimese paari aasta kalenderpäevikuis 1914-1915 ei ole 

Adson veel teinud märkmeid Marie Underi luuletamise kohta. 

Kuid 1916. aasta lõpus on armastajad vedanud kihla luuleta

mise peale: Adson on kihlveod kaotanud ja maksnud ühel kor

ral 10 rubla ja teisel 25 rubla Underi ühe luuletuse eest. Järe

likult kasutas Adson algul isegi mängulisi kihlvedusid Underi 

motiveerimiseks ja innustamiseks. Siitpeale tähendas ta kogu 

elu hoolikalt üles armsama luuletuste sünde ja elas neile süda

mest tunnustavalt kaasa, luues Underile loometööks võimali

Marie Underi 1915. 
aasta portreefoto, mida 
ta eelistas ka hiliseas 
saata oma austajaile. 
Fotol pühendus kunsti
teadlasele Paul Reetsite 
1964. aastal.
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Adson võttis oma armastajarolli suure pühendumuse ja andumusega, sellest sai tema 

elu ainuvaldav kirg. Varastes päevikumärkmetes on muuhulgas kirjas allakriipsutustega 

rubriik “Millega tulevikus Hingekest üllatada”: nimekirjas leidub kõikvõimalikke lilli, sii- 

disukki, musta kaaviari, ananasse, banaane, mett, lõhnaõli, aga ka Altenbergi, Barretti ja 

Maeterlincki teoseid. Nimekirja lõppu on kahekordse allakriipsutusega lisatud veel kaks 

tähtsat kingiideed: hõbebraslett, talu. (KM EKLA, f 180, m 165: 2.)

Armastajapaari ühendas algusest peale kirglik kultuurihuvi: koos käidi teatris, koos 

loeti lemmikkirjandus! ja redigeeriti Underi tõlgitud Maeterlincki “Sinilinnu” teksti, mis ilmus 

raamatuna 1918. Kuid mis peamine: kumbki inspireerus armastusest niivõrd, et tulemuseks 

oli Underi luuleande puhkemine ja kiire areng nüüd juba täiesti uues kvaliteedis. Lisaks ühe 

uue luuletaja sünd: Artur Adson hakkas esmakordselt luuletama. Underi isikut ümbritsenud 

vaimne nimbus osutus seega nii võimsaks, et kehvadest oludest pärit maamõõtja-noorukist 

sai tema mõjul viljakas luuletaja, näitekirjanik, teatrikriitik, ajakirjanik. Selle kinnituseks on 

Adsoni jõulukiri Underile 23. detsembrist 1919:

Viie aasta eest olid mul Sinu kodus esimesed ilusad jõulud, enne seda olid mu jõulud 

ikka kehvas ümbruses ja maitsevaesed olnud - Jumal, kui mõtlen, kuis Sinu juures, 

Sinu kodus, Sinu ruumes ja Sinu raamatutest ma esteetiliselt elama hakkasin, pee- 

nenema hakkasin, mina, too Venemaalt tulnud noor joviaal poiss - mäletad, kuis ma

Näiteks sissekanne 31. jaanuaril 1916: “Olin luuramas k. 1/4 - 8ni, saatsin “teda" k. 1/2 5 - 1/4 6ni ja kaotasin ära, 
pärast seda aelesin kõik kohad läbi. “Tema" käis vistist venna leeripidu pidamas. Koju oli tulnud öösel. Hing-ga koos 
ei olnud." (KM EKLA, f 180, m 35: 4.)
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vaimustusin sest peenemisprotsessist, kuis ma tihti Sinule seda kirjades avaldasin. 

Sind armastes ja Sinu õhkkonnas sain ma luuletajaks - oh kuidas ma seda tahtsin! 

Ma just ei teadnud luuletajaks saada, aga millegiks tahtsin saada, et Sind väärida ja 

sellest midagi teha, mis Sinult sain. Ja ma sain, tänu Sinule, tänu Sinule, tänu Sinule! 

(KM EKLA, f 180, m 42: 1.)

Adsoni 1917. aasta märkmikus on pealkirja “Kose-Namen” (hüüdnimed) all loetletud 64 

erinevat hellitusnime, mida ta Underi kõnetamisel on tarvitanud või kavatsenud tarvitada. 

Hingeke on loetelus esikohal; lisaks tavapärastele lembenimedele nagu Armsakene, Liebling 

või Mu ainus kõrval leidub siin just nende vahekorrale tunnuslikke hellituskujundeid: Sina, 
mu Täht suures vankris; Ülempreester opali ehtes, Mu skeptik, Mu esteet, Mu sonett, Mu 

haige laps, Mu õrn kiusaja ja ruttu-ruttu hääks tegija, Tausendschön, Suurtsugusem naine, 

Madonna-Katarina, Mu Fetisch, Valitseja, Kuninganna kuni jumaldatava Ave Maria’ni välja. 

Oma ülitundelistes armastuskirjades Marie Underile on Adson kasutanud küll enamasti taga

sihoidlikumaid variante: Sõbrakene, Printsess, Printsessikene, Armsakene, tihti ka Marjakene.

ARTUR ADSONI
ARMASTUSKIRJAD 
MARIE UNDERILE

Adsoni armastuskirjad Underile on oluline osa tema avaldamata loomingu paremikust. 
Ühelt poolt imetles ja tunnustas ta Underit kui Naist (tema kaunist välimust, juukseid, käsi, 

tema naiselikkust, meelelisust, erootilisust), teisest küljest innustas ta Underi vaimset mina, 

Loojat, Luuletajat Adsoni kirjades Underile väljendub nii lõpmatu hoolitsus, empaatia, 

armastus kui ka alandlik kuuletumine, allumine, alistumine. Tema kirju täidab kaasaelamine 

igale naise tujule, meeleoluvirvele, murele, kannatusele, peavalule, unetusele. Algusest 

saadik on neis jälgitav teadlik soov jäädvustada tulevastele põlvedele Marie Underi elu 

võimalikult detailselt, otsekui oleks Adson juba 1914-1915 kindlalt teadnud, et Unde- 

rist saab kuulus ning silmapaistev luuletaja. Nii on ta lehekestel pealkirjaga “Hingekesele 

jõuluks 1916 - paasch” hulgaliselt jäädvustanud Underi väikesi mälestuskillukesi, tema 

ütlemisi, pisilugusid ta lastest, nende juhtumustest, ema ja laste dialooge, osa neist sak

sakeelsetena. Mõned Adsoni ülestähendused Underile iseloomulikest ütlemistest peegel

davad Underi toonaseid eluhoiakuid, tundeid ja põhimõtteid. (KM EKLA, f 180, m 165: 3.) 

Näiteks “Hingekese aforismid":

Juba alguses on lõpp.

Mu nõudmised on nii väiksed, sest et nad nii suured on. 

Abielu on armastuse haud.

Juba raamatute pärast üksi maksab elada.

Suurest elujaatamisest tuleb mu elu eitamine.
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Kõige parem on lastele alles hää küll.

Naesed on selleks, et mehed nende käsa suudleks, ent mitte end neist teeni laseks.

Ja mõned “Hingekese ütlused”:

Mees on mul ja armuke on mul - ja siiski...

Kord “Lõvis” lõunal sai öeldud Altenbergi ütlust: Siis järel jätta, kui kõige parem 

maitseb - Hingeke ütles viivukese aja järele: aga mõni asi ongi siis juba otsas...

VII.1916. Läksime taas Rannamõisa. Nägime pisikest haavakest - Hingeke ütles: 

nii väike ja juba väriseb...

27.VII.1916. Sõitsime Rannamõisa. Vali tuul. Laened vahutasid. Hingeke ütles: 

laentel pitsid - kui pitsid...

XI .1915 ...õhtul voodis ei raatsi magama jääda, ei raatsi enesest lahkuda... Lukul- 

lus sööb Lukulluse juures.

IV. 1915. ...oleks tahtnud kõigile vastutulijaile hüüda: lugege “Ingeborgi” - “Inge- 

borg” - ses nimes on midagi pehmet, hingelikku lõikavat!

1916 sügisel, kui Laipmann kord jälle oma manitsus-hurjutus-kõnet pidas (nimelt 

“pidas", vähemaga see mehike juba ei lepi) ning ütles: “Teie ei näe ju, Te põlete..." 

Hingeke ütles vahele: "aga ma põlen siiski”...

On näha, kuidas armastaja Adson on püüdnud Underi suust iga mõtteuidu ja kujundi- 

killukest, väärtustades tema kujundlikku mõtlemist ning samas vahendades tema sisemist 

rahulolematust oma toonase elu ja olukorraga.

Kui aastaist 1915-1916 on säilinud vaid paar Adsoni armastuskirja, siis alates 1917 on 

neid juba rohkesti. Näiteks üks dateerimata armastuskiri (ilmselt 1917), mis on Adsonile ise

loomulikus sensuaalses, õhkavas stiilis, kus kontrastina vaheldub ahistav argipäev:

Marjakesele

Eile õhtul kirjutin Marjakesele mõttes kirja. Mu Marjakene on hää ja ilus. Ilus mu 

silmale ja kõrvale, hää mu kurgulaele ja südamele.

Ja Marjakese käsi on nii hää, et teda ühtelugu tahaks käes hoida. Nii soe ja õrn 

kuid surumiseks küllalt tugev.

Mul on suured nõudmised ja plaanid: tahtmised põhjalikuks olemiseks - ent kunas 

neid saab?! Pühapäeva õhtul saatis Marjakene mu pika ninaga koju - ja ma just lootsin!

Oh! Kui oleks aega ja suvine öö soe ja Printsess Paašiga sääl maal - kuis nad 

veedaks tunde! Paas nii igatseb [sõna mahakriipsutet - SK] tunde ja lõppemattuid 

öid!

Miks peab Printsess ka nii ilus olema! Nii lõhnama! Ja nii kergeid siid-riideid 

kandma! Nii avatlev olema!...

Ja pildil, igal pildil on Printsess ikka Printsess.

Ja too oleng, pühapäeval nädali eest, ruumides, kus armastuse jaoks nii palju ruumi...
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Sageli sageli olen mõttes sääl ning näen [sõna mahakriipsutet - SK] nii vaikne, 

ja kristall õhk, ja peeglid, ainult Meditation puudus. Just “sääl” veel olla, just sääl!

Esimene kord pärast Teie ära sõitu on mul hää olla: nii kirja kirjutada Marjakesele. 

Muidu on olnud rahutus ja rahulolematus: ei või, ei saa olla linnas; ei taha ei taha olla 

üksi: kõndima, kõndima, olema suudlema kasevahtu!

Linna tahan, sääl peaks olema, kõik muu on ebaloogiline ja ebaloomulik. Missu

gune ülekohus Faasile: talvel vaba ja nüüd kinni!

Artur pole ühtki rida teinud. Ilusani, armsani, rõõmsani, erutavani, pidulikkuni, 

lilledega, kofiga j.m. jällenägemiseni Pühapäeva hommikul!

P .S. Öö veetsin vaksali üleüldises hoones talurahva norskamise ja räuskamise saa

tel kolmel toolil lamades ja pausidega suikudes. (KM EKLA, f 180, m 42: 1.)

1917. aastast alates ilmuvad Adsoni kirjadesse esimesed võrukeelsed luuletused. Näi

teks 16. juunil 1917 saadetud kirjas leiduvad meelelised värsid:

So rõivalõikest ma valget näije

So rinnakeist-

Ma tedä kaije; ma tedä kaije,

So rinnakeist ---

So puhast suukõist ma kavva vahtse...

Sa keelekeist

Nii roosat vilksit... ma tedä tahtse,

So keelekeist...

So hiuse kuhja nii kullast krooni

Ma imetli -

So kõnnakut, mis nii väärin trooni

Ma imetli...

Mo Hengekene, mo Kaunikene,

Mo Marjake!

Sul laula mina, mo Armsakene,

So orjake. —

(KM EKLA, f 180, m 42: 1.)

Luuletuse lõppu on lisatud Adsoni märkus: “Autor palub Teid olla vali kriitiker!” Seega 

oli Under ka Adsoni loomingu esimene lähilugeja ja arvustaja, nii nagu Adson oli seda 

temale.

Näiteks 18. juunil 1917 kirjutatud kirjas leidub armsama ilu, eriti käsi ja juukseid jumal

dav luuletus: “Ma nimeti So Jumalas So kässi / Nii nõidva, õnnistava väe peräst. / Kuis tahas 
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voolatelle laulovessi / So egäst vähämbästki iloteräst!” Luuletuse viimane stroof väljendab 

autori südamesoovi kaitsta oma armastatut kogu maailma kurjuse eest:

Peäp hoitma, Koitma Sinno hõrka 

Kui hoitass “kõrva takan nelki” - 

Et Sino vasta kuri eäl ei põrka, 

Ma ehitäss Suli’ kätest peost telgi. 

(KM EKLA, f 180 m 150: 1, l 2: 26.)

Adson vaimustus mitte ainult naise ilust, vaid kirjutas tihti suure helluse ning soojusega 

tema uutest luuletustest. Adsoni hinnangud on ülimalt heatahtlikud, ülistavad, tingimusteta 

tunnustavad. Sellist kindlat uskuja vaimset toetust vajab kindlasti iga luuletajateed alus

tav autor, nii ka Marie Under. Adson täitis seda ülesannet tema elus erilise südamlikkusega. 

Näiteks 9. detsembril 1917 kirjutas Adson Underile “Sonettide" kohta: “Mäletad hiljuti, kui 

tegime korrektuuri, ütlesid, et ilusad on nad. Tõesti, Sonetid! Mida rohkem nad seisavad, seda 

ilusamaks, kangemaks lähevad. Ei sarnaseid Eestis nii pea kirjutata - Sina ise veel ainult." 

(KM EKLA, f 180, m 42:1.)

Kirjades imetleb Adson piiritult Underi luuleannet ning nimetab ennast diletandiks 

meistri kõrval. On hetki, kus Underi suure ande kogemine sunnib teda lausa kohkuma ja 

paneb teda samas kahtlema omaenda luuletamisvõimes: “Oh ja, Marie Under viib. Kunas Sa 

küll seda kõik vaatad ja mõtled ja näed? Kõnnid mu kõrval ja ma ei teagi. Ei! Mina enam ei 

luuleta: Sa teed seda liig hästi! Mis mina dilletant Su meistri kõrval.”

Adson vaimustub kõigest, mida Under kirjutab, ega kritiseeri teda kunagi mitte ühegi 

sõnaga. Underi arenguloo seisukohalt on oluline, et Adson sisendas talle püsivalt eneseusku 

luuletajana, eriti siis, kui tal nagu igal loojal olid oma sügavad kahtlusehetked: “Kõneleme 

parem ilusamaist asjust: Sinust ja Su luuletusist. Sina! Oled blond ja intiim, ja valge! Ja Sinu 

laulud - need on nii suured suured sündmused, neid on Sul veel küllalt ees, usu aga. Nii, Sa 

ise oled enesel ees ja Su laulud ja mina Sinu mees, Sinu kõrval ja Sinu Paaž." (KM EKLA, f 

180, m 42: 1, 5.8.1919.)
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“SONETTIDE”
SÜND

1914 puhkenud armusuhtest sai Marie Under nii sügavad tundeelamused, et kirjutas nende 

mõjul 1915. ja 1916. aastal suure osa oma esikkogu “Sonetid" lembelüürikast. Pärast küm

neaastast vaikset küpsemist puhkes tema lüüriline anne alles nüüd täisjõuga, vormudes juba 

teadlikult vormirangetes sonettides ning leides sõbras, armukeses ja ustavas Paažis Artur 

Adsonis naisele nii vajalikku emotsionaalset vastukaja ja loojale totaalset heakskiitu.

Varaseim lembeluuletus, mis kirjutatud Artur Adsoni suhte puhkel, on “Su sõrmed eksi

sid mu bluusi siidis...” (“Helged sonetid” I), Adsoni märkmikus dateeritud 12. jaanuaril 1915:
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Helged sonetid

I

Su sõrmed eksisid mu bluusi siidis, 

Siis hõlmu laotes järel andis sõlg 

Ja nagu õis säält puhkes valge õlg, 

Rind särgist paisudes end vabastada püüdis:

Su pilgu palav meelitus, see hüüdis, 

Kui oleks kustutada armuvõlg: 

Pea pitsilumest libises ka selg — 

Ei püsind ükski liige enam riidis.

Kirg varvasteni alasti mind kooris.

Poolkinnisilmil nagu udulooris 

Sind nägin tarretuses seisatlevat,

Mu ihu iludusi imetlevat.

Sääl äkki lõõmas ihaleek meil kahel:

End tundsin kaduvat su käte vahel.

1915 valmis veel mituteist Maardu suves puhkenud armastusloole viitavat luuletust: 

“Helged sonetid” Ilja III, “Suveigatsused”, “Sirelite aegu", “Õnne ootel", “Hoiatused”, “Hei

namaarjapäeval", “Merilind" jt. Mitmete toonaste luuletuste ümberkirjutuste all on Adsoni 

käekirjas pliiatsimärge: “suvi 1915” või “Maardus, suvel 1915” (KM EKLA, f 180, m 165: 2). 

Enamus neist luuletustest ilmus esikkogus “Sonetid”, v.a sonett “Santa Maria”, mille sõnas

tus on trükis avaldatud luuletustega võrreldes küll kohmakam, kuid mille enesehinnanguline 

sõnum on eluloolisest aspektist kõnekas:

Santa Maria, sa! Siis ütles sõber kenam - 

Sest on nüüd kümme pikka aastat läinud.

Mu jalg on mõnda teed, küll kitsast, laia käinud

Santa Maria nüüd ei ütle keegi enam!

Ma tundnud elumere tõusu-mõõna:

Nüüd võiks ehk öelda mul*  - Maria Magdalena.

(KM EKLA, f 180, m 165: 2.)

Koostöös Adsoniga valmisid 1915-1917 llnderi “Sonettide” ja “Eelõitsengu” käsikirjad, mis 

väljendasid autori enesetõlgenduse kohaselt eeskätt taaspuhkenud armurõõme, elu-ja ilujanu, 

mitte niivõrd kaasaja revolutsioonilisi tuuli või teadlikult moraalitõkkeid murdvaid meeleolusid. 

“Mis selles kogus võrreldes meie eelkäinud luulega leidub revolutsioonilist murrangut, see on
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nagu terve kogu ise kõik värssidesse valatud juba enne poliitilist revolutsiooni. Olgu see ütel

dud ja õiendatud kord juba alatiseks”, rõhutas Adson “Sonettide” puhul (Adson 1949: 78-79).

Veel enne kui “Sonettide" käsikiri 1917. aasta suve lõpuks valmis, oli Under teinud 

nõudliku näidenditõlke prantsuse keelest: Maurice Maeterlincki legendaarne, muinaslooline 

näidend “Sinilind” ilmus 1918. Esimene suur tõlketöö valmistas tegijale suurt naudingut. 

Kui ta sellega valmis oli saanud, ütles ta oma armukesele Adsonile: “Küll ma rõõmustan, et 

valmis. Kangesti rõõmustan, kui kord trükis ilmub - kui õnnelik veel võis olla Maeterlincki - 

Nüüd ma tean, mis on õnn! - See ongi õnn!..” (KM EKLA, f 180, m 35: 4.) Just rahuldustunne 

vaimsest tööst osutus Underi jaoks tõeliseks õnneks.

Stiilitundlik ja -nõudlik Friedebert Tuglas tervitas Marie Underi tähelepanuväärset tõl- 

kedebüüti pikema artikliga Maeterlinckist ja tema näidendist, lõpetades kiidusõnadega tõl

kijale kui suure maailmakirjaniku esmatutvustajale eesti keeles: “Marie Underi tõlge kannab 

eneses tõlkija keeleliste ja stiililiste vooruste pitserit. See on värviküllane, kerge ja keeleliste 

uuenduste tõttu iseäranis peen ning nõtke vorm. Pärast seda, kui käesolev tõlge laiemates 

lugejate ringkondades Maeterlinckile teed on valmistanud, tahaks nii häämeelega samas 

intelligendis tõlkes näha kättesaadavaks tehtud Eesti publikumile sama autori vanemad teo

sed." (Tuglas 1918b: 6.) Järgmisel aastal ilmuski Underi tõlkes Maeterlincki teine näidend, 

“Pelleas ja Melisande”, mis tuli samal aastal ka Estonias lavale. Selle tõlke puhul pidas Karl 

August Hindrey Underi õrna sõnatundlikkust sedavõrd väärtuslikuks, et hindas seda pigem 

kui lugemisnäidendit (Hindrey 1919a: 2). 1921. aastal tõlkis ja avaldas Marie Under veel 

kolmanda Maeterlincki näidendi, “Õde Beatrice”.

Siuru kirjandusrühmitus (vt lähemalt peatükk “Siuru”) otsustas esimese trükisena välja 

anda just Marie Underi “Sonetid”. Kogu Siuru rühmituse kirjastamis- ning korraldustöö oli 

peamiselt Artur Adsoni kanda. 22. augustil 1917 kirjutas Adson parajasti maal suvitanud 

Underile:

Kas Sa nüüd homme tuled või ei, aga Sonetid anname trükki ja homme läheme Areni 

juure ning tellime Sonettidele kaane ja frontispise.

Mõtle, Marjakene, Siuru annab nad välja ja esimesena, Printsessi laulud - nii peab 

ka olema, mis präses Sa muidu oleks ja Printsess.

Kaup on tehtud, homme algab ladumine. [---]

A propos: Saime Sonettide jaoks ilusa, valge, paksu paberi, 10 korda parema kui 

too, mis ostsime.

Ah, ma muust ei räägi, kui paberist ja trükkimisest.

Ja Sinu honorar oleks 400 rbl. - kas jah? (KM EKLA, f 180, m 42: 1.)

Kuid samal ajal oli Underi abieluvälist armusuhet tabanud esimene suurem kriis. Under 

sai lõplikult teada, et lahutus Karl Hackerist ei õnnestu kiriku, abikaasa ning perekonna vas

tuseisu tõttu. Veelgi olulisema pöörde tõi Adsoni ja Underi vahekorda aga see, et 1917. a 

kevadsuvel armus Under tõeliselt ja sügavalt Friedebert Tuglasesse. Nüüd oli suhetevõrk 

veelgi komplitseeritum: Underi elus oli korraga kolm meest, ta oli endiselt abielus Hackeriga, 
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ta pikaaegseks armukeseks oli temaga kirglikult abielluda sooviv Adson, kes polnud luba

dustele vaatamata aineliselt veel sellisel järjel, et kahe teismelise lapsega naisele uut kodu 

võimaldada, ning Tuglas.

Väsinud ja tüdinud nii paljude pingete kuhjumisest, otsustas Marie Under 1917. aasta 

lõpus lõpetada vahekorra Artur Adsoniga. 6. jaanuaril 1918 kirjutas Adson Underile oma 

elu kõige dramaatilisema kirja, anudes teda jääma. Adsoni kirja peamiseks argumendiks 

oli veendumus, et Tuglasest ei saaks Underile kunagi sellist Paaži, nagu seda on Adson. Kiri 

iseloomustab kujukalt seda ummikut, kuhu Under selleks ajaks oma elu, armastuse ja vas

tuoluliste suhetega jõudnud oli.

Printsess!

Sa tahad lahku minna.

Enne aga mõtle, kelle juure Sa lähed, kuhu, kelle juurest ja kust.

“Tema" [st Karli - SK] juure. “Tema", kellega üksiolemise perspektiiv Sind veel 

paari päeva eest minu juure, minu halva ja haavaja juure ajas. Kuis tahad Sa harju? 

Sina pole enam see inime, selle psükoloogia, selle usu ja - oh üleüldse, Sa tead, 

missugune olid siis, kui Sa “talle” esimest korda läksid, siis kui Sa Moskvas elasid. 

Sa oled väljakujunenum kui toona, teistsuguste kogemuste ja harjumustega ja need 

viimased saavad inimesele ajajooksul ikka enam ja enam määravatemaiks. Sulle 

on raske neid väheseid väikseid majapidamise muresid kanda, mis Sul praegu on. 

Mõtle aga nende pääle, mis Sulle siis juure lisatakse pääle pannakse, kui täielikult 

temale andud.

Sest kord oli Sul “tema" kohta mõju, oli rohkem mõju, oled seda ise näinud, et 

kõik “schliff’”ki, mis “ta" Sinult on saanud, on protsessi ajal kadunud. “Ta" on kange

maks läinud, teda on raske paenutada, võimata. Ja päälegi on ta nüüd võitja. Igatahes 

saab ta Sulle raskemaid kohuseid pääle laduma, kui ennem. Ja Sina saad neid kandma, 

et majas aga rahu oleks.

Kuhu Sa lähed? Matildede, Oskarite ja kurat teab missuguste Hackerite seltsi, 

pääle kauba veel Laipmann. Suurepäraline ümbrus Printsessile!!! Paašita Printsessile.

- Ka Printsessita Paas pole kurioosumi mõttes paha (on paljuski mõttes paha!) - 

Üks ladna olemine: Matilde mängib klaveril “Stilles Weh", võib olla ka Undal käel 

Printsessiga (kui “tema” nii ilusti palub) ja Laipmann ning mõni realistil ne kirjanik 

kuulavad, Laipmann muidugi räägib omist nooruse sentimentaalidest. Ahja, 1 pud. 

surrogaatviina seisab laual... “terviseks” “Maja”! See oli siis kuhu ja kelle juure.

Nüüd: kelle juurest ning kust. Paasi juurest, olgugi halva, flegmaatilise paasi juu

rest, kuid ikkagi Paas. Olgu nüüd mis on - ma ei ( ) prätendeeri ka millegi pääle 

(ainult Sinu pääle küll) - sarnast paasi Sina enam ei saa. Sääl on Tuglas, armastab 

Sind veel esimeses järgus, tähendab kõige kangemas - ent paas ta Sulle ei ole, on ta 

Sulle palju kirjutanud? Lubanud küll. Ja Oinamaa*  (kuid minule pole kedagi, kedagi

* Elo Oinas, tulevane Elo Tuglas, Friedebert Tuglase tollane tüdruksõber.
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Stseen Artur Adsoni 
näidendist “Läheb
mööda", mis etendus 
1923 Tallinna Draama
teatris: peategelased 
armastajapaar Liina 
Reiman ja Rudolf Klein 
(1935. aastast Ruut Tarmo).

vaja, pole ka kedagi. See on sarnane tõde, et õigemat polegi. Tead isegi) on tall ka, 

ikka veel, ja “dilletant” ja llbak ning plikade kirjad ja Aino Kallase “ilus arvustus” - ah, 

tead ju isegi. Ära arva, et ma Tuglase abil võita püüan, end kõrgemale upita, ei. Ja on 

Tuglas olnud Sinust suuremas ekstaasis, kui mina?

On keegi olnud suuremas ekstaasis, Sinust ekstaasis, kui mina? Oled ise öelnud, 

et ei.

Ja kust Sa lähed? Siurust. Kõigest elavast, hoogsast. Lähed ilusaist võimalusist, 

plaanidest ära. Juba tehniliselt lähed ja aega mööda ka vaimliselt, sest Hackerite pesa 

on õige põhjalik haud. Siis veel natukene.

Kui palju on kulunud aega, et Sa harjusid situatsiooniga, mis minu olemasolu ja 

vahekord minuga tõi, situatsiooniga seltskonna arvamise suhtes ja see äraharjumine 

kestis nii kaua, kuna ometi oli lootus ilusama tuleviku pääle. Kuna nüüd: harjuda, ja 

mis on selle palgaks?! Ja veel Sinul, kes experimentide tegemise jaoks on juba liig hell.
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Kujuta ette see on tähtis, Sinule - “endine siurulane", “tal oli vahekord”!!! Tõesti, 

see oleks suurem “skandaal", kui minu juure tulek, minuga liitumine.

Mõtle ka seda, missugune nauding on luuletada, kas saab Sul seda sääl Hackerite 

hauas veel olema?!

Istuda kuskil “Puppcheni” saatel, näha laual mõnd uuemat hästiõnnestanud Siuru 

väljaannet ja mõelda et olid kord Siuru Printsess ja paasi Printsess. Sina oled seks 

liig uhke, et kannatada kõrvalejäänu osa!!!

Mis ma räägin: “Puppcheni saatel", väga võimalik, et väikse lapse nutu saatel, 

sest ettekuulutaja ütles ju ja “temal” oleks ka põhjust seda ettekuulutust täita: "mis 

kindel on kindel".

Ütlesin ju enne, et Sa teist paasi enam ei saa. See on pärast mind, pärast Tug- 

last - kes võiks veel selleks saada? Sina, kes Sa kord kanget jooki oled maitsnud, ei 

lepi enam nõrgemaga.

Ütlen “Pärast Tuglast" - Tuglasel juba energiat ei jätku Sind säält välja tuua ja 

sellep. lõpeb ka vahekord Tuklaga. Olen Sulle annud oma kangema armastuse, mis 

ma iial olen omanud ja mis mul iial saaks olema - pärast Maardut ei või enam midagi 

nii kanget, nii suurt olla. Inimene on ainult kord elus oma võimise tipul - ja pärast 

Maardut ei taha ma enam midagi, pärast Sind ja Maardut ei taha ma enam midagi. Ei 

enam midagi, ei ühtki naist.

Kirjutan Sulle pisaratega kurgus. Imelik usk on mul selle kohta, Ma aiman, kui me 

jälle läheks sinna - ah, kui me läheks sinna! Kõik oleks jälle hää, kõik kõik! Sina jälle 

valgeis siidis ja juuste kullas - kes rohelusi ja pääsukesed, pääsukesed!!! Ja mustad 

räästad ja need kaks tuba ning lilled! Ah, kõik see elab, see on, see jääb, surmani. Ei 

ükski tüli ei halbus seda ei kustuta. Ah see, see kõik ajab luuletama, ajab nutma, see 

oli liig kange, liig kange, et kättetasumine ei võinud jääda tulemata.

Ja ometi on veel kõik võimalused, et Maardu korduks, Sina seesama, seesama, ja 

käed nii valged ja juus nii kuldne ja kõnnak nii sale ja kõik, kõik - ja mina ka seesama: 

ei nutaks ju ma muidu, kui tolleaegne mina minust oleks kadunud, kui minus need 

võimalused ja vastuvõtlikkus oleks kadunud! Ah, Marjakene!

Ei ole armastus kadunud, minus mitte, ainult muutunud on ta, olen flegmaatili- 

sem, blaseerunud, ei jaksa enam anda nii palju ja see ongi see viga! Sina oled harju

nud saama, saama, olen Sind hellitand, hellitand ja nüüd ei hellita enam! Ainult mõne 

luuletuse teen Sulle.

Ah ma annaks ju rohkem, kuid minus pole rohkem, imetlen küll Sind ilusat, kõike 

mis Sul on ilusat, kuid ületulvata ma ei saa Sind - Maardu võttis liig palju ära - ja 

protsess ka!

Aga kas olen ma julgenud seda Sulle öelda!!! Sinu kurbust, Su ahastust kartsin. 

Ah nii sageli olen tahtnud öelda, kuid olen sundinud end vaikima, sest Sina näed ses 

armastuse surma, kuid see ei ole nii! Ikka olen enesele öelnud: ära ütle, kõike võib 

kannatada. Kui Sina aga ei ahastaks. Oh, Ma tean, kuis Sa ahastadü! Seda kardan roh

kem kui muud maailmas. Ent Sa ahastad ikkagi! Ja nüüd lõpuks pean ütlema. Ja ütlen 
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ka veel: armastus ei ole surnud, ei! ta on muutunud: mu annid on kehvunenud, kuid 

vastu võtta oskan, jõuan, tahan ikka, ikka.

Ennem, kui meil jälle midagi rikes oli, ütlid, et Sa elu süüdistad, mitte mind, kuid 

nüüd ainult mind, ainult mulle heidad ette - ja see on valus - olen siis tõesti mina 

süüdi. Sa ütled, et ma lubadusi olen annud. Mu Jumal, muidugi olen annud, nii keesin 

üle, et ka tulevikku tahtsin anda, olevikus andmisest ei jätkunud. Ja oleks ma pidanud 

siis, oma loomu vasta, Sulle hoiatusi jagama? Oleks see armastus siis enam olnud suur? 

Ei, ta oleks olnud mürgitus. Ma ise uskusin neid lubadusi, ah kuis uskusin! Ma pidin 

lubadusi andma: ma keesin üle, minus oli 100% + aur, ent nüüd ei ole mul enam auru, 

kuid 100 +C ikkagi on. Ja vahete vahel tuleb auru ka. Aga kui Sa oled kannatamatu, 

siis halvad mu auru. Ja muidugi, Sa oled harjunud saama rohkem, miks peaks Sa siis 

nüüd vähem saama. Ah, kuis ma Sulle annaks, kui mul oleks!!!

Kui Sa teaks, kui raske on olnud see igavene minu vaikimine Su küsimiste-ette- 

heidete puhul! Kui ometi saaks, tohiks kõnelda, kui sõber sõbrale. Ja mul ei ole sarnast 

sõpra (mitte ühelegi muule kui Sinule ma sellest ei räägiks, pole kunagi rääkinud), 

sest Sinule ei taha ma haiget teha.

Ah, tahaks veel palju Sinuga sellest kõigest kõnelda!!! Tule!!! (KM EKLA, f 180, 

m 42: 1.)

Underi-Adsoni suhte kriis jätkus 1918. aasta algul veel mitu kuud, mil Adsoni kirja-algu- 

sed väljendasid korduvalt pettumust: “Sa ei tulnud täna", “Miks Sa ei tulnud?" jne. 18.-19. 

märtsi ööl 1918 saadetud kirjas anus Artur Adson veel kord meeleheitlikult armsamat jääma, 

mitte lahku minema, olles veendunud, et “meie kuulume ühte”, ehkki seda õiget armastust 

Underi jaoks pole: “Sa oled juba kord seda sugu." Adson anus ja anus: Ah, ma ei kiida ennast- 

aga ma tahan Sinuga olla, Sinuga jääda, ikka; mulle on nii selge, nii selge, et ainult Sinuga, 

ainult Sinuga, ikka. Armsakene, jääme ühte! Palun Sind, palun, palun!! Tule jälle mu juure! 

Vaata, Sinu käsi on mulle ikka nii valge, Sinu juuks mitte vähem kuldne, kui kunagi muidu, 

Sinu hääl, kõik Sinu olemine - see kõik on nii ja armas, armas oled Sina. Tule homme kell 1." 

(KM EKLA, f 180, m 42:1.)

Aga Marie ei tulnud.
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FRIEDEBERT
TUGLASJA 
“SINISE PURJE” 
SÜNNITAUST

Marie Underi ja Friedebert Tuglase esimene kirjanduslik ühisesinemine toimus 1905. aastal 

Noor-Eesti I albumis, kus Underil ilmus Mutti nime all luuletus “Ema laul” ja Tuglas, tollal veel 

kodanikunimega Friedebert Michelson, avaldas novellid “Asuja” ja “Nõiutud ringis”.

Hiljem on Tuglas meenutanud nooreestlaste esimesi kokkupuuteid Underi töödega:

Mis aga teadsin ma enne seda Underist? Kuskil ajalehis kaks-kolm luuletust, “Noor- 

Eesti” esimeses albumis “Ema laul” ja teises samuti paarkümmend rida. Ning see oli 

kõik. Lisaks kõik see varjunime all, mida praegugi vaja raamatu abil meelde tuletada. 

Puudus igasugune kujutlus inimesest, veel vähem ta laulikutulevikust.

Ainult kord oli tema puhul Kitzbergi korteri biedermeierliku palmi all pisut kirjandus

likku sensatsiooni. Oli saabunud nimelt “Ema laulu” käsikiri. See oli tolle aja kohta värske, 

intiimne, mõtet ja tunnet liigutav töökene. Rõõmustas Kitzberg ja rõõmustasime meiegi, 

noorurid. Kirjanduslik ring oli siis kitsas, välisüllatusi vähe. Nüüd tõi postituul kaasatundja 

tervituse. Kuid ise jäi ta kaugusse, varjunime ja vahemaa taha. (Tuglas 1996c: 330.)

Underi ja Tuglase isiklik tutvumine leidis aset kaks aastat hiljem, 1907 Tallinnas, kui Ants 

Laikmaa võttis maapaost salaja kodumaal käinud Tuglase kaasa külaskäigule toonase Marie 

Hackeri koju Tartu maanteel. Sellest ajaloolisest kohtumisest on säilinud vaid üks mälupilt 

Tuglase sulest:

Olin siis 1907. aasta kevadel mõned päevad Tallinnas maestro Laipmani ikka varja- 

misvõimeliste ateljeeseinte vahel. Kuulsin nüüd juba ühte-teist Underist. Ei, oli veel 

peale selle ja varjunime hoopis kolmas, kodanlik nimi. Ja ühel päeval kutsus maestro 

mind kõigi nende nimede kandjat külastama tema kodus. [---]
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“Sa tulid lõunast, pruun kui maur, 
Su jutustuste kõlast
Veel kees maailma lõpu aur;
Ja verev, kuumgi oli vist 
Su tint Ning ütle, sulg Su kist 
Mis tiivulise õlast?”
Stroof Marie Underi luuletusest 
“Sääl tuli Tuglas” (1936).



Aga seda kodu mäletan hästi, - täis päikest, pilte, lilli-idülli, - “Ema laulu”, 

“Eelõitsengu” ja osalt vahest ka “Sonettide” interjöörid. Kas võib säärases ümbruses 

üldse kirega kirjutada, mõtlesin. Vahest ainult luulet maitseda ja sinisukana jõude- 

viluks värsistada.

Ja kuidas vaidleski perenaine ise maestro meelituste vastu! Tema nüüd luuletaja, 

tema nüüd midagi kirjutanud, temast nüüd midagi saab! Sula liialdus ja eelarvamine 

on paljas mõtegi sellest! Ning see hirm kirjandusliku tegevuse ees näis olevat tõesti 

otsekohene, siiras. [-—]

Jäi nii teravalt meelde see idülliline hetk mu tolleaegse elu varjuderohkuses. Päike, 

lilled, raamatud. Ja vahest kuskil siinsamas seina taga pisipõngerjana “oma väikeste 

naljakate muredega” see, kellest kõneldud “Ema laulus". (Tuglas 1996c: 330-331.)

Underi ja Tuglase eluteed ristusid uuesti alles kümme aastat hiljem, kui saabus vabastav 

Siuru kevad 1917. Selleks ajaks oli Friedebert Michelson juba tuntud kirjanik, kolme novel

likogu ja ühe romaani autor.*  Tuglas naases aprilli algul pikast, ligi üksteist aastat kestnud 

maapaost paljunäinud maailmamehe, salapärase revolutsionääri ning veendunud sotsialis

tina, aga ka nägusa poissmehena, kelle suunas naised heitsid ihaldavaid pilke.

* Romaan “Felix Ormusson” (1915) ilmus kaks aastat enne Tuglase ja Underi lähemat tutvumist, mistõttu ei saa pidada 
tõepäraseks H. Rajamaa päevaraamatus vahendatud Ilmar Talve ja Maret Paljaku versiooni (vt Rajamaa 2003:165), 
nagu olnuks Under ja ta õde eeskujuks või prototüüpideks Tuglase romaani kahele naispeategelasele. Tuglase ja 
Underi ühine suvitamine toimus alles 1917.

Kohe aprillis tutvus Tuglas Tartus 21-aastase Emma Elisabet Oinasega ja üsna kiiresti 

kujunes sellest tõsine suhe. Samal kevadel hakkas Tuglas saama armastuskirju ka luuletaja 

Marie Heibergilt, keda Tuglas oli aidanud 1906. aastal tema kirjandusliku teekonna algul. 

Pikkadest maapao-aastatest oli Tuglasel ka Soome mahajäänud armsaks saanud naisi. Ega 

noor Tuglas oma noorpõlve naissuhetes passiivne olnud: ikka daamide suhtes galantne ja 

šarmantselt rõivastatud, näpitsprillide ja uurivestiga, alati valmis heaks flirdiks, vahel ka roh

kemaks. Tuglase tollane flirdivalmidus on andnud põhjust pilgeteks siis ja hiljemgi, nagu on 

August Gailit naljatanud oma 5. juunil 1920 saadetud kirjas: “Armas Friedebert Tuglas, kes 

Sa oled Luunjas ja flirdid 28. daamiga, kes Sa oled käinud kirjanikkude kongressil ja ridagi 

sellest pole meile kirjutanud, kes Sa oled annud uusi raamatuid välja, omi ja llo V ja ühtki 

neist pole meile saatnud, - olgu laidetud Su laiskus ja kidsidus ja flirt.’* (Gailit 1996: 33-3A.) 

llnder nägi noores Tuglases otsekui ilmutust teiselt planeedilt:

Sääl tuli Tuglas...

Sa tulid nagu tuulemaand, 

Just nagu teiselt tähelt, 

Kus imedest Sa osa saand, 

Kus sortsidega räheld,
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Suur polnud meilgi kainus, 

Kuid kujutelme kirev tuisk 

Ja köietantsiskelev luisk - 

Ses olid Sina ainus.

Sa tulid lõunast, pruun kui maur, 

Su jutustuste kõlast

Veel kees maailma lõpu aur;

Ja verev, kuumgi oli vist 

Su tint. Ning ütle, sulg Su kist 

Mis tiivulise õlast?

Ehkki Underi luuletus “Sääl tuli Tuglas...”, millest need kaks stroofi pärit, on kirjutatud 

1936. aastal Tuglase 50. sünnipäevaks (vt Under 1936), on neis värssides tunda tõmbe- 

jõudu, mida hoovas tollel revolutsioonikevadel juba mõnevõrra legendaarse nooreestlase 

isikust. Olgu välisega kuidas tahes, kuid ennekõike oli see vaimne väljakutse, eneseteos

tuse ja enesetõestamise vajadus, mis viis need kaks inimest 1917. aastal teineteisele nii 

lähedale.

Maapaost naasnud Tuglase auks korraldas Tallinna Kirjanduse Selts 6. mail 1917 piduliku 

kirjandusõhtu Estonia teatrisaalis. Tuglas esitas seal kõne “Revolutsioon ja kirjandus” ning 

kandis ette avaldamata novelli “Taevased ratsanikud", lisaks proosapoeemi “Meri" ja minia

tuuri “Kolgata teel” (Tuglas 1996a: 37). Seal toimus ka kohtumine Underiga. On kõnekas, kui 

umbmääraseks, lünklikuks ja ebatäpseks muutub Tuglas oma Underi-mälestustes siis, kui ta 

puudutab 1917. aasta kevadet ja suve, hägustades ning vabandades oma lünklikke mälestusi 

purjupaneva kevade ja pähehakkava revolutsioonihuumaga:

Siis kohtusime uuesti, just kümme aastat pärast esimest korda. Oli jälle kevad, revo

lutsiooni, puhkevate sirelite ja muu pähehakkavaga. Ning kõige selle mõjul sündiv 

kirjandus oli niisama purjupanev. [---] Mäletan, mu vastuvõtuks olid tundmatud sõb

rad korraldanud “Estonia" teatris õhtu, kus esinesin novelli ja kõnega. Samaks ajaks 

oli ka maestro Vilde oma kaugemast maapaokohast tagasi jõudnud. Siis tema õhtu 

“Estonias", suur bankett Harjuvärava mäel ja intiimsem Kuld-Lõvi saalis. [---] Noil ajul 

ja pisut hiljem tutvusime ka kõik lähemalt üksteisega: Under, Adson, Gailit, Semper, 

Visnapuu ja nende mälestuste autor. Ja sellest sõpruskonnast kujunes veel samal suvel 

Siuru ühing. (Tuglas 1996c: 32.)

Estonia õhtust pärineb Marie Underi esimene säilinud sedel Tuglasele, lakooniline “Tänu 

tulemast! 6.V 1917” (Under ja Tuglas 2006: 9). Kas väljendati siin tänu Eestisse, Estonia kir

jandusõhtule või Marie Underi ellu tulemise eest? Küllap kõike kolme korraga.

Tartusse Emma Oinasele, juba Eloks kutsutule, kirjutas Tuglas aga 8. mail 1917: “Ma 

pole mitte üht minutit öö jooksul maganud (praegu on keskpäev kell 12) ja nii "purjus” ole 
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ma veel elus olnud kui sel “austamispeol”. Missuguseid kõnesid mina ja muud seal pidasid, 

ei mäleta vist keegi. Kell 6 hommikul tuikus kogu publik läbi linna mereranda!" (vt Hinrikus 

2006: 199.)

Tuglase “Eluloolistes! märkmetest" selgub, et mõni päev pärast Estonia kirjandusõhtut, 

12. mail toimus “väljasõit Nõmmele - Under, Adson jt.” (Tuglas 1996a: 37). Järgnesid elavad 

kirjanduslike kohtumiste päevad. Mai teisel poolel toimus Tallinna Teataja ruumides kirjanike 

nõupidamine kirjandusliku albumi väljaandmise küsimuses. Koos olid pärastised siurulased, 

peale nende veel Eduard Vilde, Mait Metsanurk, Jaan Lintrop, Sophia Vardi jt. Tuglas tegi 

ettepaneku panna tulevase kirjandusliku albumi nimeks “Kalevipojast" võetud siurulinnu 

järgi “Siuru”. Albumi eeltööde tegijaks volitati Tuglas, kes avaldas juuli algul ajalehtedes 

üleskutse kõigile kirjanikele kaastöö saamiseks.

Tuglase märkmete järgi olid siurulased pidevalt koos 17. maist kuni 26. maini, muuhul

gas sõideti koos Kehra Birkenruh’ mõisasse, mis kuulus ajakirjanikule ja hilisemale diplomaa

dile Eduard Virgole. Sellest mõisast kujunes järgneval suvel eesti kirjandusloo kõige kauem 

varjatud armastusloo sündmuspaik.

1917. aasta maikuus pidi Underi ja Tuglase suhetes toimuma otsustav tundeline mur

rang ning füüsiline lähenemine. Kuidas muidu võinuks Marie Underil juba 26. mail 1917 

sündida niivõrd avatud armastussõnumiga esimene pühendusluuletus “Friedebert Tug- 

las’elle":

Oh, palju läinud! - ehk kõik ju läinud!

Kuis kees mu sees!

Ma sulen silmad, nad palju näinud, 

Mis ootab ees?!

Kuid surmahirmus mind äkki valdab

Uus elusööst

ja uuest hing end päästa maldab 

Sest tühjusööst!

Võin rõõmustada, võin kurvastada

Kui keegi muu!

Võin armastada, võin armastada

Kui keegi muu!

Veel käed mul kaunid, veel käed mul valged 

Ja närblikud.

Kui iial enne mu nukrad palged

Nüüd veetlikud!
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Ja kõik on kaunim, ja kõik on armsam, 

Kui kunagi;

Ja mina valvel, ja mina varmsam, 

Kui kunagi!

Kui sinisilmne on suvitaeva 

Akvamariin!

Piimvalged pilved, kui loorid aeva, 

Kui õrn mussliin!

Oh tulililled ja maarjaheinad

Ning Tüümian!

Oliivirohekad metsaseinad

Ja sinav laan.

Oh: tähtelilli kui kuldset naeru 

Öötaeva toas, 

Jõelaintest pärlid löövat aeru 

Kuu kuldses joas!

Oh sirelpilved, jasmiinihanged, 

Oh õitelund!

Kuis kallutanud kõik lõhnapanged 

Kesköine tund.

Kui hõbelinik, kui helmerada,

Kui mõrsjaschlepp

Tee liuglev võtab valendada, 

Kus ootab trepp.

Blondjuukselisena lehvib vilja, 

Ning rukkirääk

Kui hüüaks aina, et pea on hilja, 

Pea üksijääk.

Ehk muutub õnneks mu meeleheide - 

Sind armastan!

Ehk läheb seegi veel soov mul täide - 

Sind armastan!
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Su õlgadelle las heidan käsi, 

Su suule suu!

Oh meie kaks, me kahekesi - 

Misjaoks kõik muu?!

Oh seda kurbust, oh, seda rõõmu,

Oh uuestsünd!

Oh sureliku suurt eluloomu!

Kes päästab mind?!

(Under ja Tuglas 2006:10-1M

Pole teada, kas Under andis selle luuletuse adressaadile üle kohe või hiljem suvel, kui 

suhted veelgi tihenesid, kuid samas pole kahtlust, et see avameelne armastusavaldus tähen

das palju rohkemat kui lihtsalt ühe kevadsuve kiresööstu. Ei tahaks pisendada seda tunnet 

ühe küpse naise erootiliseks ihaks või hetäärilikuks otsekohesuseks, nagu on seda tõlgen

danud Jaan Undusk (Undusk 2007:10-11), sest koos selgesõnalise armastustunnistusega 

väljendab Under siin ju üsna eksistentsiaalset meeleheidet (“surmahirmus mind äkki valdab 

/ uus elusööst”) ning igatsust päästja, kauaoodatud tõelise printsi järele, kelle abil toimuks 

uuestisünd ja kes päästaks hinge "sest tühjusööst!”. Underi esimeses pühendusluuletuses 

Tuglasele sisaldub ühtlasi ka diskreetne vihje abielule: “Kui hõbelinik, kui helmerada, / Kui 

mõrsjaschlepp / Tee liuglev võtab valendada, / Kus ootab trepp.”

Korduv mõrsjakujund on veelgi jõulisemalt väljajoonistatud teises Tuglasele pühenda

tud luuletuses, mis kannab kuupäeva 30. mai 1917:

Ning hõbekuljuseid on naermas õhus - 

Kui leerilapsed seisvad kirsipuud, 

Kui mõrsjad, keda ehteküllus rõhus, 

Nii valged valges, õrnad, abitud - 

Oh, tuulepeiul abinõu on tõhus 

Neid heiduta, kui vilkalt andes suud, 

Ta vallandab neil helmeloori veidi 

Ja kergitabki pitsilise kleidi.

(Under ja Tuglas 2006:16.)

Luuletuse viimase stroofi otsene erootiline kutse “mustalokilisele printsile” ei jäta parimagi 

tahtmise korral võimalust tõlgendada siinset mõrsjakujundit vaid looduslüürilise metafoorina:

Mu aid, sa lillelooridesse maetu 

Opaalitaeva all, oh kunas, kas 

Kord tuleb armuõhinate aetu 

Mu mustalokiline prints?! siis las’,
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Et ootab õitegardinate kaetu 

Alkoovina meid sinine terass - 

Kui roosid ulatan, kui kaome sinna, 

Ta suudlustelle oma suu ja rinna. 

(Under ja Tuglas 2006:17.)

Jah, Tuglas suhtus sellisesse avali armuavaldusse väga isiklikult, nagu kirjutab Undusk, 

kuid pigem vastupidise tähendusega: tõenäoliselt ehmus ta Underi tundejulgusest ja naise 

ootuste kõrgusest. Igal juhul tõmbus kuumaks köetud tunnetega Tuglas 1917. aasta juuni 

algul Tallinnast tagasi Tartusse ja Lõuna-Eestisse. Mai lõpus oli ta kutsunud Elo Pühajärvele, 

kuid Elo ei läinud (Hinrikus 2006: 200). Tuglas rändas juuni algul üksinda ringi Pühajärvel, 

kuid veetis jaanipäeva siiski koos Eloga Otepääl (Tuglas 1996a: 38). Pühajärvelt läks 4. juunil 

Underile teele lühike kiri, milles Tuglas kasutab esmakordselt Underi Siuru-nime Printsess 

(Under ja Tuglas 2006: 20). Nii on Printsi ja Printsessi rollid varakult omaks võetud.

Juuni keskel meelitas Kehras Birkenruh’ mõisas, “Virgo lossis” suvitanud “Mää Print

sess" “Halba Printsi” enda juurde tulema: “tumedad salapärased toad”, “minu akna all puhm 

“murtud südameid"” (Under ja Tuglas 2006: 22). Underi kutsuva kirja lõpus on reetlik küsi

mus - “Kuidas käib Teie vasem käsi?” -, mis viitas hiljutise armukohtumise valusale hellusele: 

"Rõõmustan, et armid Teie käelt kadumas - olen kõigevaljemalt hukkamõistnud seda oma 

isemoodi, vist meeleheitlikku, (jälle irooniamärki vaja!) hellust, - kuid pigemini kurvastaksin 

ka sellegi “kaduvuse" üle!” (Under ja Tuglas 2006: 29.)

Tuglase vastuskirjas (15. juuni 1917) sisaldus juba “õige, suure armastuse” motiiv, ehkki 

esialgu vaid tinglikus, vastaspoole lillerohkete tunnete suhtes kahtlevas kujundikeeles:

Pärite, kuis käib mu vasem käsi? Mõlemad käivad nad, mu ahastuseks, liig hästi. Lei

nan, kahetsen, teen enesele alalõpmata etteheiteid, kuid ei või andeks anda. Miks on 

mõned ajajärgud elus kõrbe-kuivad, teised aga liig haljendavad, nii et nende vastu 

kõik huvitus kaob? Sest õige, suur armastus [sõrendus - SK] elab pigemini 

kõrves, kui lilledes. Mu vasem käsi, - veel ainult ühes kohas on natukene armisid.- 

(Under ja Tuglas 2006: 26.)

Samas kirjas avaldas Tuglas nõusolekut sõita pärast jaanipäeva “häämeelega mõneks 

nädalaks sinna”, st Birkenruh'sse: “Oma poolt lubaksin vastutõrkumata kõigi Teie majesteet

likkude käskude alla alistuda, juba eestkätt oletades, et need pole mitte liig kibuvitsalised.” 

Tuglas uskus, et maal teda “kõige ilusam idüll ootaks". (Under ja Tuglas 2006: 25.) Ta lootis 

üle saada depressioonist ning lõpetada Birkenruh’s oma novelli “Õnne saar” (hilisema peal

kirjaga “Maailma lõpus”). Ent ka Tuglas ei unusta ikka ja jälle kannustamast Underit luule

tama: “Mul on pää täis töökavatsusi, kuid lepiksin ka sellega, kui midagi ei võiks teha. Küllalt 

sellestki, kui hommikuti varakult jalutada, mõni lehekülg lugeda ja õhtuti aegajalt Teilt mõnd 

uut kaunist sonetti kuulda. Ja neid sünnib Teil sääl “murtud südamete" ja iriste dekoratsioonil 

vist palju, palju!” (Under ja Tuglas 2006: 25-26.)
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20. juunil 1917 läkitas Under Tuglasele oma kõige peibutavama kirja, mille ta küll ene

sekaitseks varustas rohkete irooniliste märkustega, öeldes siiski veel kord sõnaselgesti, et 

on “kui magaja Domröschen, kes ootab äratajat printsi”. Under pihtis mehele oma sisemist 

erutust: “juba paljas mõttes, elada Teiega ühe katuse all, on midagi päädpööritavat!” järgnes 

tähenduslik kirjeldus pakatavast loodusest: “Neid punasuulisi marju kord sügisel! Kes neid 
küll näebl Üleüldse on valdand kõike, mis loodud õitsma, mingi pöörasus sel helgel suvel, 

mingi meeleheitlik eneseavaldamiskirg: “iga hinna eest!”" (Under ja Tuglas 2006: 28-29.)

Seda kirja polnud Tuglasel võimalik vääriti mõista: kirjutatu väljendas igatseva naise 

hingeseisundit, kes ootas uut, tõelist, pöördelist armastust, mitte aga lihtsalt suveseiklust 

piiratud ning konfliktse abikaasa ja tüütuna mõjuva armukese kõrval. Tuglas pidi sõiduot- 

sust tehes küll hästi teadma, mis teda ees ootas. Ka Tuglases tugevnes hõõguv tunne, mis 

väljendus mehe ilmselt esimeses (dateerimata, kuid küllap juuli algul kirjutatud) kõige kirg

likumas armastuskirjas Underile, milles ta püüdis, küll küsivas vormis, ette ära tunda oma 

suurt armastust:

Armas, ma ei või enam olla Sind nägemata, Sind kuulmata! See igatsus sööb mind, 

põletab mind! Valvasin eila öösel väikeses palavikus ja mõtlesin pea kogu öö ainult 

Sinu pääle. Armas, ma lämbun sellesse lõõmasse. See on kui uni, ta paelub mind ikka 

enam ja enam. Ma ei tea, kas suudan nädala lõpuni vastu panna, või sõidan juba paari 

päeva pärast. Armas, kallis, hää! Olen nii tihti igatsenud suurt armastust. Kas ta ongi 

nüüd tulnud? Oh, ma ei taha enam midagi mõtelda, ainult Sind, Sind! (Under ja Tug

las 2006: 30.)

Ja Tuglas läks Kehrasse. 5. juulil 1917 sõitis ta poliitiliselt käärivast Tallinnast 

Birkenruh’sse ning veetis seal Marie Underiga ühe katuse all ligi neli suvenädalat. Ta kirjutas 

Kehras armastusminiatuuri “Teile ja iseenesele" ning “Suise melanhoolia”, “Maailma lõpus” 

9. peatüki ning seadis trükivalmis novellikogu “Saatus”.

Kaheksaosaline melanhoolne proosaminiatuur “Teile ja iseenesele" on kirjutatud ööl 

vastu 22. juulit. See on võtmetekstiks Friedebert Tuglase 1917. aasta kirgliku suve vastuolu

liste tunnete mõistmisel. Selles tekstis pole enam mingit kahtlust kirjutaja tunnete ehtsu

ses, sest “kõik räägib ühestainsast suurest armastusest", kuid samas asuvad kirjutaja rinnas 

“igavesti elavad valed”: “Olen liig kurb, et võiksin olla Teile ülekohtune. Olen liig õnnelik, 

et võiksin olla Teile õiglane. Andke mulle andeks, et olen sarnane, nagu olen. See vähenegi 

õnn, mis võiksin Teile pakkuda, on piiratud just sellega.” (Under ja Tuglas 2006: 32.) Süüvi

des oma vastuolulistesse tunnetesse ning nägemustesse, jõuab Tuglas valusa äratundmiseni, 

et nende armastusel ei ole ühist tulevikku: “Sellesse süvenedes tunnen, kui võrratu vähe 

võin Teilt saada, kui vähe Teile anda.” (Under ja Tuglas 2006: 3A.) Läbi pimeduse kuuleb ta 

küll kiusaja häält, kuid tõuseb siiski jõuliselt öise kahtleja vastu: “Jah, kannatan nõnda selle 

pimeduse laine all, et nõnda armastan. Olen liig kirgline, ja sellepärast tunnen kõigi valgete 

ja mustade inglite tulimõõku oma mõtte ja ihu kohal. Olen liig himuline, ning sellepärast tun

nen kaduvuse mürki omas himuras ning apras kehas!" (Under ja Tuglas 2006: 36.) Kahtlustele
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vaatamata päädib Tuglase proosaminiatuuri viimane osa armastusavaldusega, mis kannab 

sõnumit: kõigele vaatamata armastagem teineteist siin ja nüüd:

Kuu on teinud kuldse tiiru üle maa. Öö on kulunud hommikusse. Küünlad on alla 

põlenud.

Olen väsinud, aga mitte enam kurb.

Ah, armas, ma ei tea ega taha enam muud kui Teid. Ma ei mõtle enam muud kui Teie 

palgeid patjade keskel. Ma ei tunne enam muud kui Teie pehmeid käsi palakate vahel.

Tahaksin peita palge Teie paljale rinnale, põimida paljad käsivarred Teie kaela 

ümber, suruda huuled Teie huulile, süledes kogu oma inimliku armastuse sellesse 

ühesse andmuse liigutusse, unustades sünga öö ja raske üksinduse, mis piirab meie 

unustatud maja ja väikest voodit kesk ääretuid avarusi.

Sest meie päralt ei ole midagi muud, kui üksainus Tänapäev ja Siinpaigas. (Under

ja Tuglas 2006: 38.)

Sellega oli Tuglas öelnud Underile kõik ja ühtlasi ka võtnud kõik: ma ei saa Sulle lubada 

midagi enamat kui armastust siin ja praegu. Oli öeldud ja üles tunnistatud seegi, et oma öis

tes nägemustes süüdistas Tuglas iseend oma himudele järeleandmises, tõlgendades oma 

tunnet pigem kire kui armastusena ja kirge omakorda nõrkuse, mitte tugevuse märgina.

just neist öistest tumetundidest ja iseendaga peetud sisevõitlustest võisid sugeneda 

sümbolistliku novelli “Maailma lõpus” 9. peatüki kirjeldused Hiiglaneitsi “naudingute hiig- 

lavoodist” ja hiljem, 1925. aastal kirjutatud “Androgüüni päeva” kirglikud armustseenid 

kahesoolise olendiga, kord printsi, kord printsessiga, tema “hiiglavoodis kui tapalaval". 

Neis teostes kujutas Tuglas Erost kui kõikeneelavat, surmavat jõudu: “Siis mõistsin lõpli

kult: see on sinu surm. See on meestesööjate maa. Tee midagi, või muidu sa sured siia." 

(Tuglas 1986: 244.)

Rutt Hinrikus on tõlgendanud teksti “Teile ja iseenesele” kui Tuglase ilukirjanduslikku 

ülestunnistust, vastust biograafilisele küsimusele, mis Underist ja Tuglasest oleks võinud 

saada (Hinrikus 1999). Ehkki võib kahelda otsestes seostes ilukirjandusliku ja biograafilise 

tõe vahel, näeme ometi, et hoolimata sügavast vastastikusest kirest lõi Tuglas kartma llnderi 

armastuse ees. Küllap rääkis Tuglase kiire tagasitõmbumise taustana kaasa ka hirm erakord

selt tundejõulise naise endiste ja üha kestvate meessuhete ees. Tuglas kartis ehk Underile 

alla jääda, kaotada oma loovus teisele tugevale loojanatuurile.

Tuglase miniatuur “Teile ja iseenesele’’ on poeetiline dokument autori hingelisest võitlu

sest keset oma kirgi ja kohustusi, tundeid ja võimalusi, milles ta annab lõpuks alla, tunnista

des “armastuse viimse tõe” kõikehõlmavaks loodusjõuks, mis on “suurem kui ma ise, see on 

kõrgem kui ma ise. See ei tunne piina ega ahastust, see ei nõua vastuarmastust ega kades

tust. See on universaalne ja panteistlik nagu jõud, mis “kannab päikesi ning tähti muid”.” 

(Under ja Tuglas 2006: 38.)

Pole kahtlust, et see universaalne jõud viis kaks armunut Birkenruh’ kuumas suves 

1917 täieliku teineteisele andumiseni. Sellele vihjavad mõlema, nii Underi kui Tuglase 
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armastuskirjades korduvad erootilised motiivid ja mälestuspildid kohtadest, kus jagati ühi

seid kirehetki. Näiteks kirjutas Under Tuglasele 15. augustil: “Ah, Prince, ei ole ma veel kor

dagi tihkanud minna Teie tuppa, ei “mahajäetud maja’’juure, ei Teie kallastelle. [—] Ah, mis 

ma võin, et isegi mu huuled mulle tuletavad meelde Teid!” (Under ja Tuglas 2006: 52.) Disk- 

reetseimad armustseenid maalis Under mõned nädalad hiljem oma luuletustes, mis ilmusid 

“Sinises purjes’’.

Jaan Unduski oletus, et Underi ja Tuglase armusuhe jäi üksnes platooniliseks suve- 

episoodiks, ei pea kõige eelnenu taustal ilmselt paika: “Seal jõutakse vist suudlusteni, mis 

jäävad ainsamaiks elus” (Undusk 2007). Ometi jätkub erootilisi ühismotiive ja vihjeid kum

magi armastaja kirjadesse 1917. aasta suvest kuni 1918. a jaanuarini, Underi luulesse aga 

jäävad selle sensuaalse suhte jäljed kestma kuni “Uneretkeni" ehk elu lõpuni. “Kuid nüüd, 

viimne kord Tallinnas olles - missugune elurõõmus joovastus, missugune lapselik andumus 

elule! Missugune intiimi õnne tundmus kõige järele!” tänas Tuglas Underit “antud õnne” eest 

30. septembril 1917 (Under ja Tuglas 2006: 72). “Heitsin voodisse - Sinu armastuse sõnad 

paljal rinnal - et olla üksi ja segamata omas õndsuses. Ah, sama kui siis, kui siis, tol viima

sel ööl,” meenutas Under 4. oktoobril 1917 (Under ja Tuglas 2006: 78); “Ah, ma ei peakski 

Sulle praegu kirjutama, nüüd, kus mu meeled on äärmiselt pingul haiglasest ja meeletust 

Sinu-ihast;” kirjutas Under Tuglasele 28. oktoobril 1917 (Under ja Tuglas 2006: 84). Mõle

mad koos igatsesid taas “uppuda armastuses nagu hõõguvas lillemetsas” (Under ja Tuglas 

2006: 74, 78).

Pärast viimast koosveedetud ööd, mida kumbki hiljem kirjades liigutusega meenutab, 

järgnes valuline lahkumine augusti algul, mil Tuglas pöördus tagasi Tartusse oma argielu ja 

ühtlasi oma teise (või esimese?) armsama Elo juurde, kellega ta kogu selle aja oli pidanud 

romantilist kirjavahetust.

Under püüdis takistada Tuglase ärasõitu, mille eest ta hiljem kirjas andeks palus: “Unus

tage mu indiskreetsus! Unustage, et püüdsin takista Teie ärasõitu! See ei olnud jällegi kord 

mina, ehk ainult üks väike kõrvalmina. Teie tegite õieti ja hästi.” (Under ja Tuglas 2006: 43.)

6. augustil on Tuglas kirjutanud Tartust Underile omakorda vabanduskirja:

Mul on kahju, et Teist nii ei võinud lahkuda, nagu oleksin tahtnud. Teie ei olnud 

minuga rahul, kuigi ma tegin enese teades õieti. Või ongi see andeksandmatu, kui 

õieti tehakse?

Nägin Teid jäävat maha kahe rongi vahele ja peatselt pimedusse kaduvat. Liiategi 

ei olnud Teie üksi. Jälle neelas Teid aeg ja kaugus. Kas tõesti võib maitseda ainult “ühe 

päeva” ja “siin paigas”? Viimane päev Teie seltsis oli otse võimatu. Mäletate, kuidas 

istusime, lillesid nuusutasime ja veini jõime? See mõjus juba laudkonnasse nii, et kõik 

said närvlikuks. Kui armuheitmatu olin aga ühe vastu! Ma ei teadnud, et minus on nii

palju südamettust ja piinamishimu. Ja kuidas ühtlasi maitsesin just seda vägisi võtmise 

ja ülekohtuse armastuse õnne! Ah, armas, tunnen Teid veel enese kõrval nagu olite 

siis, õrn ja anduv. (Under ja Tuglas 2006: 40.)
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Kiri tunnistab siiski vandeseltsluse kestmist ning lubadust külastada Underit esimesel 

võimalusel taas Tallinnas: “Kas Teie mulle siis veel hää olete? [---] Kirjutage mulle, armas. 

Arthur Väides”. (Under ja Tuglas 2006: AO.)

Under muidugi märkas Tufllase nimemuutust ning kommenteeris seda kaotuskibe- 

dalt: “Imelik, et oma kirja mulle olete märkinud nimega, millega on märgitud Teie kaunimad 

valed.” Samas leevendas ta omapoolset süüdistust kirja lõpus: “Armas, armas Arthur Väides!” 

(Under ja Tuglas 2006: 43-44.)

Läbielatud tundepalangu suurusest ja ühiselt kogetud hingetormist annab tunnistust 

tõsiasi, et mõlemad asjaosalised pärast lahkuminekut augusti algul haigestusid, kannatades 

mitmepäevast kõrget palavikku koos hingepiinadega. Under lamas vähemalt kolm päeva 

valutava peaja liikmetega suures kaetud akendega toas, palaviku tõustes kuni 39,2-ni. 

(Under ja Tuglas 2006: 43.) Tuglasel tuli Tartus läbi teha kurguoperatsioon ägedakujulise 

angiini tõttu (Tuglas 1996a: 38).

Under tunnistas, et nende “närvipingutus oli viidud äärmiseni, lõpuks isegi ühel*  Ja, ja: 

olite halastamatu tol õhtul. Mul oli piinlik see meie demonstratsioon, kuid ühtlasi meeldis ta 

ka mulle. Kahtlemata olen Teile veel hää, kui tulete. Oh muidugi, muidugi! Kõik sümptoomid 

näitavad sinnapoole. Kui see tulek ainult mitte ei sünni saja aasta pärast!” (Under ja Tuglas 

2006: 44.) See on Underi-poolne märguanne, et nende armusuhe võiks jätkuda ka tõsise

mate kavatsuste hing dramaatiliste otsusteta. See oli uhke Underi allaandmine, leppimine 

teise naise rolliga esimese, Elo kõrval, kelle olemasolust ta oli täiesti teadlik Tuglasesse 

armumise algusest saadik.

* Too “üks", kannatav osapool selles kolmnurkses (õieti nelinurkses) armumängus oli Underit armastav Adson, kes 
pidas samal ajal päevikut, märkides hoolega üles kõik armsamaga koos veedetud ööd. Suvel 1917 oli Adson Tallinnas 
ja käis tööl.

Hingelise allaandmise ja vaid hetkearmuga leppimise selgeim tunnistus on Underi kõige 

avameelsem kiri Tuglasele 2. oktoobril 1917:

Teie, Sina!

Jälle paus, jälle vaikus. Ja miks pean olema mina see, kes murrab selle vaikuse esime

sena? Aralt istun kirjutama, sest kes teab, kas oletegi enam mulle aldis.

Jah: jälle resignatsioonipäevad, kuigi aiman, et kordub õnn, mis heledana kont

rastina paistab nüüdsile päivile, kus ma isegi igatseda ega Teid mõelda ei või uhkelt 

ja iseteadvalt - nii ebamäärane ja nimeta on meie vahekord.

Oh, seda meie lennulist armastust! Spontaanne minuti-õnn! Silmapilkne meele

heitlik andumissööst!

Olgu siis! Nii on rikkam, ekstraktsem, kaunim!

Tean Teid olevat õnneliku teistega, kuid - sellest ehk lõpuks olenebki minu õnn. 

Tõesti: kuis lisab veetlust, kuis ärritab mind teadmine teistest naistest Teie ümber. 

Mulle meeldib hädaoht, rahutus, balangseerimine armastuses. Võib olla, niipalju 

armastangi. Kui olen kahevahel, põnevil ning - kade. Ja eks meelita suurel määral mu
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iseteadvust Teie “langemine* ’ teiste juurest minu juure. Sest ei või enam kahtlust olla, 

kui tullakse armastatu juurest... Niisugust mõõdupuud on mulle vaja.

Olge õnnelik sääl harmoonilises armastuses, kuid - ma olen tänulik meie haig- 

laselle, dissonantsiküllaselle vahekorrale, mis meile võimaldab üksikuid vabastavaid 

harmooniamomente, vägevaid ja jõulisi, - liig üürikesi, et olla kahvatud ja labased. Olen 

õnnelik, et meie vahekord ikka enam ja enam komplitseerub ja on nii õnnelikult õnnetu.

Aga vahel näib mulle siiski, nagu võiksin Teid hoida ja võita kogu Teie armastuse, 

koondades kõik omad jõud ja liites kõik omad minad. Kuid - mis jäuks? Teades, et 

saavutes täit harmoonilist õnne saavutaksin ühes sellega ka õnne lõpu, avan käed ja 

lasen libiseda, mis peaksin hoidma. Jõu, mille peaksin tarvitama soovide täitmiseks, 

tarvitan - nende mahasurumiseks.

Ah, nii väiksed on mu nõudmised. Sellepärast, et nad on liig suured. -

Teie, Sina! Andke mulle andeks see kiri, kui ta ehk tuleb mitte parajal ajal.

Teie, Sina! Kui Te mulle kirjutaks!

M. U. (Under ja Tuglas 2006: 76-77.)

Kui väärikas taandumine, samas ka alandlik leppimine - saavutamatu õnneideaali loo

mise lohutusega. Just sellest resigneerunud, kuid elukogenud äratundmisest - “teades, et 

saavutes täit harmoonilist õnne saavutaksin ühes sellega ka õnne lõpu” - saavad alguse 

Underi hilisemas luuleloomingus nii palju eri vorme võtnud lõpetamata täiuse ning õnne

varjutuse motiivid. See õnne-leina paarismotiiv on jälgitav alates Tuglasele kirjutatud luule

tusest “Unetus”, mis sündis veel armumise palangus 19. augustil 1917, kuni hiliseas Rootsis 

loodud poeemini “Uneretk”.

Unetus

Kuis võiksin magada, kui armastan ma nõnda!

Kuu poetand põrandalle hõbelehti, 

Kui pisaraid on puhkend taevas tähti - 

Kuis võiksin unusta nüüd Sind ja iseenda!

Kuis võiksin magada, kui armastan ma nõnda, 

Et igatsusega võin nüüdseid tunde ehti, 

Öö hallusesse päeva pärlid plehti, 

Kui kurbust kanda nagu õnne mõnda!?

Sind mõelda, rind täis purpurõhetust, 

End lasta rõõmu roosast lainest kanda - 

Mis sest, kui kuskil põrkad valuranda.
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Kuis magada, kui rind, täis õnnekust 

Ja leina, harrastab öid-päivi neid 

Kui esimesi, või kui - viimaseid.

Just alates “Unetusest” väljendub Underi poetiseerimisvõime haardeulatus nii täielikult 

oma vastandlikus amplituudis: õnne ja rõõmu lainetusest kuni “valu ranna” ning leinaöödeni. 

Just Tuglasega kogetud suure armastuse võimalus ja sellest ilmajäämise, hingelise allaandmise, 

loobumise alandlik kogemus andis dramaatilise sügavuse kogu Underi järgnevale lüürikale.

Ka Tuglas tundis “Unetuse” puhul kohe eksimatult ära uue kvaliteedi Underi luules:

Lugesin ühe Sinu soneti, ja jälle valdas mind suur armastuse ning õnne laine. See 

ümbritseb nagu eeter mind igalt poolt, tunnen magusat tuska kogu olevuses, peenena 

fluiidina hõõgub see mu südames.

“Kuis võiksin magada, kui armastan ma nõnda” - kõigi Su ilusate üteluste hulgas on 

see ometi ilusaim. Võib olla, kõneleb minus egoistlik joovastus, kuid mulle meeldivad ometi 

kõige enam need harvad read Su raamatus, mis oled kirjutanud, mind mõeldes.

Jah, mulle tundub, nagu eraldaks neid teistest koguni miski ise toon. Ei iial ole 

neis kõnet andumise õnnest, ainult lahkumist ja resignatsiooni nad hõõguvad. (Under 

ja Tuglas 2006: 72.)

Septembris 1917 Siuru kirjastusel ilmunud Underi esikkogusse “Sonetid” jõudis autor 

veel viimasel hetkel lisada kaks Tuglasest inspireeritud ja Tuglasele kirjutatud luuletust: 

“Unetus” ja “Sonett” (“Hilissuvi” I). Mõlemad hoopis teist laadi armastusluuletused, mille 

armu-ja õnnetundmusi pingestasid uued, varasemast dramaatilisemad, vastandlikud ja valu

lised noodid:
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Ah, ammuks oli see, kui alles iris

Mu akna poole hellitusi heitis

Ning lõhnadega ootvat tuba täitis, 

Koorvalgena kuuhelkide safiiris.

Hing igatsust siis Sinu poole tüüris.

Sa tulidki. Kui keskpäev leegid läitis,

Meid lilletiine niit, mets, kalmuskallas peitis, 

Pilk elusügav pilgul vaatepiiris.

Nüüd: pihlakobarate ruuge raskus

All sügistaeva sinavat kristalli;

Kui väsind käsi, kandvaid kuldset palli
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All õunte kollendavi oksi laskus.

Ma alles kuulatin, ma alles lootsin - 

See kuhu varises, mis nõnda ootsin?

Autori kommentaar sellele luuletusele kõlas resigneerunult: “Seekord ainult üks sonett 

ja seegi, paraku, keskmine.” (Under ja Tuglas 2006: 52.) Vastus soneti viimases värsis esi

tatud küsimusele tuli koos Tuglase jätkuvate kirglike armastuskinnitustega: “Neil minuteil 

tunnen, kuidas armastan Teid kogu oma olevusega, armastan jagamatult, egoismita, isegi 

vastuarmastust nõudmata... [—] Armas, kui ilus ja diskreet on saadetud sonett! Vaikne, kurb 

ja tagasihoidlik. Meie “lilletiine niitja kalmuskallas”! Aga teine sonett, millest kirjutasite? Ka 

seda tahaksin ma väga näha.” (Under ja Tuglas 2006: 56-57.)

Aga samas, 19. augusti kirjas tunnistab Tuglas Underile ootamatult: “Tunnen Teie vastu 

otse vennalist usaldust - nii ääretu võõras kui Teie ka mulle olete. Mitte midagi ei tea ma 

tõepoolest Teist - pääle nähtavate tõsiasjade. Näib, nagu poleks ma kordki Teiega rääkinud, 

ja ometi sellest hoolimata!” (Under ja Tuglas 2006: 57.)

Sügavalt pettunud Under vastas Tuglasele alles paari nädala pärast: 30. augusti kirjas on 

esmakordselt tunda Underi distantseeritust, vahetu armuõhin on asendunud poole kirja ula

tuses viisakuste vahetamisega, sest “nüüd on Teil ju Ormussoni päevad”! Tuglase väide nende 

kahe võõras-olemise kohta vallandab Underis ometigi erakordse pihtimusliku ülestunnistuse:

Ah, Arthur Väides, Teie ei tunda mind, teada minust nii vähe! Pean ma Teile jutus

tama oma eluloo? Huvitavama osa sellest teate ju juba, tänu Hlpmn’ile [A. Laikmaa - 

SK]. Ning teated vanemaist ei mõju hästi, ütleb Ormusson. “Nähtavad tõsiasjad"! Kas 

see pole juba väga palju: enamailt “tuttavailt” ei tea meie sedagi. Ja - kas olen mina 

kunagi midagi muud luuletand, kui ennast! Elus olen õppinud vaikima - enesekait

seks. Päälegi, kuis võiksin öelda: olen nii ja nii?! Etteelama peab üksteisele. Ärge nüüd 

arvake, et tuleb õrnatundlusest, või viisakusest, või häbelikkusest see mu kinnine olek, 

ei: puhas egoism, hyperegoism! Enesekaitse, nagu ütlesin. Kahtlen, kas mimoosi-taime 

“häbelikkus” ka mitte pole - hyperegoism.

Ning, pääle selle: peab püüdma säilida uudishimu. See on üks “sügav" lause.

Kuid - see lehekülg näib vastukäivat sellele teoorialle, sellepärast räägime muust.

(Under ja Tuglas 2006: 59.)

See Underi puhtsüdamlik ülestunnistus - “kas olen mina kunagi midagi muud luule

tand, kui ennast” - tuleks meelde jätta, kui lugeda eraelus inimpelglikuks peetud luuletaja 

erakordselt avameelset ning isiklikku luulet, isiklikumat kui on kirjutatud varasemas eesti 

kirjandusloos.

Samas kirjas teatas Under Tuglasele, et tema “Sonetid” on trükki antud (“Mõelge: nad 

on annud trükki mu sonetid! Tulles maalt sain selle üllatava teate, mis mind sugugi ei rõõ- 

mustand. Nii “üle pääja kaela”!”) ning et ta on “viilinud” käsikirja eile, st 29. augustil, jätnud 

välja mõned luuletused (“Hüatsindid" jt) ning lisanud käsikirja “ka need kaks, milledest saatsin
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ühe Teile viimati ja täna saadan teise. Kui kahju, et ei ole Teid siin, et saaks exploateerida Teie 

hääd maitset musttuhande teknilise küsimuse puhul.” (Under ja Tuglas 2006: 59-60.)

Septembris 1917 tekkis Underi-Tuglase kirjavahetuses küll ligi kuuajaline paus, kuid 

seda oleks ennatlik tõlgendada Tuglase kohkumisena Underi otsusest avaldada Tuglasele 

kirjutatud armastusluuletused oma esikkogus, nagu Jaan Undusk on oletanud (Undusk 2007). 

Ajutist pausi kirjavahetuses seletavad ehk hoopis sagedased koosviibimised, sest septembris 

1917 oli Tuglas tihedasti Tallinnas (Tuglas 1996a: 38), valmistades ette nii “Siuru I” albumi 

ilmumist kui ka Siuru avaõhtut, ning kohtus kindlasti ka Underiga.

Veel vähem on alust eeldada, et Tuglas polnud enne “Sonettide” ilmumist tuttav Underi 

varasemate armastusluuletustega ning võinuks olla nende ilmumisest häiritud, nagu arvab 

Jaan Undusk.*  Olid nad ju maikuust alates veetnud vaimselt ja emotsionaalselt koos ligi viis 

kuud, mille hulka kuulusid tihedad vestlused kirjandusest, kirjandusrühmituse Siuru loomine, 

vastastikused ettelugemised, arutlused, üksteise innustamine, kriitika jne. Ütleb ju Tuglas 

oma mälestustes: “Nii põhjalikult pole eesti kirjanduse hea käekäigu eest kunagi hoolitsetud 

kui siis! / Kuid kõige selle boheemitsemise kõrval tegime noil ajul ka väga palju tööd ja ära

tasime vähemalt eesti kirjanduse tema juba aastaid kestnud uinakust.” (Tuglas 1996c: 332

333.) On mitmeid kirjalikke tunnistusi selle kohta, et Tuglas luges ja kiitis Underi “Sonette” 

juba mitu nädalat enne raamatu ilmumist: nii kirjutas ta koos kunstnik Konrad Mägiga 

16. septembril 1917 Tartust Werneri kohvikust Underile kui luuletajale postkaardi: “Oleme 

istunud Werneris, kõnelnud sonettidest ja Teist. Ja ühtlasi tundsin tarvet avaldada postkaa

rdil sümpaatiat Teie ja sonettide vastu. Riimimatus keeles riimitud tundmustega F. Tuglas.” 

Veel enamgi, Tuglas tegi nende tutvuse algusest saadik tõhusat äratustööd Underis uinuva 

luuletajahinge kallal:

* “Saata teineteisele oma teoseid on kirjanike vana komme ning loomulikult pidi Tuglas arvestama sellega, et ka 
Underi läkitatud luule ei jää peitu kirjavahetusse. Kui aga tolle esikkogu 25. septembri Siuru õhtuks välja tuleb, näib 
funktsioonide järsk muutus isikute-ja tekstidevahelistes suhetes Tuglast ometi rabavat. Ta oli tuntud kirjanikuna 
olnud kirjavahetuses avalikkusele peaaegu tundmatu daamiga, aga nüüd oli ta seda üleöö kuulsa poetessiga.

Veelgi enam: luuletused, mida see tundmatu daam oli talle saatnud, eeskätt Tuglase lemmiksonett “Kuis võiksin 
magada, kui armastan ma nõnda”, olid nüüd kõigi omad. Kogu oma kirjanduslikule kogemusele vaatamata oli Tuglas 
neid võtnud kui väga isiklikke, salajasi asju, see selgub tema kirjadest. Ja ühtlasi nägi ta, et see tundmatu daam oli 
kirjutanud veel kümneid armuluuletusi, mis polnud üldse seotud tema, Tuglase, isikuga, ja et tema, Tuglas, oli olnud 
vaid üks impulsse lainetavas luulevoos. Alguses oli olnud Underi luule ja alles siis tuli Tuglas.” (Undusk 2007.)

Siis möödus aastaid, terve igavik. Kohati vaid ühiseis väljaandeis, samade raamatukaa

nte vahel. Ja kui harva võis sealgi kohata. Ikka nagu salakiri salmi kõrval: mina nüüd 

luuletaja, minust nüüd midagi saab!

Kuid sel ajavahemikul on sündinud ometi “Eelõitseng", samuti suur osa “Sonettidest".

Ei sündinud aga veel luuletaja, kes oleks tahtnud end ise tunnustada, veel vähem teistelt 

tunnustust nõuda. Jätkus tahet tundmiseks, jätkus pisut ka veel selle sõnastamiseks, ei jät

kunud aga enam seks keskenduseks, mida nõuab püsiv kirjanduslik tegevus.

Ja seda omapärast passiivsust on ulatunud Underil siiamaale. Ei hoolitsenud ta ise 

oma esimeste värsside ilmumise eest ja küllap oleksid jäänud ilmumata hilisemadki 
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raamatud, kui oleksid oodanud tema hakkavust. On püsinud passiivsus trükitähe ja 

sellega seotud sekelduste vastu.

Ja nii on olnud võimalik, et sünnipärane lüürik alles “maise matka poolel teel” tegi 

nii enese kui ka teised teadlikuks oma kutsest. Sest Under oli oma esimese raamatu 

“Sonetid” ilmumisel juba ligi 35-aastane. Küllaltki iga lüürilise soone puhkemiseks! 

Aga veel enam, see täisväärt toodang, mis asetab Underi nime eesti lüürikute esiritta, 

on sündinud alles 40-50 eluaasta vahel.

Ning et see puhkemine niigi hilja tuli, sellekski oli vaja veel hoopis erakordset 

ajamiljööd. Oli vaja revolutsiooni virr-varri, tunnete tuld ja suitsu, ühiskondliku uues

tisünni ning viimsepäeva meeleolu. Oli vaja meeletut 1917. aastat, selle enesepinge 

ja minnalaskmisega! (Tuglas 1996c: 331-332.)

Seda Tuglase ebamääraselt sõnastatud meenutust on võimalik tõlgendada Siuru rolli 

rõhutamisena Underi kirjanikuks saamisel, temas luuletajajulguse äratamisel. Kuid me teame, 

et otsustav oli ikkagi vahekord Tuglasega. Ehk teisisõnu: tänu taandunud ja nõudlikule Tug- 

lasele on meil täna olemas jõuline luuletaja Under. See polnud lihtsalt enesekiitus: Tuglas oli 

ju üks esimesi ja olulisemaid Underi-müüdi loojaid, võttes oma kirjandusliku autoriteediga 

tunnustavalt arvustada ja kaitsta tema “Sonette’* nende ilmumisele järgnenud sensatsioo- 

nipöörises (Tuglas 1918a: 114-125).

* “Selge on, et Underi “Sonettide" ilmumine põrutas ta miskitviisi läbi. Tuglas muutub hetkeks relvituks ja hakkab siis 
distantsi otsima. Underit objektistama, see tähendab - Underist kirjutama.” (Undusk 2007.)

** Tuglas pidas “Naislehe” all silmas ajakirja Naiste Töö ja Elu 1917, nr 27, kus ilmus korraga kaks arvustust “Sonettide" 
kohta: väga tunnustav Aino Kallaselt ning poleemilisem tõlgendus “Daam ja armastus” Helmi Neggolt, allkirjaga 
H. Tõramaa.

Underi silmis oli Tuglas tingimusteta autoriteet, kellesse luuletaja uskus, kõnetades teda 

imetlevalt “Sina, täius!” või teisal: “Sest teadke, et ma iga tähte kaalun, mis tuleb Teie sulest 

sel puhul. Kõigist arvustusist on mulle ainult Teie oma tähtis, Friedebert Tuglas!”

On sümboolne, et Marie Under, kes nii pelgas avalikke esinemisi, luges Siuru avaõhtul 

Estonias 25. septembril 1917 ette just luuletuse “Kurvad rõõmud”, esimese luuletuse, mille 

ta oli maikuus Tuglasele mõeldes kirjutanud ja talle andnud või saatnud. Ridadega “Oh, palju 

läinud! - ehk kõik ju läinud!” alanud luuletus lõpeb armastusavaldusega.

Mingist kohkumisest või ehmumisest Underi ootamatu poeedikuulsuse üle*  ei kõnele 

ka rõõmustavad teated esimestest positiivsetest arvustustest “Sonettide” kohta, mida Tug

las ise tõttab luuletajale koju saatma: “Saadan Teile ühes sellega “Naislehe” arvustustega.**  

Need rõõmustasid mind väga. Hakkan just ise Teie üle kirjutama - kuis see mul õnnestab?” 

(Under ja Tuglas 2006: 86.) Samasuguse innuga raporteerib ta Underi sonettide peadpööri

tavast populaarsusest koolinoorte hulgas: “Nii sügavale oleme siis langenud, kolleega! Oleme 

saanud “klassikuteks", kellest juba koolis on kõne! I—] Kui palju häid arvamisi ja vaimustust 

pillasid nad meile 3 1/2 tunni jooksul, mis koosolek kestis!” (Under ja Tuglas 2006: 80-81.)

See, et Tuglas ise asus Underi “Sonette” arvustama, oli ülim, mida Under võis tahta ja 

samas ka karta: ta suur armastus, ta suurim autoriteet kirjanduses võttis tema armastusluulet 
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avalikult arvustada. Underi seisukohalt oli see otsekui minek teisele, otsustavale katsele: kui 

tal ei õnnestunud Birkenruh’ kuumas armusuves võita Tuglase lõplikku armastust naisena, 

siis õnnestub see ehk luuletajana.

Korraks pärast “Sonettide" ilmumist see nõnda tunduski, kui Tuglas talle esmakordselt 

kirjutas armastusest kui võrdne võrdsele Sina-vormis ja pihtis oma imetlust:

Seda valgust ja õrnust ei kustuta miski, mis Sinust minusse on voolanud. Ja kõige selle 

juures, Sa tead ju, mul pole Sinu kohta liialdavaid illusioone; armastan Sind just ini

mesena, naisena - palju kogenuna, kogu Su minevikuga.

Sina - siiski nii iseäralik, kõigist erinev, naine ja luuletaja, - kui meeldiv on mul 

rõhutada ka viimast asjaolu - kõige kaunimas mõttes. Just niisugune pead Sa olema, 

kauni, diskreedi anniga ja oma ilusa, väsinult-naeratava näoga. Missugust kirja ma 

praegu Sulle kirjutan! Vabanda, kui see näib vahest olevat "armastuse” kiri. Seda ma 

ei tahtnud, see tuli kogemata, olen liig õnnelik, et end oleksin suutnud taltsutada. 

(Under ja Tuglas 2006: 74.)

Kuid avalikus arvustuses, mis põhiolemuses uue luuletaja annet küll tunnustas, võttis 

kirjanduslik autoriteet Tuglas täiesti teise, pedagoogilise patriarhi tooni, sellega otsekui 

varjates “kõike õrna ja intiimi” nende vahekorras. Tuglas püüdis oma kirjutise sõnumit ning 

tooni Underi ees välja vabandada: “Saatsin Teile “Postimehe” jõulunri, kus on kirjanduslikud 

ülevaated. Usaldasin kirjutada “Sonettide” üle - vabandage mind! Tegin lõpmata pääliskaud- 

selt, rutates, kogu artikli ühe ööga.” (Under ja Tuglas 2006: 89.)

Under seevastu kartis juba ette, et Tuglas võib temaga just nende salasuhte iseloomu tõttu 

tavalisest rangemalt talitada: “Kardan, et Teie mulle isegi veidi vali olete: mul on tundmus, nagu 

oleksite mulle alati vähe halb olnud - kõigest, kõigest hääst hoolimata. Kuid nüüd olen mina 

halb: häbematult otsekohene! Kui Teie ometi ka nii oleksite!" (Under ja Tuglas 2006: 90-91.)

Tuglas teadis samuti juba ette, et tema arvustus, olgu see nii kaitsvas rüütlirüüs kui 

tahes, võib teha Underile haiget. Ja tegigi, isegi väga. Üksainus sõna - diletant - üldjoontes 

positiivses arvustuses kummitas luuletaja mälestustes ja kirjades palju hiljemgi:

Ma pean end ju nüüd dilettandi nimest lahti töötama. Ah, kas Sa tead ka, et see sõna 

mind päris valusalt riivas, see hirmus, kole, jõle “dilettant"!!! “Dilettant kõige kauni

mas mõttes," - kuid ikkagi dilettant! Ning kas on sellel sõnal üleüldse “kõigekaunimat 

mõtet"?! Dilettant see on ju - Stümper! Ah, milline aversioon mul selle sõna vastu! See 

on kui sõim! Mul näib, nagu oleks ma nüüd võimatuks tehtud. Nagu oleks mul häbiplekk 

otsa ees. Oleks mõni teine seda öelnud, aga - Sina! Sind usub ju iga lapski. Nüüd pean 

minagi seda uskuma. Ja ometi ei taha ma seda: see on kõigest hoolimata mu sisemise 

äratundmise vastu. Kuid Sina oled mulle autoriteet, ja nii olen ma väljapääsmata sei

sukorras. Milline vastik dilemma! Vabanda, armas, et kirjutan Sulle sellest! See ei ole 

mitte viha Sinu, - ei, Jumal hoidku! - vaid enese vastu. Ja muidu nii ilus arvustus! Liig 

hää. Isegi mu erootilisi sonette kaitsesid Sa kui pühadusi. Tänan Sind. Ning tead Sa, et

EE
LÕ

IT
SE

N
G

 - 
lu

ul
et

aj
a id

en
tit

ee
di

 sü
nd

193



mind suur häämeel valdas nähes, kui hästi Sa mind kui inimest mõistad. Peaaegu arvus

tasid Sa minu isikut enam kui luuletajat minus. Ja see meeldis mulle. Sina - kes Sa veel 

hiljuti ütlesid minust mitte midagi teadvat! - (Under ja Tuglas 2006: 94.)

Under kinnitas ometi otsekui usin õpilane õpetajale, et “nüüd tahaks peaaegu ainult 

selleks veel kirjutadagi, et Sulle meeldida! Milline võrratu ülesanne! Tahaks nii mõndagi 

veel teha uue kogu jaoks, kui oleks aga - und!” (Under ja Tuglas 2006: 94) Kirja ära saa

tes lõi kirjutaja kartma, et tema haavumine “dilettandist” võib omakorda Tuglast vihastada, 

mistõttu ruttas nõustuma: “Sul võib ju õigus olla. Sul ongi õigus. Kirjuta mulle üks sõnagi 

selle märgiks, et ma Sind ei ole väga vihastand! Sest vihastand ma Sind juba olen!" (Under 

ja Tuglas 2006: 95.)

Tuglas ei vihastanud. Vastupidi, ta vastas hoopis uue, heldinud ja kogu nende intiim

sema kirjavahetuse kõige otsekohesema armastustunnistusega (“Armastan Sind, kallis”) ning 

võttis solvava sõna eraviisiliselt tagasi:

Kirjutasid nii palju minu ülekohtusest arvustusest Sinu üle. Õieti oleme vahest juba 

mõlemad selle arvustuse unustanud. Mulle näib, nagu oleks Sa viimasel ajal juba üle 

iseenese piiri ulatanud. Kas seda lüürik just peab tegema, see on ise küsimus. Kuid kui 

see õnnelikult sünnib, siis on see suur võit. Pärast “Hämarat linna” võtan “dilettandi” 

nimetuse häämeelega tagasi. Mulle näis alati imelik Sinu üle kirjutada, ja ma ei oleks 

seda kunagi teinudki, kui mitte juhus mind ei oleks kohustanud. Kuid nüüd tahaksin 

kirjutada “Sinise purje" üle palju ja hästi. Ma teen seda erapoolikult? Jah, muidugi. 

Kuid miks ei võiks ma kirjutada just neist luuletusist, mille sündimiseks vahest ise olen 

kuigi väikest, kuid ometi miskisugust põhjust annud?

Miks ei või Sind tänada, oma vaimustust avaldada trükitult? Sina - poeet, armsam!

Kas ei ole see imelik, et nii kirjutan, kuna olen alati nõudnud armuheitmatut otse

kohesust ja õiglust? Muidugi, kuid see on just mulle õiglus ja otsekohesus, rõõmustada 

Sinu ja Su luule üle. Sinu kaunid read - need on ju osa Sinust enesest, Su isikust, Su 

hingest. Armastades üht armastan ka teist. (Under ja Tuglas 2006: 97-98.)

Seda Tuglase kirja lugedes tundub, et alles nüüd, jaanuaris 1918, on nende suhe jõud

nud teatud tasakaalu ja harmooniani. Ometi oli Tuglase kiri ühtlasi nostalgiline hüvastijätt: 

“Mul on ikka tundmus, et ma Sinu häädust ei ole teeninud, Aga, võib olla, tundubki häädus 

siis õieti hääna, kui tead, kui vähe oled seda väärt. Ma tänan Sind.” (Under ja Tuglas 2006: 

96.) Ka soovitud arvustus “Sinisele purjele" jäi kirjutamata. Kas oli põhjuseks liigne isiklik 

seotus paljude sealsete luuletustega, ajapuudus ühiskondlike ülesannete ja muude kirjatööde 

kõrval või armastusest loobumise kibedus kummalgi poolel, ei ole teada.

Märke sellest, et Tuglas mõtles armusuhtest juba kui möödunust ning oli jätnud oma 

südames Underiga korduvalt hüvasti, on näha ka varasemates kirjades: “Tean, kõik on rela

tiivne ja möödaminev. Kuid ühtlasi tunnen, missuguse päikesena Sa ikka jääd minu elus,” 

kirjutas Tuglas Underile 30. septembril 1917 (Under ja Tuglas 2006: 72).
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Friedebert Tuglase ja Marie Underi intiimne kirjavahetus lõppes Tuglase 24. jaanuari 

1918 kirjaga. Armastuslugu, mis algas maikuus 1917 ja lõppes jaanuaris 1918, jätkus elu

aegse järelhoovusena eeskätt Underi luules, aga põgusalt ka Tuglase novelliloomingus.

Under oli aastaid pärast suure tundetormi lõppu meeleheitel, depressioonis, kõigest 

tüdinud. Eeskätt leidis see väljenduse tema täiesti muutunud luules, kuid viiteid sellele sei

sundile leidus juba kirjades Tuglasele: “Kõik on halb sellest. Ah, olen tüdind igavast niiskusest 

väljas, olen tüdind kössutamast Paaski sohval, tüdind “Empire’i” suitsuumbsest õhust, - ah, 

olen tüdind kogu elust - Sinuta!” (Under ja Tuglas 2006: 82.)

Mõned vihjed Underi südant painanud armukadedusele ning murele, et Tuglas seob 

end lõplikult teise naisega, on jäänud kirjavahetusse teiste siurulastega. Näiteks värsskirjas 

Henrik Visnapuule küsis Under küll justkui naljatamisi, ent siiski mürgiselt:

Ja nüüd: kas ehk tõesti käsivart no Tukla

Too vibalik (või -Une?) arabesk?

See teade mõjus nagu võmm mul kukla.

Siis olen mina mehetu ning lesk?...

Või on see jälle mõni tagauste 

Klatsch?...

(KM EKLA,f 180, m 26: 6.)

Paar päeva varem oli Visnapuu nimelt teatanud Underile:

Printsess! Ei tea, miks jälle nõnda, 

Et tahan kirjuta Teil’ riimi mõnda. 

Ei tea, kas sest, et Tuklal täna kihlus, 

/To vibalikuga just nimelt/ 

Või on see nõnda sama ihlus?

(KM EKLA,f 180, m 26: 6.)

Kiri on ilmselt kirjutatud seltskonnaga kohvikus olles, sest nimelt kihlusest teavitavale 

värsireale on lisatud Tuglase käekirjaga märkus: “Natukene ekslik. Pühitsesin nimelt lahku

mist. Tukel”. Tuglase kihlumisteade oli toona küll ekslik, ent mitte ennatlik, sest just otsus 

siduda end Eloga oli põhjus, miks Tuglas katkestas romantilise vahekorra Underiga.

Tuglase suhe Elo Oinasega arenes 1918. aasta jooksul sellisesse järku, et 15. septemb

ril 1918 registreeriti Tartus nende abielu. Emma Elisabeth Oinasest sai Elo Tuglas, kirjaniku 

ustav elukaaslane ja abiline, Tuglase paaž ja arhivaar, kes jäi koduperenaiseks, pühendades 

oma elu Tuglase ande teenimisele.

Samal ajal, jaanuaris 1918 püüdis Under lõpetada oma neli aastat kestnud suhet Artur 

Adsoniga, kuid andis pärast Tuglase lõplikku loobumist siiski järele Adsoni palvetele nende 

suhet jätkata.
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Underi ja Tuglase lahkuminek oli kindlasti valus mõlemale, kuid valusam mahajäetule kui 

mahajätjale. Tagantjärele spekuleerides võib küsida, kas saanuks Underist Tuglasele samasu

gust ustavat pühendujat, nagu oli seda ennastsalgav Elo, ning kas saanuks Tuglasest sama

sugust pühendujat Underile, nagu oli seda Adson. Kindlasti mitte. Kas olnuks võimalik kahe 

loova partneri viljakas liit? Ilmselt mitte. Seetõttu tuleb nõustuda õnnetu Adsoniga, kes 

6. jaanuaril 1918 kirjutas Underile: “...sarnast paashi Sina enam ei saa. Sääl on Tuglas, armas

tab Sind veel esimeses järgus, tähendab kõige kangemas - ent paash ta Sulle ei ole...” (KM 

EKLA, f 180, m 42:1.) Lõpuks tegid mõlemad, nii Under kui Tuglas, valiku ebavõrdsema, kuid 

looja egole soodsama partneri, truu paaži kasuks.

Printsist ei sftanud Printsessi päästjat päriselus, kuid Printsist sai ta päästja luules: lõpe

tamata täiuse motiiv, õnnevarjutuse motiiv, valguse ja varju alatine koosmäng saab siitpeale 

Marie Underi luule põhimotiiviks ning seda küpsusele kandvaks tõusulaineks. Just see süga

valt õnnestav, kuid samas veel teravamalt lõikav armastuse kogemus andis Underi luulele 

eksistentsiaalse sügavuse ja kõrguse.

Soov end tõestada Tuglasele luuletajana innustas Underit pühenduma luuletamisele 

kirglikumalt kui kunagi varem.

ELUAEGNE
SÕPRUS

Pärast armastajate lahkuminekut katkes mõneks ajaks kirjalik side Underi ja Tuglase vahel, 

kui mitte arvestada üht Underi naljatlevat juhuluuletus! “Siurulastele / Psk! Printsess köögis”, 

kus ta muuhulgas maalis pildi oma sisekonfliktist pliidi ja kirjutuslaua vahel:

Kas pean strichniini limonaadi jooma, 

Sest ootmas Pegasuse kärsik turi: 

On sõiduvalmis seada “Sini-puri”, 

Kuid mahti ei ma saa — vast pean end ülespooma?!*

Tuglas märkas 1918. aasta sügisel ebatavalist vaikust Tallinna ja Tartu vahel ning juba 

värske abielumehena kirjutas Mariele distantseeritult Teie-vormis päriva sõnumi:

Nii kaua aega - Teilt või Teist mitte ainustki teadet! Tallinna näib jälle nii ääretu kaugel 

olevat Tartust! - Saime säält ainult albumi - ja see tõstis nõnda meie tuju, et tahak

sime kas või jõuludeks kolmandat välja anda! On Teil palju luuletusi selle jaoks? - Loen 

praegu “Sinilindu” - ma pole seda varem üheski keeles lugenud - on ilus! Tahaksin 

häämeelega sest kirjutada. Ja Teie “Eelõitseng”?! Ootan seda pikisilmi. - Paljude ter

vitustega - oodates mõnd rida. Teie Fr. Tuglas. (Under ja Tuglas 2006: 100.)

* Õigluse huvides tuleb siiski märkida, et koduperenaisel Marie Hackeril oli abielu ajal Karl Hackeriga palgatud 
majateenija, kelle liiga kauaks jäänud ostureisi üle ta samas luuletuses pilkamisi nuriseb.
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Siurulased 1917: 
August Gailit, Henrik 
Visnapuu, Johannes 
Semper, Artur Adson, 
Marie Under ja 
Friedebert Tuglas.

See kiri oli kirjutatud juba kolleegile, mitte armsamale, ehkki igatsus kaotatud isikliku 

kontakti järele kumab läbi ka Tuglase asjaliku kirjakese stiilist. Teisalt on reetlik fakt, et ilm

selt kibestunud Under polnud saatnud juba veebruaris ilmunud “Eelõitsengut” oma suuri

male kirjandusautoriteedile Tuglasele, et Tuglas peab seda temalt küsima veel nii hilja kui 

oktoobris 1918. Tegelikult pidid Underi ja Tuglase kontaktid 1918. aastal olema siiski tihe

damad, kui isiklik kirjavahetus seda näitab, sest Tuglas oli asunud 1917. aasta detsembris 

tööle Postimehe kirjandusliku lisa toimetajana ning töötas seal kuni detsembrini 1918. Seda 

perioodi nimetas Tuglas ise Postimehe Siuru-ajajärguks (Tuglas 1996a: 39). Underilt ilmus 

sel aastal Postimehes terve hulk luuletusi, mis oli kahtlemata Tuglase kui toimetaja teene.

Siurulaste seltsielu oli sel aastal intensiivne, nii et kokkupuuteid pidi endiste armas

tajate vahel seetõttugi olema. Aprillis oli Siuru simman Vanemuises, kuid selles Under ja 

Adson ei osalenud. Juulis suvitasid siurulased, ka Under, Adson ja Semper, Pühajärvel Saare 

talus (Tuglas 1996a: 41). Kuid see suvi ei meenutanud enam millegagi 1917. aasta kuuma 

armunute suve Birkenruh’s. Tuglas kirjutas suvituskohas ümber oma “Pühajärve” novelli ning 

haiglane Marie tõmbus koos Adsoniga teistest eemale.

Kui 1920. aastal ilmus Marie Underi täiesti teisenenud, ekspressionistlikult dramaatili

ses toonis luulekogu “Verivalla”, ei reageerinud Tuglas sellele enam kui (endine) armastaja, 

ta ei näinud või ei tahtnud näha selles enam midagi isiklikku. Ta kirjutas Underile tänukaardi 
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kui kirjanduskriitik ja sõber. Ometi ei puudunud selles Tuglase Underi-suhtele nii tunnuslik 

kannustav, ent samas ikka nõudlikult provotseeriv torge:

Austet Printsess! Lubage tänada luuletuskogu eest! Kõik temas on üllatav-uus: tööd 

ise, mille hulgas nii vähe varem tuntuid, kuid veel enam nendes avalduv vaim ja toon. 

Esimene ajajärgu-teos, mida võin täielikult maitseda! Ja selle olete Teie kirjutanud - 

kes olete seni nii eemal olnud ajast! Lubage veel kord tänada, õnne soovida ja tervi

tada! (Under ja Tuglas 2006: 117.)

Marie Under vastas omakorda tunnustusavaldustega Tuglase raamatusaadetiste puhul, 

näiteks: “V. A. hra. Tuglas! Olen nii kirjalaisk, et Teid nii mitme raamatu eest pole tänand, 

mis olete saatnud. Teen seda nüüd Ormussoni puhul, mis mulle Teie töist on olnud peaaegu 

kõige armsam.” (Under ja Tuglas 2006:119.)

Siuru Printsessi ja Printsi vahekord jäi siiski alati eriliseks. Lahkumisvalu taandudes suge

nes kirjadesse lähedaste sõprade endastmõistetavalt austav toon. Koostöö jätkus viljakalt 

ühises kirjanduselus: koos tegutseti Siuru rühmituses ja Tarapitas, anti välja Odameest, koos 

loodi Eesti Kirjanikkude Liit ning pandi alus ajakirjale Looming. Ikka saadeti üksteisele oma 

värskelt ilmunud teoseid ning hakati peatselt suhtlema ka perekondlikult, küll vastastikku 

külas käies, küll pakikesi hea-paremaga saates. 1919. aasta suvel saatis Under taas Pühajär

vel suvitades Tuglasele Vändramaale kaardi, kus ta tervitas juba üpris suuremeelselt “Teid ja 

Teie preilit” (Under ja Tuglas 2006:106).

Vaatamata kujunenud armukolm- või -nelinurkadele suutsid Tuglas ja Adson siiski oma

vahel pidevalt suhelda ning kirjandusasju ajada, ehkki Adsoni päevikuist ja kirjadest võib 

vahel leida armukadedust ja ajutisi vihapurskeid. “Et Sinule ikka midagi peab halba tulema! 

Ei pääse ega pääse. Ikka uuel kujul! Tema, siis tüdruk, siis majaperemees, siis Tugel ja Alle ja 

Gailit ja Roht-ja mina ka! Minagi ei puudu, ehk küll teistsugusel kujul! No aga mina nendele 

tasun, Gele ja Rohtile ning Allele.Ja egas Tugelki veel ilma pole jäänud. Mina neile ei kingi, 

minu päralt on kättetasumine ja igavene viha. Alled, Rohti ja Gailitit mina enam ei tunne. Ja 

Tuklale ütlen suu sisse," kirjutas Adson Underile 24. septembril 1919, kui Siuru-konfliktid 

kulmineerusid (KM EKLA, f 180, m 42:1).

Tuglas kirjutas samaaegselt Artur Adsonile, pidades temaga tihedat professionaal

set kirjavahetust, mille faktirikas ning poleemiline põhisisu oli kogu toonase kirjanduselu 

organiseerimine Siuru rühmitusest alates kuni Kirjanikkude Liidu ja Loomingu loomiseni 

(KM EKLA, f 180, m 7: 5-6; KM EKLA, f 245, m 5-6). Adsoni-Tuglase peamiselt asjalike 

kirjade sisse pudenes ikka küsimusi Printsessi ja “tsessikeste” ehk Underi tütarde käe

käigu kohta.

Vastastikusest austusest ja sügavast sõprusest, aga ka romantilisest minevikuno^algiast 

kõnelevad kaks 1930. aastate pühendusteksti: Tuglase pühendus Marie Underi 50. sünnipäe

vaks 1933, mis küll südamlikult, kuid siiski distantseeritult vältis isiklikku (vt Tuglas 1996c: 

330-334), ning Underi luuletus Friedebert Tuglasele samaks tähtpäevaks 1936 pealkirjaga 

“Sääl tuli Tuglas...", mis just vastupidi - rõhutas isiklikke, intiimseid 1917. aasta suve mälestusi:
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Aeg suland. Tõesti, ammuks... kas

See polnud alles eile? ...

Kes kahanend, kes kasvand tas - 

Su jäljed jäänud teile. 

(Under 1936: 303.)

See luuletus kinnitab, et Tuglasest jäid püsivad jäljed mitte ainult eesti kirjandusse, vaid 

ka Underi ellu - siit on võimalik välja lugeda võistluslikku vihjet Underi tolleks ajaks juba 

ametlikult tunnustatud esipoetessi positsioonile (“kes kasvand”), aga võib-olla ka vihjet 

Tuglase mõnevõrra taandunud positsioonidele toonases eesti kirjanduses (“kes kahanend”). 

Underi diskreetseid vihjeid on võimalik tõlgendada ka kui arme südames.

1930. aastatel piirdus Underi ja Tuglase kirjavahetus vaid üksikute viisakus-ja tänu- 

kaartidega, kuid kirjanduslik läbikäimine ja perekondlik suhtlemine jätkus pidevalt kuni 1940. 

aastate alguseni, mil Tuglas pandi esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal uuesti Loomingut 

toimetama: “Kus on lubatud värsid?! Ootan pikisilmi, sest nii “luulejanune” pole ma kunagi 

olnud nagu praegustel asjaoludel. / Paaži artikkel on muidugi juba laotud. / Tervitusi mõle

male! Fr. I”, kirjutas Tuglas Underile 7. septembril 1940 (Under ja Tuglas 2006:164), mõni 

kuu pärast nn juunipööret. Lühikese teksti mitmekihilisusest (nt “praegustel asjaoludel”) on 

võimalik ära tunda nõukogude ajastule omast ridade vahele kirjutamise vajadust. Tuglasele 

lubatud värsid olid M. Lermontovi luuletuste tõlked, mis ilmusid 1940 Loomingu septembri

numbris. Under ei avaldanud Nõukogude okupatsiooniaastal 1940-1941 ridagi oma luulet, 

ainult luuletõlkeid vene keelest.

Saksa okupatsiooni ajal, mil Tartust Tallinna pääses vaid sõiduloaga loomavagunis, külas

tas Tuglas 1942. aastal siiski paaril korral Nõmmel ka Underit-Adsonit: “Meeleolu üldiselt 

raske", kirjutas Tuglas 20. aprillil, ja 2. septembril: “ühe öö ka Nõmmel. Külastasin Aino Kal

last, Marie Underit ja Liina Reimani. Esimest polnud enam mitme aasta jooksul näinud. Kurb 

kohtamine!” (Tuglas 1996a: 107-108.)

Sõjaaja kehvades oludes läkitati üksteisele osavõtlikke kaarte koos toidupakkidega, raa

matute asemel saadeti sõpradele sealiha - “harjasloom on harrastetuim kõneaine seltskon

nas!" - või napsi - “mu tänukaaslane saadab Teile midagi narkootilist” (Under ja Tuglas 2006: 

176-177). Kaastöid tellides ja saates kõnetati teineteist ikka “Armas Under" ja “Armas Tuglas”.

Kokkuvõte eluaegsest sügavast sõprusest on Tuglase kiri Underile tema 60. sünnipäe

vaks 1943, mis langes süngeisse sõja-aastaisse ning Saksa okupatsiooni aega:

Kallis Under!

Näib tõesti nii, et võin Sulle Su tähtpäevaks ainult tundetu paberi vahendusel 

õnne soovida. Sest kaugused on praegu mitmekordselt kaugemad kui kunagi varem.

Ja nii mureliku suuga tuleb neidki tervitussõnu lausuda. Mureliku suuga - meie 

aja, meie rahva, meie igaühe pärast. Aga vahest teebki just see tunne eriti hellaks 

kõige vastu, mis elus veel kallist ja kaunist. Kõik näib olevat muutunud nii hapraks ja 

kadumisvõimalikuks. Ning ripud selles kinni seda kõvemini.
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Kallis Under, me tunneme kumbki sõna jõudu ja jõuetust. Kunagi ei suuda seda 

lõpuni öelda, mida just tahad. Aga mingi tunde varjukuju suudame vahest ikkagi 

sõnade kaudu edasi anda.

Ja nii tahaksin Sind sel päeval tänada kõige selle eest, mis on tähendanud aasta

kümnete jooksul mulle Su kaasaeglus ja Su sõprus. Tahaksin sulgeda neisse lihtsaisse 

sõnadesse südamlikkuse ja siiruse, milleks inimene üldse võimeline. Jah, küllap me 

elame veel edasi ja püüame ka edaspidi väljendada värsi- ning proosaridade abil väl

jendamatut.

Ja on ikka hea teada, et kuskil eemal teine püüab neid ridu mõista ning tunda 

sügavamini kui paljalt kirjandusest.

Soovin, et Sa vähemalt sel päevalgi suudaksid unustada ajapaine ja rõõmustada 

kõige selle üle, mida oled võinud anda oma elu jooksul enesele ja teistele. Tervita 

minu poolt oma kaaslast ja kaaslasi ning ole ise tuhandekordselt tervitatud!

Südamlikult

Fr. Tuglas. (Under ja Tuglas 2006: 178.)

Tuglase vihjed sõnade võimetusele väljendada kõike, mida tunti, ja teadmisele, et “kus

kil eemal teine püüab neid ridu mõista ning tunda sügavamalt kui paljalt kirjandusest" kõne

levad Underi ja Tuglase sõprussuhte erilisusest, mis säilitas oma romantilise sära mõlema 

elu teises dramaatilises pooles.

1944. aasta sügisel, kui Eestit ähvardas taas uus Nõukogude okupatsioon, punaväed 

lähenesid ja sõda käis üle maa, tuli kõigil teha poliitiline valik: jääda või minna. Tuglaste 

Tartu-kodu põles maha vene vägede pommitamiste käigus septembris 1944 (Tuglas 1997: 

14), Tuglased ise redutasid lahingute ajal pikki päevi metsas, varjasid end Viljandis ja Uusnas, 

kandes maale varju olulise osa oma kunsti-ja raamatukogust. Under ja Adson pääsesid Tal

linna märtsipommitamisest üle noatera. Mõlemad perekonnad tegid sõja traagilisi tagajärgi 

ette nähes otsuse kodumaalt lahkuda.

Underi ja Tuglase viimased kohtumised toimusid augustis 1944, mil Tuglas veetis muu

hulgas ühe öö Underi-Adsoni kodus: “Jõudsime keskhommikuks Tallinna. Nägin esmakordselt 

pommitamisest purustatud Tallinna. Masendav pilt. Kohtasin juba esimesel päeval peaaegu 
kõiki siinseid kirjanikke. Öö veetsin Underi ja Adsoni pool Nõmmel.” (Tuglas 1997: 9.) Augusti 

lõpupäevil käis Tuglas iga päev Tallinnas ja mõned korrad ka Rahumäel. Need jäidki Underi- 

Adsoni ja Tuglaste viimasteks kohtumisteks, mil tõenäoliselt oli teemaks Läände-põgene- 

mise ettevalmistamine ja pingeline asjaajamine. Underi ja Adsoni põgenemine õnnestus, 

kuid Tuglastel mitte.

Fakt, et ka Tuglas oli üritanud põgeneda Läände, oli N. Eestis väga hoolikalt varjatud 

saladus - ükski mahajäänud asjaosalistest teda ilmselt ei reetnud, sest ainuüksi põgenemis

katse eest võinuks vangistada ja aastakümneteks Siberisse saata, nagu tehti 1940. aastate 

teisel poolel kümnete tuhandete eestlastega. Tuglas kirjeldas “Eluloolistes märkmetes” vaid 

põgusalt ja punktiirselt ebaõnnestunud 1944. aasta põgenemiskatset, mis algas 9. septembril 

Uusnast ja lõppes 11. oktoobril, jõudes tagasi pommitatud ja põlevasse Tartusse, kus selgus, 
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et "meiegi korter kõigega maani maha põlenud. Imelikul kombel leidsin aiast puude vahelt 

üheainsa raamatukese - “Popi ja Huhuu”, mille tuul sinna kandnud. (“...Leek tõusis kuni laeni... 

Ning maja vajus mürinal pooleks.”)” (Tuglas 1997:14.) Tuglase märkmetest ei selgu aga põhjus, 

miks nende põgenemine Rootsi ebaõnnestus. Adson on meenutanud, "et kord kui meil olles 

lauas istusime, siis Elo Tuglas ütles: Underi viime kaasa. Nähtavasti oli Tuglastel kindel lootus 

Rootsi pääsemiseks." Võimalik seletus leidub Artur Adsonist järelejäänud käsikirjaliste paberite 

hulgast pealkirjaga “Episoode põgenemisest 1944. a 20. septembri paiku" (KM EKLA, f 180, 

m 154: 5). See unikaalne 6-leheküljeline dokument on Adsoni kui Tuglase sõbra, kaasaegse 

ning saatuskaaslase kirjeldus sellest, missugused põgenemisplaanid Tuglastel tegelikult olid 

ja kuidas see ebaõnnestus. Adson kinnitab, et Tuglased olid põgenejate nimekirjas, mille Hjal- 

mar Põhi Mihkli kiriku kantslist ette luges, kuid Pohli büroo asjaajamine neid ei rahuldanud:

ta otsis kindlamat ärapääsu teed. Ja leidiski - oma arvates... Ühel viimasel meid külas

tamise korral ta jutustas, et oli käinud Haapsalu kandis üle mere pääsmise teega tutvu

mas. Sealt kusagilt (Puise rannast) pidi minema laev või mootorpaat Rootsi. [---] Nagu 

pärast selgus, olnuks seal Vabariigi valitsuse liikmetel võimalik olnud põgeneda. Kui 

nii tähtsad põgenikud mängus on, siis peab ju asi kindel olema, kindlam veel kui Pohli 

laevaga sõit. Nõnda pidi Tuglas arvama. Ega ta muidu asunuks seda "võimalust" kasu

tama, eelistades seda põgenemisele Pohli laevaga... (KM EKLA, f 180, m 154: 5, lk 4-5.)

Teise teate järgi olevat Tuglastelt üleviimise eest nõutud mõnda Konrad Mäe maalija 

Tuglas keeldunud.

Tuglas oli väga teadlik sellest, mida meil uuest punaokupatsioonist oodata on: kui 

mitte muu, siis ta naiseõe traagika pidi olema rängaks hoiatuseks, sest see viidi tiisi

kushaigena küüditamisrongi koos hapra, ainsa alaealise tütrega. Nii ei olnuks tal Mägi 

maalingust loobumise perspektiiv mingi saatuslik samm, liiati, kus tal eesti kunsti ori

ginaale kaunis kena kogu kindlasse kohta oli viidud. Kuid, kordame: ta lootis kõige 

kindlama paistvale võimalusele: valitsuse liikmete päästepaadile... Ja nagu teame 

Tiefi valitsuse sissejäämisest ja orjalaagrisse viimisest samalt Tuglase “põgenemis 

rannalt”, osutus see "võimalus’' kõige ebakindlamaks. Seal rannal on keegi vabasse 

maailma pääsnu näinud Tuglaste-paari viimast kordaja kuulnud Elo Tuglast mehele 

kurvalt ohates ütlevat: Nüüd kordub kõik see jälle... (KM EKLA, f 180, m 154: 5, lk 6.)

Põhjust pessimismiks oli rohkem kui küll. Ehkki õnnetu juhuse läbi Eestisse jäänud Tug

las näis algul olevat terve nahaga pääsenud: ta arvati 1945 EN Kirjanike Liidu liikmeks, anti 

ENSV rahvakirjaniku diplom, talle tehti ettepanek asuda tööle Tartu Ülikooli kirjandusprofes

sorina. Tuglas loobus professuurist tervislikel põhjustel (Tuglas 1997: 24), ent 1946 valiti ta 

ENSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks. Samal aastal pöördusid poliitilised tuuled 

Eestisse jäänud vaimse eliidi vastu: Erni Hiire esimesed demagoogilised kallaletungid algasid 

juba 26. novembril 1946 (Tuglas 1997: 31), Oskar Urgart, Magnus Mälk ja Max Laosson viisid 

EE
LÕ

IT
SE

N
G

 - 
lu

ul
et

aj
a id

en
tit

ee
di

 sü
nd

201



represseerimistööd lõpule 1949. Kirjanduspärand hinnati ümber, kogu Noor-Eesti, Siuru, isegi 

Tarapita kuulutati reaktsiooniliseks (Tuglas 1997: 40). 1950 keelati paljude eesti kirjanike 

teosed, sh ka kõik Tuglase teosed, tõlkeraamatud ilmusid nüüdsest tõlkija nimeta, uusi tõl

ketöid ei antud, autorile kehtestati avaldamiskeeld, lõpetati talle personaalpensioni maks

mine, mida ta oli saanud neli kuud. Juunis käis Elo Moskvas Tuglase eest kostmas, ent muidugi 

asjata (Tuglas 1997: 48). Tuglas pandi põlu alla, heideti ühiskonnast välja.

Kirjanike Liit nõudis Tuglaselt tagasi rahvakirjaniku diplomi. 9. detsembril 1950 

kuulis ta, et on liidust välja heidetud, ametlik teade saabus mitu nädalat hiljem, 22. det

sembril (Tuglas 1997: 49). Samade repressioonide osaliseks said ka Johannes Semper, 

Kersti Merilaas, August Sang jpt. Tuglase enda kokkuvõte kirjandusinimeste poliitilistest 
represseerimistest oli: “Üldse jõudsid isikukultuse ajajärgul umbes 15 eesti kirjanikku 

või kirjandustegelast vanglasse, laagrisse või asumisele. Ja ometi ei peetud kellegi puhul 

ajakirjanduses, raadios, koosolekuil ja koolides sellist klaperjahti kui minu puhul. Mu 

närvid pidasid vastu, tänu eluaegsele treeningule. Ja lõpuks jäingi ma füüsiliselt puutu

mata.” (Tuglas 1997: 52.)

Ainus organisatsioon, mis Tuglast poliitiliste repressioonide käigus välja ei visanud, oli 

Teaduste Akadeemia. Tuglast materdasid järgnevail keeluaastail nii arvukail kõnekoosole

kuil kui ka ajakirjanduses Endel Sõgel, Max Laosson, Lilli Prometjt (Tuglas 1997: 53-54). 
Nõukogude Õpetajas ilmus kirjutis, milles soovitati Tuglast käsitleda koolides reaktsioonilise 

kirjaniku musternäidisena.

1953. aasta lõpus tegi Tuglas kokkuvõtte poliitilise kadalipu-neliaastakust, mis talle 

osaks oli saanud: “Vähemalt poolteistsada ajalehe joonealust vähemalt veerandsaja autori 

poolt, kümneid kirjutisi eriväljaandeis, raamatute järelsõnu, üksikmärkusi, kõnelemata suu

sõnalisest kampaaniast koosolekuil ja koolides... Ning kõige sellejuures vähimatki võimalust 

ainsagi enesekaitsesõna lausumiseks... Ei paku midagi muud sellelaadilist eesti kirjanduse 

ajalugu.” (Tuglas 1997: 55.)

Tuglasega toimunu on vajalik mõistmaks, mis oodanuks ees Marie Underit ja Artur Adso- 

nit, kui nad oleksid samasuguse õnnetu juhuse läbi Eestisse jäänud.

TUGLASJA 
UNDERI-ADSONI
KODUMAJA 
SAATUS

Asudes II maailmasõja ja Nõukogude okupatsiooni tagajärjel 1944. a sügisest Läänemere kahel 

kaldal - Rootsis ja Eestis - jäi Underit ja Tuglast aastateks eraldama külma sõja loodud raudne 

eesriie. Samas ühendas neid siiski üks oluline lüli: Underi ja Adsoni Eestisse jäänud kodu.

Pärast Underi ja Adsoni Rootsi põgenemist jäid nende soovil Rahumäe majja koduhoid

jatena elama Underi venna-ja ristitütar Dagmar (Margot) Reiman oma perekonnaga (Rei- 

man, D. 1992). Underi vennatütar Margot Reiman (1920-1992) oli 1944. aastal 24-aastane 

202



noor naine kahe väikese lapsega: Mait oli nelja-aastane, Priit alla aastane. Margoti abikaasa 

Valfried Reiman (1910-1982) oli aidanud Adsonil ehitada nii maja kui ka suvilat. Kui Under 

ja Adson Eestist lahkusid, jäi nende mällu viimse pildina noor naine kahe väikese poisiga, 

üks käekõrval, teine süles nende kodumaja trepil: see pilt kordus hiljem paljudes Underi jt 

perekonnaliikmete kirjades kodumaale jäänud lähedastele.

Kuid kuna Under ja Adson ei olnud taibanud enne lahkumist Underi sugulasi ametlikult 

majja sisse registreerida, siis natsionaliseeris nõukogude võim selle eramu kui elaniketa jää

nud maja. Reimani perekond oli sunnitud küüditamis-ja vangistamishirmus majast lahkuma: 

“Kogu pere oli redus. Isa kartis lapse pärast, peitsime end, pere ei andnud põhjust...” (Reiman, 

D. 1992) Reimanid võtsid Underi-Adsoni mahajäänud varast kaasa osa maale (sh Laikmaa 

pastellportree “Marie Under" ja Hedda Hackeri maale), mööblit ja vaipu, Underi lemmiklilli 

jorjeneid, õunu ning tema sinise lemmiktassi (Reiman, M. 1992). Esmalt lubati majja elama 

rahvaluuleteadlane August Annist perekonnaga, kuid tema arreteeriti juba oktoobris 1944 

ning saadeti Venemaale vangilaagrisse.

Kaasaegsete pealtnägijate andmetel olid punaarmee sõdurid ühel vihmasel oktoob

ripäeval 1944 pildunud Underi-Adsoni armastusega kogutud ja hoitud koduraamatukogu 

porisesse veoautokasti: “Tuglase proua sõnad, et raamatuid visati kui puuhalge lumelörtsi 

sisse veoauto kasti.” (Reiman, D. 1992.) Nn rekvireeritud raamatud olevat viidud Toompeale 

vene õigeusu kiriku keldrisse, kuhu koguti kokku paljude pärast sõda tühjaksjäänud kodude 

raamatuvara (Eelmäe 1991, 1992). Sealt läinud suur osa keelatuks kuulutatud kirjandust 

hävitamisele, kuid teatud osa väärtraamatuist olevat mõned raamatukogutöötajad ning bib

liofiilid vargsi varjule tassinud (Teder 1997). Teistel andmetel jäid Underi-Adsoni raamatud 

ja mööbel siiski majja, mis anti nõukogude võimu poolt novembris ametlikult Tuglaste kasu

tusse (KM EKLA, f 180, m 109: 8; Roos 2001: 57).*

* Võimalik, et osa Underi-Adsoni raamatutest, mis polnud keelatud ning mida ei hävitatud, sattus tänase Eesti 
Rahvusraamatukogu fondidesse.

** Reimanite perekond oli Tuglaste peale pahane, sest Tuglas olevat levitanud valet, nagu oleks “meil Reimanitega 
kõik kinni makstud, Reimanitele me võlgu ei olnud. Marie (Under - SK] oli shokis, kuidas Tuglas võis nii alatu olla. 
Emal [Dagmar Reiman - SK] oli ikka olnud suur austus kirjameeste vastu." (Reiman, M. 1992.)

Underi sugulased mäletavad, et Tuglas oli käinud oktoobris 1944 Reimanite perekonnalt 

küsimas ajutist ulualust seniks, kuni leiab endale uue kodu: “Adson kirjutas volikirja Reima

nite perele maja kohta, mitte testamendi, see oli ajutine volikiri nende nimel asju ajada. Neil 

oli ju raudne usk tagasi tulla. Tuglas läks sinna majja sellepärast, et oskas ilusasti rääkida. 

Tuglas ju teadis volikirjast.” (Reiman, M. 1992.)**

Tuglaste nii kiire asumine äsjalahkunud põgenike kodusse äratas kaasaegsetes mõis

tagi küsimusi ja põhjendatud pahameelt. Jaan Roos, kes kahtlustas Tuglast osalt just Underi- 

Adsoni majja kolimise pärast uue võimu pooldamises, kirjutas päevikusse pärast Tuglaste 

külastamist 18. aprillil 1948:

Nad elavad nüüd M. Underi majas Nõmmel, mille valitsus on neile üle andnud. [---] 

Ka Underi varandus, mööbel ja raamatud said Tuglastele. Tore maja ja tore aed ning 
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ilus loodus. Korter on uhkesti sisustatud. Nad elavad palju luksuslikumalt kui kunagi 

varem. Tuglase raamatukogust hävis sõjatules kaks viiendikku. Mis üle jäi, see on nüüd 

tema praeguses korteris. Sama palju on nüüd uusi raamatuid juurde muretsetud, kui 

varem hävis. Kokku on tal seega ligikaudu 60 000 trükist. Praeguse aja kirjanduse 

muretseb ta kõik. On muretsenud ka uued riiulid ja kõik raamatud on neile asetatud. 

[---] Ta ei soovi juba sellepärast muudatust, et siis tuleb M. Under tagasi ja ta peab 

oma luksusliku korteri loovutama endisele omanikule. Räägitakse et Tuglast häi

rivat väga Llnderi prohvetlik luuletus “Kes...”, mis kummitusena teda šokeerivat. Selles 

luuletuses on tõesti midagi painajalikku. (Roos 2001: 57-58.)

Kes...

Kes istub ümber minu laua, 

kui ükskord olen ära kaua?

Ma jahmun ajest naeruväärsest: 

kes joob mu tassist siniäärsest ?

Sest klaasist mõni rüüpab lohtu, 

kust minu ema võttis rohtu ? ...

Ja kelle, kelle jalapuute 

all nõtkub kord mu vaibaruute ?

Kes sorib minu raamatutes, 

kus olen viibind naerdes, nuttes?

Ja minu säng ... Oh, mis ma pärin! 

Mu pühim paik... On kurgus värin.

Kes kisub õndsalt akna valla, 

kui kevad astub aida alla?

Kes ootab uksel? Kelle aste 

toob õhtul rohust koju kaste? -

Kes aga haarab minu sule, 

kui Tema rangelt lausub: Tule !?*

Luuletus “Kes...” oli kirjutatud kodumaal, Saksa okupatsiooni ajal, mil luuletaja prohvetlik süda ilmselt aimas peat
set lahkumist. Luuletus ilmus 1942. a kogus “Mureliku suuga", olles dramaatilise kogu sümboolne lõpuluuletus. 
Prohvetlik sõjaaegne nägemus sai juba kahe aasta pärast valusaks tõeks luuletaja surmani kestnud paguluses.
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Metsistunud koduaed 
Nõmmel pärast Teist 
maailmasõda ja 
ümberehitusi.

Kuni 1960. aastateni polnud pagulastel kodumaaga muud sidet kui läbi raginate kostev 

raadio: “Kuulame ikka laupäeva õhtuti ja ka kesknädala õhtutel kodumaa saadet võõrsilviibi- 

vaile eestlastele, aga seal on kummalgi pool kõvad sekkalobisejad: ühelt poolt mingi itaalia 

ooper kõva häälega, teiselt ka vali vadin. Vahel kuuleb siiski päris hästi. Hiljuti kostis Tug- 

lase kõva häälega sõnavõtt. Ju ta siis päris terve jälle on,” kirjutasid Under-Adson Reimanite 

perele ühes esimestes kirjades kodumaale 29. detsembril 1958 (KM EKLA, f 180, m 47: 4). 

Kirjavahetusest nähtub, et Tuglas oli üks esimesi kodumaale jäänud kolleegidest, kelle käe

käigu vastu Underi sugulastele kirjutatud kirjades huvi tunti ja teavet vahetati.

Sõjajärgses umbsuses ja infopuuduses hakkasid levima mitmesugused kuulujutud. Näi

teks kirjutas Jaan Roos päevikusse 1. oktoobril 1952 pärast Tuglase külastamist: “F. Tuglase 

andmeil olevat luuletaja M. Under Läänes surnud. Andmete andja usub seda vist sellepärast, 

et elab tema majas. See teade ei vasta kindlalt tõele. Ta tuleb kord tagasi ja saab ka oma 

maja tagasi.” (Roos 2004: 232.)
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Kuidas sai Tuglas õiguse asuda elama Underi-Adsoni majja? Teda aitasid lahkesti endised 

kaassiurulased, kes olid asunud tihedale koostööle nõukogude võimuga. Teades, et Tuglaste 

Tartu kodu (Elo Tuglase perekonnale kuulunud maja) oli maha põlenud, pakkus kaassiuru- 

lane, kuid 1940. aastal juunikommunistide valitsuse haridusministriks tõusnud Johannes Sem- 

per 21. oktoobril 1944 Tuglastele Nõmjnele asumise võimalust (Tuglas 1997:16). See otsus 

sai teoks tänu Underi-Adsoni pikaaegse perekonnasõbra ja endise perearsti Johannes Vares- 

Barbaruse korraldusele (Hinrikus 2006: 204), kes oli 1940. aastal saanud ENSV nukuvalitsuse 
juhiks ning hiljem ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimeheks. Mitme kaasaegse arvates oli nii 

Semperi kui Barbaruse arusaama kohaselt parem, et Underist-Adsonist mahajäänud kultuuri- 

kodusse pandi elama kirjanikud, mitte nõukogude sõjaväelased või parteitöötajad, nagu seda 

mujal tihti juhtus.

1. novembril 1944 kirjutas Tuglas optimistlikult: “Pikad kirjad Elolt ja Barbaruselt ning- 

kolm küünalt! Me saame Nõmmel Under-Adsoni korteri, ja ka muidu on rahuldavaid välja

vaateid. Nii langeb siis Kruusi poolt tõstetud professuuri küsimus ülikoolis iseenesest ära." 

(Tuglas 1997: 17.)

Under ja Adson said nende kodumaja saatusest teada üsna varsti August Annisti kir

jast, mis jõudis nendeni Soome-Eesti sõprusühingu sekretäri kaudu Soomest (KM EKLA, f 

180, m 154:1, lk 2). Kuid kuna endiste sõprade vahel ei olnud aastakümneid mitte mingeid 

kontakte, ei teadnud kumbki pool, kuidas asjasse vastaskaldal suhtuti. Esimene kirjakontakt 

tekkis alles 1960. aastate lõpus, kui poliitilised olud pisut vabamaks muutusid, nii et Tuglas 

söandas Underit kirjalikult õnnitleda tema 80. sünnipäeva puhul. Lühikeses kirjas leidus ka 

oluline vihje adressaadi endisele kodumajale:

Kallis Under!

Meie kirjanduslik üldsus elab praegu Sinu tähtpäeva meenutamise tähe all. Võta vastu 

siis ka meie kõige südamlikumad tervitused ja õnnesoovid sellest valgest majast praegu 

alles lumiste mändide vahelt. Elu on olnud keeruline ja raske, kuid Sinu elust jääb järele 

ometi leegina valgustav ja soojendav suur Sõna. Seda tunnevad kõik, nagu tunneme meiegi, 

ja olgu see Sulle lohutuseks. Ütle edasi meie parimad tervitused ka oma kaaslasele.

Kõige soojema käepigistusega

Elo ja Fr. Tuglas. (Under ja Tuglas 2006:183.)

Underi vastuses oli heatahtlik reageering tõsiasjale, et Tuglased olid nüüdseks elanud 

juba 24 aastat nende endises kodumajas, seega enam kui kaks korda nii kaua kui nad ise 

(1933-1944). “Armas Tuglas, / hiline, kuid seda südamlikum tänu ilusa tervituskirja eest 

mu viimatiseks mustaks päevaks!*  / On rahustav mõelda, et mu kunagine kodu on täis head 

vaimu. / Palju uusi aastaid Teile mõlemaile! Marie Under." Ning Adson lisas: “Kui kuulete 

kedagi-midagi Veere t. valges majas kobistavat, siis aimate kes see on. P.” (Under ja Tuglas 

2006: 184.)

* “Musta" päeva all pidas Marie Under silmas oma 80. sünnipäeva.
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Kodumajast Eestis sai Marie Underi pagulasluules kannatava kodumaa sümbol:

Kusagil

Üle üksiku raja

Kõnnin poolkummargil, 

Silmad alati aja 

Ruttaval osutil.

Ääres üksiku raja

Külmetab viimne lill.

Surm niidab õnne ja aja 

Kusagil, kusagil...

Kusagil ootab üks maja —

Mäleta, mäleta!

Kannata, kannataja, 

Kusagil ootab üks maa ...

Kusagil ootab üks maja, 

Kusagil ootab üks maa — 

Kannata, kannataja: 

Südant neist lahti ei saa.

Igatsus kodumaa ja kodu järele oli suur. Pagulasi huvitas, mis on saanud nende majast, 

aiast, puudest-taimedest - see on pidevalt korduv motiiv Underi ja Adsoni kirjades sugu

lastele:

Nüüd on meil üks palve [—] paluksime järele vaadata, missugused puud seal krundi 

põiktänavapoolsel piiril kasvavad. Kas on endised või midagi muutunud. Paluksime 

teatada iga puu liik ja arv. Ega neid toona palju üle kümne olnud, nii et kerge on kont

rollida. Ja ka seda sooviksime teada, kas nad väga kõrgeks on kasvanud või on muist 

"välja läinud”. Eriti: mis on saanud ühest tammekesest, mis toona väga visalt kasvas. 

(KM EKLA, f 180, m A7: 4.)

Mitmed Eestit külastanud sõbrad said ülesandeks tuua Underile-Ädsonile nende maja 

ja aia kohta lähemaid teateid. Tuglased saatsid 1960. aastate algul Underile-Ädsonile käsi

postiga fotosid kaunist rooside ning kiviktaimlaga aiast. 1965. aasta suvel tõi Helmi Raja

maa Underile ja Adsonile teateid N. Eestist, kus ta oli külastanud luuletajapaari soovil ka 

Tuglaseid. See andis märku, et omad valusad okkad kipitasid siiski aastakümneid hiljem nii 

Underi kui Adsoni hinges:

EE
LÕ

IT
SE

N
G

 - 
lu

ul
et

aj
a id

en
tit

ee
di

 sü
nd

207



Adsonile ei anna hingerahu, et Tuglas nende kunagise kodu on endale päriskoduks teinud, 

mis mind üllatab, kuna ta varemalt fakti, et just Tuglas sinna elama asus, meelsasti aktseptee

ris. Nüüd urgitseb ta kogu aeg selle kallal, et Elo olevat maja enese maitse kohaselt sisusta

nud ja omal algatusel hakanud sinna isiklikke asju toimetama. Kordan neile Tuglase aruannet 

maja saatusest ja selle elanikest pärast nende eneste Eestist lahkumist. [—] Adson jonnib 

kangekaelselt ja serveerib loo Elo Tuglase ja proua Reimani vahelisest sõnaduellist, kui pr. 

Reiman käis sealt oma kaeratange nõutamas “Need kõlbavad hästi mu koeralegi”, olevat Elo 

järsult vastanud. Under omalt poolt lisab: “Elo oli tõesti kõrk ning ülbe.” [—] Meenub Tug

lase lõbus repliik: “Adson sai selle hoone ehitamisega mööda pükse! Maja ei pea ju sooja!" 

(Rajamaa 1999:145-146.)

Kirjades Ants Orasele ja teistele lähedasematele sõpradele paguluses mainis Under tihti 

Tuglast, sageli seoses koduigatsusega. Ta pidas vajalikuks kirjutada Orasele iga kord, kui harva 

õnnestuv käsipost Tuglaselt teateid või koduseid tervitusi tõi.

Vahime võõrastes aedades puhkevaid tulpe ja hüatsinte ning mõtleme oma Rahumäe 

aiale, kus nüüd jalutab Tuglas. (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 15.5.1962.)

...siis tuli 2 eesti daami, kes olid käind Tallinnas laulupeol ja ka külastand Tuglast, kes 

saatis meile oma 2 viimast teost: “Muutlik vikerkaar" ja õhukese vihu “Kirjandusloolisi pisi

vesteid". Kuna esimeses leidub õige rohkesti sentimentaalseid mõttemõlgutusi, siis teine on 

täis vaimukat pilget ja teravmeelseid ja õige julgeid mürgiseid sõnavõtte dr. Luiga, Jürgen- 

steini, prof. H. Koppelijõgeveri ja muude, isegi kaassiurulase Gailiti pihta. Nii värsket vaimu 

pagulasnoorte juures ei leidu. (KM EKLA, f 237, m 7: 6,10.8.1969.)

Underile oli tähtis, et mainitud daamid tõid Tuglaselt kaasa “ka ühe tammelehe mu 

mehe istutet puult me Nõmme aiast" (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 5.10.1969).

Ühes masinakirjalises dateerimata (ilmselt 1963. aasta kevad?) aruandekirjas on Adson 

edastanud Orasele võrdlemisi detailse ülevaate ühe proua käigust Tuglase juurde Tallin

nasse. Tuglas arvanud muuhulgas, “et ka M. U. võiks Eestisse asuda” - tal oleks seal parem 

kui Rootsis, ainult Adsonil ei olevat soovitav Eestisse tulla, nagu ka Kivikasel, Helbemäel ja 

Viirlaidil (KM EKLA, f 237, m 7: 6).

Kodumaja küsimus oli Underile ja Adsonile niivõrd tähtis, et nad ei leppinud lõpuni 

selle riigistamisega ning Underi sugulastelt äravõtmisega. 5. oktoobril 1969 saatis Adson 

kirja Underi ristitütrele Dagmar (Margot) Reimanile Tallinna, milles ta soovis täpselt teada, 

missugune on nende endise kodumaja staatus ning avaldas enda ja Underi nimel soovi, et 

kui see oleks võimalik, peaks maja minema pärimise teel Underi sugulastele, mitte Tuglaste 

võimalikele pärijatele (KM EKLA, f 180, m 47: 4). 12. veebruaril 1970 küsis Adson kirjas 

Reimanitele veel kord: “Kas on selgunud midagi peremeheõigusest Veere tänava omandi 

kohta?” (KM EKLA, f 180, m 47: 4.)

Marie Underi sugulased püüdsid Adsoni-Underi palvel 1970. aastatel majaomandi 

küsimust ka selgitada, kuid said vastuseks, et ENSV Ministrite Nõukogu otsusel kuulub 

208



riigistatud maja ENSV Teaduste Akadeemiale, täpsemalt Keele ja Kirjanduse Instituudile 

(Reiman, D. 1992). ENSV võimud ei tagastanud kellelegi kord juba natsionaliseeritud vara.*

* Kui Eesti Vabariik taasiseseisvus, toimus 1990. aastatel majade tagastamine endistele õigusjärgsetele omanikele 
omandireformi käigus, kuid selleks ajaks olid kõik asjaosalised juba surnud. Dagmar Reimani pojad Mait Reiman 
ja Priidu Reiman ei taotlenud Underi-Adsoni maja (tolleks ajaks Tuglase majamuuseumi) tagasi, ehkki neil oleks 
juriidiliselt selleks Underi pärijatena õigus olnud (Reiman, D. 1992; Reiman, M. 1992).

Et majaküsimus oli valus ning elu lõpuni südamel ka Tuglasel, kinnitab tema viimne, 

poolpimedana kirjutatud surmaeelne kiri Underile ja Adsonile, mis keskendus just maja ja 

maaomandi kirjeldamisele, korrates taas: “Maja kuulub muidugi riigile ja mina olen ainult 

üürnik." (Underja Tuglas 2006:186.) Pimedate joonelisele paberile mitme päeva jooksul 

vaevalise raugakäega kirjutatud ajastudokument on kirja pandud kuu aega enne Tuglase 

surma. Kirjandusteadlane Erna Siirak arvas kirjas Underile: “Nähtavasti oli see kirjutamise 

soov seotud hüvasti-ütlemise aimusega." (KM EKLA, f 180, m 109: 8.)

Lisaks majaküsimusele kinnitas Tuglase viimne kiri Underile, et tema silmis kuulub Marie 

Underile väärikaim koht eesti kirjandusloos. Tuglase surmaeelne kiri oli ühtlasi kauaoodatud 

kõrgeim tunnustus Underile tema elu suurimalt kirjanduslikult autoriteedilt (“Sina, Täius, 

keda usub iga lapski!”). Tuglas tunnistas selles kirjas otsekui vaimses testamendis Underi 

vaieldamatut kuulumist nende eesti kirjanduse väheste suurnimede hulka, kelle mälestus

kivid ta soovinuks oma koduaeda püstitada:

Ja veel midagi: kuna ametlikult püstitatud ausambad on enamasti nigelavõitu, siis 

otsustasin siia aeda oma kuluja kirjadega püstitada nende kirjanike mälestusmärgid, 

kellel murranguline tähtsus meie kirjandusloos ja kes mu südamele eriti lähedased: 

Kr. J. Petersonile, Koidulale, Vildele, Suitsule, Underile. Anton Starkopf saigi Juhan 

Liiviga hakkama. See haruldaselt stiilne hallist graniidist monument, kahekordses 

elusuuruses bareljeef, on juba mitu aastat seisnud alumise suure toa akna ees muru

platsil. Kuid asudes Kr. J. Petersoni monumendi raiumisele sai Starkopf infarkti ja suri 

jala pealt. Ei leidu minul enam jõudu millegi eest hoolitseda ega leidu enam kohast 

skulptoritki. Ja jääbki Juhan Liiv üksi siia aeda sümboliseerima kogu meie kirjanduse 

käekäiku... Olen väga väsinud ja sellep. lõpetan.

Palve: vastake mulle, kui mitte rohkem, siis niigi palju, et olete mu kirja kätte saanud.

Ja teinegi palve: ärge levitage teateid mu viletsa tervisliku seisukorra üle, vähe

malt mitte nõnda, et need trükini pääseksid.

Südamlike soovidega Teile mõlemale

Fr. Tuglas (Underja Tuglas 2006: 190.)

Vastuskiri Stockholmi Mälarimäelt läks suure kergendustundega teele 6. veebruaril 1971, 

otsekui oleks pikkade vaikimisaastate paine maha veerenud ning vana sõprus jälle taastatud:

Kallis Vanasõber ja Kaassiurulane! [---] Ole väga tänatud selle läkituse eest. Et Sa 

meile kirjutasid, see tunnistab kauase sõpruse kallidust ja kinnitab veendumust, et 

inimlik lähedus on väga hinnatav asi, õigemini: väärtus. Maised asjad võivad meie 
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vanaduses kaotada üha rohkem huvi nende vastu, aga vaimne käesirutus ja sõpradele 

oma käekäigust jutustamine soojendab väga südant, kuigi see käekäik kurbusse vajub. 

(Under ja Tuglas 2006: 192.)

See Underi-Adsoni viimne kiri Tuglasele jõudis Tallinna vaid mõni nädal enne Tuglase 

surma, 15. aprillil 1971.

Ehkki pikkade aastate jooksul oldi üldiselt üksteise tegemistega kursis ning juube

lite puhul vahetati ka ülinappe tervitusi ja raamatuid (suulisi ja fototervitusi edastati Eestit 

külastanud väliseestlaste ja soome tuttavate kaudu), oli Tuglase viimne läkitus omamoodi 

andekspalumine selle eest, et nad olid elanud oma elu teise poole tegelikult võõras kodus, 

sõjapõgenike kodus, kellele ei antud enam kunagi võimalust oma mahajäänud kodu ning 

aeda näha ega tagasi pöörduda.

Samas tegi Tuglas enne surma testamendi,*  milles ta avaldas soovi, et tema kodust 

saaks Tuglase majamuuseum-kirjanduskeskus. Testamendis ei ole sõnagagi mainitud maja 

õigusjärgsete omanike Marie Underi ja Artur Adsoni mälestuse tähistamist, nende huve või 

õigusi. Ometi polnud Underi nimi 1971. aastal enam päriselt põlu all. Peab siiski arvestama, 

et Tuglas ei koostanud oma testamenti vabades tingimustes.

* Tuglase testament asub Tallinnas Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse arhiivis.

Under ja Adson mõistsid repressioonide all kannatanud Tuglaste kartusi pagulastega 

otsesuhtlemise ees. Sellest annab muuhulgas tunnistust üks Artur Adsoni hilismärkmetes 

leiduv arutlus. Tuglas rääkinud:

et ta ei saagi oma välismaa sõpradele kirjutada, kuna on olnud juhtumeid, kus tema 

vabasse maailma läkitatud kiri on talle tagastatud märkusega, et ei ole luba seda 

edasi saata... Meie, endised Tuglase kaassiurulased ei ole kogu pagulusaja jooksul 

Tuglaselt ühtegi kirja saanud, välja arvatud pikk kiri, mille ta meile saatis mõni kuu 

enne oma surma [---] Nüüd, oma jõudude lõpul (kiri oli kirjutatud eri vaheaegadega 

mitmes järgus) ei tarvitsenud Tuglasel enam karta... (KM EKLA, f 180, m 154: 1, lk 3.)

Adsoni väide, et nad polnud kogu pagulasaja jooksul Tuglaselt ühtki kirja saanud, peab 

paika vaid osaliselt, sest 1968. aastal saatis Tuglas Underile juubeliõnnitluseks kaardi ja oma 

raamatuid. Samuti oli käsipostiga kulgenud läbi raudse eesriide nii tervitusi kui teateid ja 

fotosid Underi-Adsoni kodumaja ja -aia kohta.

Tuglase südametunnistust vaevas surma eel ka Underi raamatute saatus, ta kõneles 

sellest korduvalt Erna Siirakule: “Tuglas mainis mitu korda, et peaks Teie raamatud tema 

omadest mingi eraldusmärgiga eraldama, kuid Elo ja Tuglase enda haiguste tõttu ei saanud 

ikka seda asja ette võetud ja nii see jäi.” (KM EKLA, f 180, m 109: 8.)

Asjaolu, et Keele ja Kirjanduse Instituudi toonase juhi Endel Sõgla korraldusel rajati pärast 

Tuglase surma Underi-Adsoni majja ainult Tuglase majamuuseum, kus maja algseid omanikke 

ei meenutanud miski, häiris Underit ja Adsonit nende vanaduspäevil väga (Reiman, D. 1992).
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Alles pärast Eesti taasiseseisvumist muudeti majamuuseumi ametlik nimetus Underi ja Tuglase 

Kirjanduskeskuseks. Ka mõned Underi isiklikud esemed ja kunstiteosed on leidnud nüüd taas 

oma koha Rahumäe mändide all, mille kasvamist ta nii väga igatses näha kogu oma 36-aas- 

tase pagulaspõlve jooksul. Underi-Adsoni-Tuglase koduaias kasvab üks kääbusõunapuu, mis 

Underi oma käega istutatud: puu ei kanna küll enam vilja, kuid siiski elab veel (Eelmäe 1992).

Marie Under külastas oma Eestisse jäänud igatsuste kodu veel vaid korra pagulaspõlve 

luuletuses “Nägemus", mis ilmus kogus “Sädemed tuhas” (1954):

Nägemus

1.

Taas tulnud olen. Tuntud paplireast 

Lööb vastu jällenägemise tutid. 

Ju paistab valge maja mände seast... 

Ons tõelisus või näen ma õndsat und?

Sääl ongi madal, luitund värav, kust 

Näen linnujälgi teel. Siis kuldne liiv 

Mu sammest tasa rudiseb. Näen ust: 

Kaar viinaväädest õnnekotta viiv.

Ja trepi ümbert roomab mungalill 

Mu kinga üle heitma rusket tuld. 

See tõuseb pähe. Hõõgun: kus ja miil 

Küll oli eal nii truu ja ootev muld!

Säält lõhnab lõhmus ja mustsõstar siit 

Ning läbi paksu põõsa sööstab Und, 

Tal rõõmust kurgus katkeb lauluniit... 

Sääl viimne roosipung on oodand mind!

Ees virvleb kiviastmel varjulaik.

Ma astun sesse. Kuis küll oli kord 

Nii ihu-hinge ümber siin see varjupaik, 

Mil nüüd on pühapäine kullakord.

2.

Ja värisedes panen valvsa käe 

Ma lingile. Mis vaikne, hämar ruum! 

Pilk alul nagu midagi ei näe, 

Vaid tunnen, kuis see raskub pisarkuum.

EE
LÕ

IT
SE

N
G

 - 
lu

ul
et

aj
a id

en
tit

ee
di

 sü
nd

211



Laen edasi. Kõik vana on nii uus.

Sääl ootab kaetult perekonnalaud.

Ma murran pala. Siin mu ema kruus! 

Sest rüüpan, tänus langetades laud.

Toast tuppa kõnnin õnnest saamatu. 

Reas riiulitel kirjavara, kust 

Ma haaran Raamatute Raamatu — 

Sääl hoovab vanemate õnnistust.

Lööb vaikselt vana kell, kui kutsuks vend.

Soe, helde rahu. Ootab oma säng. 

Ei ole hirmu enam. Tunnen end 

Kui lapse, keda väsitanud mäng.

Ah, tüki maad jalg surma kõrval käis.

Nüüd olen kodus. Kamber suurest kuust 

Lööb hiilgama, kui oleks ingleid täis, 

Kes vastu võtmas tänu minu suust.

Ma olen kodus. Enam miskist muust 

Ei mõtle unne vajuv harras meel.

Ma uinun nagu varjat jõulupuust, 

Mis särab unelmaisse veel ja veel.

Püüdes mõista Tuglase tähendust Underile, võib olla kindel, et just suur vajadus end 

vaimselt Tuglasele tõestada oli üks Underi hilise eneseteostuse peamisi sisemisi motiive. 

Tuglas oli see, kes nõudliku sõbrana hoidis alal provotseerivat, kriitilist hoiakut Underi luu- 

letajamissiooni suhtes, alates Underit nii sügavalt riivanud “dilettandi”-etteheitest tema 

esimeses “Sonettide” arvustuses kuni 1933. aastal kirjutatud mälestusartiklini: “Ja kes teab, 

kas oleks Under ilma kõige selleta üldse aktiivselt kirjandusse kistud. Vahest oleks ta jäänud 

endiseks ajaviitelaulikuks, tundmata loomisrõõmu ja -kohustuste pinevust. Nüüd on tal aga 

Siuru aegadest peale ilmunud viieteistkümne aasta jooksul niisama palju raamatuid, kui tõl

ked kaasa arvata.” (Tuglas 1996c: 333.)

See ikka ja jälle Tuglase ridade sisse ja vahele peidetud etteheide Underi kui looja pas

siivsuse ja vähese eneseusu kohta oli lisaks Adsoni igapäevasele hoolitsusele ja toetusele 

see otsustav tõukejõud, mis sundis Underit end tõestama ja teostama nii jõuliselt, nagu ta 

seda elu teisel poolel tegi.

Ja Tuglase viimses kirjas tuli eluaeg oodatud vastus kui lunastus - Tuglas tunnistas 

Underi üheks suurimaks eesti luuletajaks.
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Napilt üheksa kuud kestnud ja õnneliku lõputa jäänud armastussuhtel Tuglasega olid 

tõsised, elu lõpuni ulatuvad tagajärjed Marie Underi isiksusele ning loomingule. Esialgsest 

aastatepikkusest sügavast depressioonist viljus täiesti muutunud tonaalsusega ekspressio

nistlik luule, mida kaasajas tõlgendati vaid pessimistliku ajaluulena, nägemata selles luuletaja 

isiklikku draamat Kuid sügavale hingekriisile järgnes kirgastumine-teostumata jäänud suure 

armastuse valuja õnne kokkupuude muutus Underi küpseima perioodi luule põhiteemaks. 

Lõpetamata täius, valguse ja varju igavene koosmäng - just sellest sai Underi luules täiuse 

ideaal, tema poeetiline ja esteetiline põhisõnum.

Kirjanike grupifotodel alates Siuru rühmitusest ja lõpetades Eesti Kirjanikkude Liidu 

kongressipiltidega istub Under ikka ja alati Tuglase kõrval, kes puudutas sügavaimalt luuletaja 

südant: “mis sest kui kuskil põrkad vastu valu randa”. Tuglas oli ainus mees, keda suuri sõnu 

alati tundlikult vältinud Marie Under oma kõige kirglikumas luuletuses nimetas “Sina, Täius”, 

“jumalik hing, ilulooja” ja “janutooja”, keda ta suutis ainsana “ööd-päevad, enam endast, 

armastada” (Under ja Tuglas 2006: 64) ning kes oli määratud jooma luuletaja tassist, lugema 

ta raamatuid, elama ta pühimas paigas ja otsustama tema kuulumise eesti kirjanduse tippu.

Ent kas teame täna vastust Marie Underi pagulasluule suurele küsimusele: “Kes aga 

haarab minu sule, / kui Tema rangelt lausub: tule?"
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“SONETID”

1917. aastaks oli eesti kirjandus jõudnud murrangujärku. Varasem kriitiline realism ning pikk 

proosa andsid teed uusromantilisele luulele ja lühiproosale. Ehkki juba 19. sajandi lõpul võis 

erakliku Juhan Liivi luules täheldada varaseid märke sümbolismist, soosis Euroopat haaranud 

I maailmasõda ning revolutsiooniline aeg eeskätt lühivormis väljendatud tundeid ja moder

nistlikult paisutatud esteetikat. Kirjandus tõusis nüüd, tsaaririigi käärimise ja Eesti Vabariigi 

sünni eel ühiskonna tähelepanu keskmesse viisil, millist varem polnud nähtud.

Enne “Sonettide**  ilmumist oli Marie Under vaid juhuluuletaja, kelle liigutav, kuid vormilt 

kobav “Ema laul” oli esindatud küll mitmes luuleantoloogias, kuid kelle nime laiem avalikkus 

ei tundnud. Häbeliku Mutti nime taha varjunud esmatrükki 1904. aasta Postimehes vaevalt 
keegi mäletas. Üksikuid luuletusi oli küll ilmunud (Noor-Eesti albumeis 1907 ja 1909, Noor- 

Eesti ajakirjas 1910, koguteoses “Voog” 1913, mõned luuletused ilmusid ka ajalehtedes 

Perekonnaleht 1913, Tallinna Kaja 1914-1915, jm), kuid see kõik oli juhuslik, hõre.

Underi esimese trükis ilmunud luuletuse (1904) ja esikkogu ilmumise (1917) vahele jäi 

kolmteist aastat näilist vaikust, mis oli ometi täidetud pingsate isiklike elamustega, millest 

sündisid esikkogu luuletused. Sõja tõttu ilmumata jäänud esimene käsikiri, mille Adson oli 

kaunis kalligraafilises käekirjas ümber kirjutanud, ringles lähemate sõprade hulgas ja käis käest 

kätte, kandes häbelikult ja tagasihoidlikult Maria Maarjamaa varjunime (Siirak 1981b: 218).

Esikkogu luuletused olid valminud viie-kuue aasta jooksul I maailmasõja eel ja ajal, 

varaseimad aastast 1912, värskeimad luuletused pärinesid 1917. aasta suvest. Ehkki pikale

veninud maailmasõjast ja revolutsioonist jäi nende luuletuste sisu näiliselt kaugele, kandsid 

tugev tundelaeng ja joobumuslik elutahe uue põlvkonna jaoks olulist sõnumit, mis mõjus kui 

värske puhang ümberringi toimuva kaose taustal.

Kui Marie Underi esikkogu “Sonetid" 1917. aasta Siuru-sügisel ilmus, oli autor 34-aas- 

tane. 1915. aasta kevadel puhkenud armastus tõi kaasa tundetormi, mis väljendus paljudes
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Sonettide elamusrikastes armastuslauludes. Esikkogu poolesajast sonetist nelikümmend on 

sündinud 1915-1917 just Maardus veedetud kahe suve (191A, 1915) looduselamuste ja kirglike 

armutunnete mõjul, ajal, mil Under leidis end sensuaalsust nautiva naise ja luuletajana (Adson 

197 Aa: A6). Kõige lüürilisemalt ja autobiograafilisemalt kujutab Under 1915. aasta armusuve 

viieosaline luuletsükkel “Maardurand”. Adsoni armastusest inspireeritu on tegelikult naiseliku 

mina eneseavastamise luule, mitte niivõrd armastatu ihaldamine, vaid vaimustus endast kui 

armastuse objektist, kui ihaldusväärsest naisest. Kõige iseloomulikumalt kajastub Underi too

nase tundeilma printsessi-paaži suhe Adsonile kirjutatud luuletus “Ma armastan su armastust":

Ma armastan su armastust ja jään

Ta imetlejaks: hardalt teretan

Kui päästjat sind, ning hinges veretan

Suil tänu liigust, kui su armu näen.

Ei malda kauem sala kui fontään

Suil luiluda — sind ülemeretan!

Kui põõsas, ammu õitest nõretan, 

Kui õnnistud all armupäikse läen.

Ma armastan su armastust! Sa mind

Sind armastama oled armastanud, 

Mind hõõgub ilusaks su armuind.

Sa leevendad mu igatsusejanud: 

Su sõnu rüüpan nagu elujooki, 

Su hellust maitsen nagu maiusroogi.

Maardu-suvede armastussonetid on eneseküllased, harmoonilised, ilu-ja armurõõmu 

nautlevad, naiselikult anduvad, sensuaalsed ning erootilised. Armastuslaulude taustal hin

gas, lõhnas, voogas ja elas kaasa kevadine ja suvine lopsakas, lilleline loodus, mida luuletaja 

kujutas erakordselt sensuaalses võtmes. Erootilised motiivid kulmineeruvad tsüklis “Helged 

sonetid”, kus langevad viimsedki katted ning joobumine naise alastuse ilust omandab kergelt 

nartsissistlikke jooni. Kogu kujundiloomet pingestab kõikide meelte pillerkaar: helid, lõhnad, 

puudutused, maitsed. See kõik oli tavatult julge ja esmakordne eesti luules.

Kuid nagu eespool öeldud, jõudsid “Sonettidesse” viimasel toimetamishetkel ka mõned 

teistsuguse tundetooniga luuletused, mis olid inspireeritud Marie Underi ja Friedebert Tuglase 

vahel toimunud tundetormist: “Unetus" ja “Sonett” (esikkogus pealkirjaga “Hilissuvi” I, mida pin

gestasid uued dramaatilised noodid. “See kuhu varises, mis nõnda ootsin?”, küsis Under “Soneti" 

lõpureas. “Unetuse” armulaulus terendab juba “valurand”, mida luuletaja veel teadlikult trotsib.

“Sonettides” leidub ka kolmas Tuglasele kirjutatud armastusluuletus “Hilissuvi" II, mis 

lõpeb piinava armutunnistusega:
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Ning tundes kaduvuse jälestusi, 

Mis piiravad nii kauniduste aja, 

Ma haiglen, nõrken sulle hellusest.

Tähelepanelikul lugemisel näeme, et “Sonettides” on veel neljaski Tuglase isikust inspi

reeritud luuletus, mille jälgi ei leidu küll otseselt nende kirjavahetuses. Selleks on “Unistus”, 

mis kõneleb poeetilise mina armumisvalmidusest isiku suhtes, kellele tema ise saab vaadata 

imetlevalt üles, mitte lasta end imetleda ja armastada. Siin pole jälgegi Printsessi ja Paaži 

suhtest, pigem vastupidi, luulemina ihkab ise olla oma suure armastuse ori:

Unistus

Sa jälle tuled meie halli linna!

Siis on kui oleks kullatud kõik majad, 

Kui õitsvad puiesteed me kitsad rajad, 

Kus lõpmata ma tahaks käima minna.

Ja õndsustunne paisutab mu rinna

Siis unistustele: su õlad laiad

Sääl kerkivad mu ette — mitmed sajad 

Nii soojad igatsused nõiuvad nad sinna.

Siis uhkemaks lööb minu selg ja sirgeks

Ning õõtsuvamaks minu käik ja virgeks: 

Kui sammuksid mu järel aina sina.

Nii käiks kui unenäos, päev päeva järel;

Kui laineist vintsutatud lootsik merel 

Nii oleksin su orjaks saanud — mina.

Esikkoguga pani Under esmakordselt mängu kogu oma eraelu, keerukad meessuh- 

ted, erootika ning emotsioonid, kui söandas avalikult luuletada oma kõige intiimsematest 

tundetormidest. Veelgi enam, Under söandas esmakordselt eesti kirjandusloos väljendada 

erootilisust ka luules. “Sonettides" kasvatas ja tugevdas Under oma eneseusku nii naise kui 

loojana. “Sonetid” on autori tervenenud enesetunde otsene peegeldus.

“Sonetid" ilmusid uue “kirjanikkude ühingu” Siuru esimese avaliku esinemise õhtul, 

25. septembril 1917 ja kujunesid nii uue rühmituse kui ka uue kirjastuse avalöögiks, ühtlasi 

rühmituse menukaimaks ja (kuri)kuulsaimaks teoseks. Eelteated “Sonettide” ilmumise kohta 

avaldati ajalehes Tallinna Teataja kahel korral (14. ja 25. septembril 1917), kuulutades Siuru 

avaõhtul: “Homme ilmub trükist M. Underi “Sonetid”. Täna müüakse Estonias “Siuru” õhtul”. 

Mainitud õhtuks saadi trükikojast mõnisada “Sonettide" eksemplari kätte ja need läksid
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samas Estonia teatri fuajees müügile ning osteti kõik ära (Adson 1974a: 57). Luulekogu 

kaanekujundus oli tuntud ja tunnustatud kunstnikult Nikolai Triigilt.

“Sonetid” osutus niivõrd menukaks, et veel sama aasta lõpus ilmus teine trükk ja 1919 

kolmas trükk. Kolme trüki tekstid on identsed, kuid Nikolai Triigi kaanekujundus oli iga kord 

erinev. Teost trükiti nii tolle kui tänase aja kohta erakordselt suures tiraažis, ühtekokku üle 

3000 eksemplari (1 trükk 1000, II trükk 835, III trükk 1200 eksemplari).

Teiste siurulaste esikkogud, Henrik Visnapuu “Amores” ja Johannes Semperi “Pierrot”, ilmu

sid alles jõuluks, niisiis mitu kuud hiljem. Nii õnnestus Marie Underil luua oma “Sonettidega” 

Siuru rühmitusest esmane mulje, ning just Underi julge erootika lõi siurulastest šokeeriva ku

vandi. Ja see kuvand oli üllatav, harjumatu, paljudele vaimustav, kuid mitmetele täiesti talumatu.

“Sonetid” sisaldas 50 luuletust aastaist 1912-1917. Esikkogu avaluuletus on “Need minu 

ilusaimad laulud”, mis juhatab ülemlauluna sisse sireliõitesse uppuva õnneliku armastuse ja 

sensuaalse suve meeleolud. Impressionistlikud värvi-ja lõhnaelamused lainetasid ühes rüt

mis ekspressiivsete hingeliigutustega, mis laetud dramaatilisest tundepingest.

Siin on põhjendatult nähtud paralleeli eesti tippekspressionisti Konrad Mäe maali- 

käsitusega (Siirak 1981b: 220). Valitud rangeraamiline sonetivorm oli kontrastis luuletuste 

tormleva, pillava ja küllusliku sisuga, mis vahutas vahel üpris vabalt üle klassikaliste vormi

nõuete ääre.

Marie Underi erootilised sonetid tsükleist “Helged sonetid", “Sina ütled" jt avasid oma 

julge meelelisuse ja sisenduslikult jõulise rütmiga uue, värske lehekülje eesti luules. Lydia 

Koidula heroilised isamaalaulud ja Anna Haava eleegilised armastusluuletused jäid kaugele 

Underi elujõust ja armupalangust pakatavatest sonettidest.

“Sonettide" põhitooniks oli olemise ja armastamise rõõm ning õnn. Tulevast rõõmu ja 

mure kaksikteemat ennustasid esikkogus vaid paar luuletust: eksistentsiaalne “Valge värav" 

ja kahtlevalt küsiv “Kas?”. Ka Tuglasele kirjutatud armastusluuletustest kumab läbi kõige 

kaduvuse aimus.

Underi esikkogu luuletuste keel oli värske ja uuenduslik, kantud teadlikust soovist 

rakendada oma sonetiloomingus kaasaegset keeleuuendust, mille eestvedaja oli Johannes 

Aavik. Samasugusest uuenduslikust keeletundlikkusest oli laetud ka tema järgnev looming.

Underi sonetid uuendasid eesti luule keelt, sõnavara ja grammatikat, stiilis metafoori-ja 

kujundikasutust, muutsid luuletuste tekstikoe dünaamilisemaks ja aistilisemaks, kõigi meel

tega adutavaks. Under uuendas “Sonettidega” ka eesti luule rütmi, luues hoogsa, tugeva 

sisemise rütmiga licentia poetica, kasutades esmakordselt julgelt värsisiirdeid ja ühena esi

mestest irdriimi, ta muutis stroofivormi vaheldusrikkamaks ja söandas esimesena teadlikult 

rikkuda soneti karmi vormikuube. Ta muutis luule sisemiselt liikuvaks, kasutades rohkesti 

erinevaid verbe, tegusõnu nii hinge- kui pärismaastike kujutamisel. Kui eesti varasem luule 

oli maalinud tardunud hingemaastikke, nature morte*s\d,  siis Marie Underi impressionistli

kest “Sonettidest” alates muutusid need luuleväljad tormlevaiks, liikuvaiks, lõhnavaiks, kõiki 

meeli köitvaiks filmilintideks. “Sonettidest” algasid nii Marie Underi kui eesti luule vitaalsed 

sööstud inimmeelte, tunnete ja kujutluste kõrgusse ja sügavusse.
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“SININE PURI”

Marie Underi teine luulekogu valmis üliaktiivsel ja viljakal Siuru rühmituse tõusuaastal 1918, 

mil samaaegselt toimusid suured ühiskondlikud muutused: 24. veebruaril 1918 kuulutati välja 

Eesti Vabariik. Artur Adson kirjutas sündmuse kohta “Marie Underi eluraamatus” järgmiselt:

1918. aasta tähtsaimaks päevaks tõusis meil kahekesi läbielatavaks - nagu see kogu 

meie rahvale ülimaks päevaks kujunes - 24. veebruar. Nagu salakäsul kohtusime oma 

elukaaslasega, kumbki tulles oma korterist, 25. veebruari hommikul. Kuigi selle päeva 

kohta mingit pilti olemas ei ole, püsib see päev imeselgena silme ees, kirkamana kui 

ükski pilt. Karge hommik, parasjagu külm. Mitmel pool uulitsanurkadel seisab ini

mesi kobaras ühe valge, tagasihoidliku trükilehe ees ja loeb meie Päästekomitee pro

klamatsiooni: Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele. Selle manifestiga avaneva tõe

luse suurust ei suuda veel täiel määral praktiliselt ette kujutada: niivõrd uus ja julge 

on see ja niivõrd segane on veel momendil poliitiline olukord. Ei või teada, kuidas 

sakslased sellesse suhtuvad... Enamlased saadavad oma põgenemislaevalt veel suur- 

tükilaske sakslaste lennukite pihta, mis linna kohal planeerivad. Need paugukesed ei 

taba kedagi. Ja seistes Vabaduse väljakul, näeme, et sakslased ongi linnas. Neid tuli 

ratastel ja ka hobuveokeid nähtus Vabaduse väljakul. Jalgratturid olid noored poisid, 

sõidust punetavad ja higised. Neil oli selja taga raske sõit Haapsalu või Keila kandist. 

Polnud neis midagi sõjakat.

Sama päeva õhtul nägime pimeduses avalikel platsidel ja põiktänavais bivakkide 

tulede vilkumist. Tallinnal oli päris sõjalaagri ilme, kuid mitte kohutav. Teisel päeval 

silmasime rühma vanemaid sõdureid - maakaitseväelasi - marssivat ja tuntud lapse

meelset laulu “Kommt ein Vogel geflogen” marsitaktis laulvat. Selliseid detaile on 24. 

veebruarist meele jäänud. (Adson 1974a: 62-63.)
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1918. aastal ilmus Underil ühtekokku kolm raamatut: “Sinine puri", M. Maeterlincki 

“Sinilinnu" tõlge ning noorusluuletuste kogu “Eelõitseng”. Nii kujunes I maailmasõja lõpu- 

aasta ning ajalooline Eesti Vabariigi sünniaasta Underi jaoks erakordselt viljakaks. “Sinist 

purje” ajatuuled veel ei paisutanud, need jäid järgmiste, ekspressionistlike kogude kanda. 

Siin oli endiselt esiplaanil Underi enda sisemaailmas ja tundeelus toimuv.

“Sinine puri" ilmus kiiresti, üheksa kuud pärast autori menukat esikkogu. 14. mail 1918 

trükkis ajaleht Postimees eelteate luulekogu ilmumise kohta nädala pärast ning 29. mail 

teatas leht, et “Sinine puri” on ilmunud ning saadaval hindadega 3.25, 3.50 ja 4 rubla Siuru 

kirjastusest. Raamat oli varustatud kunstnik Ado Vabbe frontispissiga. “Raamatust on ka 25 

numereeritud eksemplaari iluväljaandes Aleksandria paberil, köidetult, mida üksi kirjastusest 

võib saada,” kuulutas Postimees.

“Sinine puri" sisaldas 32 luuletust aastaist 1917-1918, neist enamus ehk paarkümmend 

olid valminud üliemotsionaalsel siurutamissuvel 1917, puhkusel Kehra lähistel asunud Bir- 

kenruh’ mõisasja sügistalvel, Underit haaranud uue armumise ja seninägematu kirjandusliku 

edu tõusulainel. Ka teine luulekogu osutus “Sonettide” kombel edukaks müügiartikliks, nii et 

sellest anti 1919 välja teine, täiendatud trükk (lisatud kolm luuletust “Sina ütled", “Suplus” 

ja “Suine mälestus" II). 1921 ilmus “Sinisest purjest" ka kolmas trükk.

“Sinises purjes" loobub Marie Under ülirangest sonetivormist (selles on vaid kolm 

sonetti), nüüd katsetab ta teisi vanu itaalia päritolu stroofivorme - tertsiine ja stantse. Luu

letused on üldiselt vabama vormi, kuid niisama tugeva tundelaenguga kui “Sonetid”, jätkates 

armastus-ja loodusluuletuste temaatikat, kuid tuues sisse ka uusi aineid ja luulevõimalusi.

Luulekogu avas õhetavalt värske, armuõhinas “Hommik":
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Igal hommikul uuesti sünnin ma 

Roosana linade valevast vahust: 

Üksikud nired blondjuuste kahust 

Voolavad kollase viinana 

Üle mu oime pärlvalge kausi. 

Taas olen rõõsk, olen soe ja intiim! 

Liuglevad sängist mu hingestet jalad, 

Mis nagu sulatet kuuhõbest valat; 

Niristab üle mind riiete piim.

Öö läbi päike on pidanud pausi, 

Kuldset liiva nüüd kelmikalt pillub 

Vastu mu väikseid uniseid ruute: 

Kutsub mind sala kui kutsutaks pruute. 

Süda mul mitmeks pudeneb, kiilub: 

Aid on täis rohet ja tilku ning jahe kui kaev, 

Aeva kui saladus suur, mis ärevaid aimusi annab.
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Täna on tulnud ning Eile suri!

Hommik — sild roosidest punut mind kannab 

Päeva, mis ootab kui imme viiv laev, 

Millel on paisul sinine puri.

Luulekogu esimeses pooles leidub veel “Sonettidele” sarnaseid suviseid, erootilisi 

armastus- ja looduslaule: “mu ihar ihu nagu valge naer” (“Suplus”), “Kui roosid ulatan, kui 

kaome sinna, / Siis suudlustelle oma suu ja rinna.” (“Stanssid”). Ent erinevalt esikkogu pil

vitutest sonettidest on siin valdavad armastusest loobumise-ja leinatoonid, kulmineerudes 

luuletuses “On siiski kurb”:

On siiski kurb, et pärib surm selle südame, 

Selle südame, täis joobumispuhke, 

Täis soovide sinisädelust — kuid ometi loobumisuhke.

On siiski kurb, et pärib surm selle südame, 

Ta hommiknoored igatsuslõõmud, 

Ta õnneks kangastund kurbuse ja kõik tema kurvad rõõmud.

On siiski kurb, et pärib surm selle südame 

ja kõik tema laulmatud laulud — 

Ah nii kurb, nii kurb, et pärib siiski surm

Selle südame laulmatud laulud!*

Luuletaja tajub, et on kandnud eneses “suurt tulekahju” (“Suine mälestus" I). Ta süda

messe on jäänud pärast kuuma armumissuve vaid “suur tulease” (“Tulease" I). On läinud see, 

keda Underi poeetiline mina soovis esmakordselt elus “enam endast armastada”:

Ja kastekarsket õit: su, jannutooja, 

Suud keskpäist, suvipunast unustada, 

Su jumalikku hinge, ilulooja,

Ööd-päevad enam endast armastada.

“Sinise purje” armastusluule on “Sonettidega” võrreldes mitmekülgsem, suurema 

ampluaaga, haarates endasse kogu romantilis-dramaatilise tundeskaala: armumisest andu

miseni, joobumisest loobumiseni, armutõotustest armukadeduseni, meeletusest ene- 

sessetõmbumiseni. Sügavalt armunud naise loobumisuhke enesepilt praguneb hetketi

Luuletuse “On siiski kurb" viimased read on raiutud Underi hauakivile Stockholmi metsakalmistul.
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R. Parise karikatuur 
Underist. August 
Gailit. Klounid ja 
faunid (1919).

R. Parise karikatuur 
Tuglasest. August 
Gailit. Klounid ja 
faunid (1919).
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armukadeduspiinades (“Armukadedus”) ning püüab leida lohutust allesjäänud “väikses 

õnnes” ning nukrates mälestuspiltides (“Tulease" I ja II).

Täiesti uudset ainet esitavad luulekogu lõppu paigutatud lüürilised linnaluuletsüklid 

“Hämar linn” ning “Interjöörid". Luuletaja demonstreerib neis esmakordselt oma poeetilist 

kujutamisoskust mitte ainult hingeliste sisemaastike, vaid ka linnapiltide loomisel. Näiteks 

meisterliku tsükli “Hämar linn” viies osa, kus Tallinna agulimiljöö on kirjutatud süngelt ela

vaks draamaks:

Kui kala ujub uulitsa kanaalest

Tuul läbi: ammul lõpustega ahmab

Ta kiirte halkjaid usse, mis portaalest,

Gaaslampest heidet. Ent ju tahmab
Öö agulit, umbtänavate nurke:

Mõnd hilist käijat ahnelt üska kahmab.

Alt kuskilt kuulda kähisevaid kurke: 

Kas sajatused need või õudsed soovid? 

Kõik lammub hoontel, valgub üle urke.
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Kui tühjad tiigid haigutavad hoovid 

Kesk aialatte kõrget musta luga... 

On längakille pilvi tuhkjad röövid,

Kust äkki sähvab noorkuu haljas nuga.

“Sinise purje” lõpetab lopsakate, mahlakate looduskirjelduste tsükkel “Varakevad", mis 

ei lase süngeid toone päriselt valitsema. Luulekogu juhtmotiiv viitab mitte ainult poetessi 

lemmikvärvile, vaid ka pürgimusele sirutuda välja valusate armuelamuste ahistavast sise

ringist.

Kaasaegne kriitika ega ka hilisemad kirjanduslood pole sidunud “Sinist purje" luuletaja 

isikliku armastus-ja hingedraamaga, mis teeb selle luulekogu eriliseks just autori eluloo 

kontekstis. “Sinine puri” dokumenteerib suure armastuse kaotust ja loobumise valu sellise 

siirusega, mida eesti luules varem polnud nähtud.
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“EELÕITSENG”
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Marie Underi kolmas luulekogu kandis küll aastanumbrit 1918, kuid selle ilmumine ja vas

tuvõtt jäid 1919. aastasse. “Eelõitsengus” esitles Under oma varasemat loomingut, kuid 

valikuliselt, alustades 1904. aastaga, mil ta oli 21-aastane. Päris noort, teismelist Underit 

“Eelõitsengust” ei leia.

Siuru rühmituse sünd ja kirjastuse loomine, eeskätt aga “Sonettide” ja “Sinise purje” 

menukas vastuvõtt lugejate hulgas kannustas autorit uuesti üle vaatama ja avaldama oma 

varasemat luulet. Peamine innustaja oli truu Paaž Artur Adson, kes oli aga Siuru raamatute 

väljaandmise loovutanud Odamehe kirjastusele, mille väljaandel ilmus ka “Eelõitsengu” esi

mene trükk.

Luulekogu on koostatud aastaaegade tsüklis ja meenutab varajase käsikirja “Dir” kom

positsiooni: raamat algab hoogsa proloogiga “Hümn hommikulle”, järgnevad tsüklid “Kevad”, 
“Tujud", “Mu kevad”, seejärel varjulisemad “Videvikud”, “Õhtu ja öö”, “Hilissuvi” ja “Sügis ja 

talv”. “Eelõitsengu” esmatrüki lõpetas 1904 Moskvas kirjutatud ja mitmetes antoloogiates 

tuntuks saanud “Ema laul”. Et hiliseima loomisdaatumiga “Hümn hommikulle" on kirjutatud 

1918. aastal Pühajärvel, siis rangelt võttes sisaldab “Eelõitseng” luulet aastaist 1904-1918, 

kuid enamus kogusse valituist on kirjutatud Tallinnas 1913-1915.

Valdavalt on tegemist looduslüürikaga, milles autor ilmutab vormitundlikkust ning 

kujundi ja meeleolu loomise oskust. Silmapaistev näide ennolikult erksast loodustajust on 

luuletus “Suviõhtu maal”:

Pilvist kulda puudele piisutab, 

hõbeudu heinamaad niisutab. 

Rammus punapääline ristikhein 

lõhnab raskelt siin, kus ma vaikselt käin.
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Kibuvitsalt on varisend roosa lund.

Kui väsinud lapsed — lilled ihkavad und.

Til-tal, til-tal: kari koju lääb, 

siis vaikseks kõik, ikka vaiksemaks jääb.

“Eelõitseng” annab aimu suure armastusluuletaja eeldustest - varased armastusluuletu- 

sed on tulvil elurõõmu, värsid on tiined valmisolekust suureks tundeks. Luuletused kõnelevad 

autori võimest väljendada oma tundeid ülevoolavate looduskujunditega, aga samas nähtub 

teadlik soov teha seda rangete vormide abil, näiteks tsükli “Mu kevad" kolmandas sonetis:

Mu kevad elab ka veel suveöös:

siis sammun aida vaikselt, arg mu aste, 

sääl nagu inglid heljuks läbi kaste, 

ning võrku heitvad unenäod mu sees.

Alleedel helendavad hõbedased helgid, 

kuis lõhnast nõretavad peenral nelgid, 

levkoide kobarad, nartsissi valged pääd — 

jasmiini õielumes peatavad mu kuumad käed.

Ning lõhnalained võluvad mu meele, 

nii joovastatu, tuigun jälle teele — 

ju taevasinas lehvib roosa loor.

Kui piimapehme õhk, kui mahedad kõik varjud!

Mu veres, elurõõm, kui hõiskavalt sa karjud: 

su mõrsja, kevade, ma naine anduv, noor!

“Eelõitsengus" eksisteerib vaid üks inimene - unistav ja lootustest tulvil noor naine, 

kahekõne armastatuga algab alles “Sonettides". “Eelõitsengus" on kõik alles ootel, puhkel, 

valmis suureks tundeks ja õnneks, ehkki armastuse ootaja aimab samas juba ette, et keegi 

ei suudagi tema tormilist armastusejanu päriselt kustutada:

Kevad

A.

Nüüd jälle tulevad need valged ööd, 

kus und ei saa ei taevas, maa, ei meri, 

ei inimestelaste kihav veri, 

kus ihad hinges hõõguvad kui söed.
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Need valged-ööd, kui hõbevalged keed: 

kõik lõhnad õite siidilises süles 

siis sala värisedes ärkvad üles, 

ja vana muinaslaulu laulvad veed.

Siis kuldseis juuksis lehitsemas tuuled 

ja suuris silmis salaline sära, 

maailm täis valgeid unenägusid.

Ja puna-punasemaks paisumas mu huuled — 

ei suuda keegi suudelda neilt ära 

neid lugemata valmind suudlusi.

Siin ei ole veel kahtlusi ega hingepiinu, neitsilik ootaja ei aima tulevase armastuse 

paratamatuid varjukülgi: “Vist elus kaunimat ei olegi kui ootus”. Nii luuletaja hinges kui loo- 

duspiltides on valdavad kevadmeeleolud.

Marie Underi kolm esimest luulekogu moodustavad biograafilisest aspektist tervikliku 

hingepäevikulise triloogia: “Eelõitsengus” elev õnne ootus, “Sonettides" suure armastuse 

puhkemine ja “Sinises purjes” saabuv pettumus.

“Eelõitsengu" teine trükk ilmus kevadel 1920 Varraku kirjastuses, millele Under oli 

müünud oma tööde kirjastamise õiguse. Teisele trükile oli lisatud tsükkel “Disharmoonia”, 
mis sisaldas luuletusi “Disharmoonia” 1 ja 2, “Mu kätele”, “Õnne ootel”, “Rõõmule”.
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SIURU
AEG 
1917-1920

1917. aasta veebruarirevolutsiooni järgses vabanemismeeleolus püüdis eesti kirjanikkond 

end paremini organiseerida, meeles veel tormilised Noor-Eesti ajad. Tunti tungivat vajadust 

kirjandusliku parlamendi ning regulaarse ühisväljaande järele, sest sõja ajal olid kirjastused 

praktiliselt lakanud toimimast (Tuglas 1996b: 178). Kuid erinevalt Noor-Eesti aegadest, mil 

Eesti vaimuelu keskuseks oli olnud Tartu, oli nüüd aktiivsem kirjanduslik elu koondunud 

Tallinna, peamiselt Tallinna Teataja ringkonna ümber: kohaliku elu reporterina töötas seal 

August Gailit, 1917. aasta aprillis asus lehe juures tööle Henrik Visnapuu, pidevalt tegid kaas

tööd nii Artur Adson kui Marie Under.

1917. aasta lõpus, kui Postimehe toimetaja Jaan Tõnisson lahkus kodumaalt välisdele

gatsiooni koosseisus, andis ta lehes täie voli üle kirjanduslikele noortele eesotsas Tuglasega: 

nii algas Postimehe Siuru-periood, mis kestis terve poleemikarohke 1918. aasta ning jätkus 

osalt ka 1919. Toimetuses töötasid Tuglas ja Gailit, kuid aktiivset kaastööd tegid kõik siurü- 

lased ja nende lähikondlased-mõttekaaslased.

Loodava kirjandusliku koondise ettevalmistustöödest võttis algul osa üpris lai ring 

kirjanikke nii vanemast kui nooremast põlvkonnast, kuid erinev arusaam kunsti osast ning 

väljendusvahenditest kaasajas viis lõhenemiseni (vanemad realistid ei mõistnud noore

maid uusromantilisi luuletajaid ning vastupidi) ja kirjanduslikust parlamendist ei saanud 

veel asja.

15. mail 1917 toimus Tallinna Teataja toimetuse ruumides Mait Metsanurga kokkukut

sutud nõupidamine kirjandusliku albumi väljaandmise asjus. Koos olid peaaegu kõik tuleva

sed siurulased: Friedebert Tuglas, Marie Under, Artur Adson, Henrik Visnapuu ja August Gailit 

(v.a Johannes Semper, kes liitus hiljem, pärast sõjaväest naasmist), lisaks Eduard Vilde, Mait 

Metsanurk, Jaan Lintrop, Marta Lepp alias Sophia Vardi jt.

Adson meenutab:
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Marie Under 
Esimese 
maailmasõja



“Arutati kirjanduse paigaltnihutamise küsimust surnud punktilt, kuhu see soja aegu 

sattunud. Arvati, et tuleb välja anda ajakiri, õigemini koguteos, mis ühendaks nii Noor- 

Eesti kui Tallinna kirjanikke, üldse moodustaks kirjandusliku parlamendi. See olnuks 

päris kena. Kuid koosolekult minu poole tulnuina hakkasid Gailit ja Visnapuu vastu

karva juttu rääkima, et mis me läheme nendega ühe mütsi alla, seal puha realistid ja 

külarealistid, nagu Metsanurk, Raudsepp,]. Lintrop, Marta Lepp-Sophia Vardi jt, meie 

aga kaldume uus-romantismi, sümbolismi ja isegi futurismi poole. Visnapuu oli alles 

3 a. varem välja andnud “Rohelise momendi”, ühe õhukese, rohelisele paberile trüki

tud vihukese, kus ta lüüritses: “Poiss, siga, tori, ori” ja vaarao tütrele armastust aval

das. Gailitil oli jälle salaja valminud ultrafantastiline novellide kogu taskus. Ja Tuglas 

kudus fantastilisi “Kangastus!” ning sõitis “Taevaste ratsanikega” laotust mööda ringi. 

Ega seal palju vaidlemist olnudki: üksmeelselt valmis otsus: lööme lahku, teeme ise! 

(Adson 1949: 94.)

Adsoni märkmete kohaselt toimus Siuru asutamine 17. mai paiku 1917 (Adson 1949: 

95), protokollide põhjal ametlikult aga alles juulis.

Tuglasel oli kohe välja pakkuda ka uue albumi nimi: “Kalevipojast”* võetud siurulinnu 

nime järgi Siuru. Õigupoolest oli see nimi Tuglase meeles mõlkunud juba viis aastat varem, 

kui ta kirjutas uurimuslikku artiklit “Põrgu väravas”, sama nime oli ta soovitanud ka Noor- 

Eesti IV albumi tiitliks, kuid saanud siis Gustav Suitsult eitava vastuse (vt Andresen 1979b: 

119). Nüüd asus Tuglas oma toonast tahet uues olukorras teostama: talle kui alles kuju

neva uue kirjandusrühmituse kõige kogenumale kirjamehele ja mitme raamatu autorile anti 

volitused albumi eeltööde tegemiseks. Vähemasti algul üritati järgida ka parlamentaarset 

põhimõtet, sest juuli algul avaldati ajalehtedes üleskutseid kaastöö saatmise asjus (Tuglas 

1996a: 37).

* “Kalevipoeg" XIX, 510-512: “Siuru-lindu, Taara tütar, / Siuru-lindu, sinitiiva, / Lendas palju, liugles palju". Rahva
luuleteadlase A. Annisti arvates tähendas siuru tõenäoliselt lõokest, aga ka soome kiuru. Et seda aga vähe tunti 
ning et see sõna esineb eesti müütilises rahvalaulus, pidas Fr. R. Kreutzwald siurut mingiks mütoloogiliseks eriliseks 
linnuks (Annist 1961: 480).

Kogu maikuu teine pool ning ka suur osa suvest veedeti tihedas läbikäimises, siurulased 

olid pidevalt koos (Tuglas 1996a: 37). Teised olid Tuglase kõrval veel algajad, ehkki enamus 

oli küll esinenud varem Noor-Eesti albumeis või mujal ajakirjanduses nagu Under (34), Vis

napuu (27), Gailit (26), Semper (25). 28-aastane Artur Adson polnud aga üldse veel midagi 

kirjutanud või avaldanud. Oma esimesed võrukeelsed luuletused kirjutas Adson mais 1917 

ning viis need esmalt lugeda oma armsamale Marie Underile, kes suvitas Kehras Birkenruh’s 

(vt Adson 1949: 110). Mõni nädal pärast Tuglasega tutvumist saatis Adson ka talle taga

sihoidlikult ning autorlust varjates oma luuletusi näha: “Keegi noormees tõi mulle kimbu 

luuletusi, palus toimeta Teie kätte, et avaldaksite oma arvamise...” (KM EKLA, 245, m 5:1, 

15.6.1917.) Tuglas andis võrukeelsetele luuletustele hea hinnangu, näitas neid ka Konrad 

Mäele ja Aleksander Tassale ning sai neiltki spontaanse heakskiidu. Adsoni kirjanduslik tee

kond võis nüüd alata Siuru täieõigusliku kirjandusliku liikmena, mitte ainult Underi austajana.
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Et arutamisel olnud laiemast kirjanduslikust parlamendist ei saanud asja, sigines intiim

semalt suhtleval noorteringil kavatsus luua oma väiksem rühmitus. Idee sai teoks suvel 1917.

Henrik Visnapuu meenutas mälestusteoses “Päike ja jõgi”, et teda, Gailitit ja mõnd 

teistki ei veedelnud eriti kirjanduslik parlament, kuid nende meeles mõlkus

...kitsam, edasiviiv kirjanduslik rühmitus. Vastav mõttekäik ei olnud võõras ka teis

tele tulevastele siurulastele, kuni uus rühmitus end leidis. Kuid see ei toimunud mitte 

päevapäält. Sellel revolutsioonilisel kevadel olime ju kõik väga armastusväärsed ini

mesed ning tutvumised ja sõprumised käisid kiiresti. Aga ometi liitus sellest suurest 

tutvuskonnast ainult üks väike laudkond tihedalt. Selle väikese laudkonna pääkorte- 

riks kujunes Artur Adsoni tuba Pikas tänavas number 3A. Adson keetis oivalist kohvi 

ja vana tallinlasena oskas ta hankida sinna juurde ka mõndagi vajalikku. Adsoni lugu

pidamine ja armastus kuulus Marie Underile ja seega kujunes Adsoni tuba kohaks, 

kus õhtuti kohtusid Gailit, Tuglas, Underja nende ridade kirjutaja; Tallinnas viibimise 

puhul ka Semper. (Visnapuu 1951: 285-286.)

Henrik Visnapuu tähelepanu polnud äratanud mitte Underi “Ema laul”, vaid koguteoses 

“Voog” ilmunud paar kaunist sonetti, kus ta kujutas end lebavana heinas, kutsudes mesilasi 

oma kaunist alastust imetlema:

seda poetessi tahtsin ma küll näha. [---] Under oli tollal elumeelne luuletaja, kes 

vastandina minule võis laulda armastuse õnnest. Ta ei olnud oma esimesel loomin

guperioodil eriti viljakas, pigemini hää asjaarmastaja, nagu seda arvab ka Tuglas oma 

arvustuses “Sonettide” kohta. Underile oli kahtlemata kasulik teiste siurulaste spon

taansus, “Siuru” omavahelised uute teoste ettelugemised ja arvustused, vahel koguni 

võllanaljalised. Ka hilisemas elukäigus ei ole Underil eriti vaja olnud luuletustest ene

sele ega perekonnale leiba teha.*  See on tulnud kasuks tema luule üldkvaliteedile. 

(Visnapuu 1951: 286.)

* Nagu hiljem näeme, ei vasta see Visnapuu pisut kade väide päriselt tõele. Under elas küll Eesti Vabariigi ajal ühe 
vähese vabakutselise kirjanikuna, kuid toitis oma üsna suurt peret nii luulehonoraridest, arvukatest auhinnarahadest 
kui ka rohketest, töömahukatest draamatõlgetest: ta toetas rahaliselt oma eakaid vanemaid, koolitas tütreid ning 
pidas ülal õde, oma varasurnud venna tütart ning täiskasvanud tütreid, kui need majanduskriisi ajal pikki aastaid 
töötud olid. 1920. aastail oli Underi pere lauas tihti toita kuni seitse suud. Rahamure oli pidev, ehkki abikaasa Adson 
käis tööl ja sai palka. Ainult ühest palgast poleks nii suure pere ülalpidamine võimalik olnud.

Eakas Marie Under meenutas Helmi Rajamaale Siuru lõbusaid sünniaegu meelsasti ning 

üpris avameelselt:

...erakorralise elavusega hakkab mälestusi “Siuru” kokkutulekuist Brookusmäe staa

bis vahendama, kus Konrad Mägi teiste siurulaste - Tuglas, Laikmaa, Semper - selt

sis osalenud. Semperist on tal ainult meeldivat pajatada; olnud hea hariduse ning 
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kasvatusega. [---] Semper olnud temasse armunud, aga kui teised siurulased teda 

“vanasse naisesse” armumise pärast kippusid narritama, tõmbunud Semper tagasi. 
“Ütelge nüüd teie mõlemad, kas olin vana, kui ometi olin siis alles kolmekümnenda

tes aastates naine?” küsib ta nördinult. (Rajamaa 1999: 228.)

Flirt ja mäng kuulusid loomulikult siurutamise juurde, seda käsitati kui boheemlaskonna 

elustiili juurde kuuluvat elementi, sellega provotseeriti seltskonda, kes neid selle eest põhja

likult põlgas. Enamgi veel: Helmi Rajamaa kaudu vahendatud meenutuste kohaselt ei lävinud 

ka Underi sugulased (Leida Küusma vanemad jt) tol perioodil Underiga, sest pidalid tema 

käitumist kõlbeliselt väärituks (vt Rajamaa 1999: 30):

Nii kuulen veelkordselt siurulaste koosviibimistest Brookusmäel, kus Adsoni “staap” 

asus. Tuglas ja Konrad Mägi olnud kõige jutukamad. Tuglast narritatud tema suhte 

pärast luuletaja Marie Heibergiga, kes oli pisut veidrik. Semper, Alle ja Laikmaa olid 

sagedased külalised, Vilde tuli mõnikord harva. Brookusmäel nägi maailmavalgust 

ka Marie Underi esimene luulekogu “Sonetid", kust seda 20 ja 10 kaupa müüdigi ja 

mis läks nagu soe sai! Keegi daam oli siis ka soovinud osta Underi “Sonaate”, nagu ta 

sonette nimetas, mis siurulasi tohutumalt lõbustas. Siurulaste olengute kohta levinud 

linnas kuuldusi kui üpris patulisist ja moraalituist, mispärast Marie vanemadki tulnud 

asjaolusid kontrollima. Marie mäletas veel, et kohvikann, mis ühtlugu oli tulel, oli nii 

tahmane, et tema ilmaski ei suutnud seda päris puhtaks küürida. Tuglas ja Mägi joonud 

kohutavalt palju kohvi. Voldemar Kures muretsenud neile kokaiini, mis põhjustanud 

naeruorgiaid. (Rajamaa 1999: 256-257.)

Marie Under meenutas küll oma osa siuruõhtute kohvikeetjana, kuid Visnapuu mäles

tustes oli Adson see, kes külalisi oivalise kohviga kostitas. Väike kange naps (hea pudel 

konjakit vms) kuulus Adsoni-Underi koduse kostitamiskultuuri juurde ka hiljem, kuid min

git lausjoomist polnud nende juures kunagi, napsi võeti, kuid väiksel hulgal ja väärikal viisil 

(Rajamaa 1992).

SIURU
KOOSOLEKUD

Kirjandusmuuseumis on säilinud vaid viie esimese koosoleku protokollid ajavahemikust 10. 

juuli 1917 kuni 6. detsember 1917 (KM EKLA, f 180, m 26: 2), kuid rühmitus tegutses tege

likult paar aastat. Ehkki sisuline asutamisotsus tehti mai keskel, jõuti paberite vormistami

seni alles juulis.

Siuru asutamiskoosoleku protokollil 10. juuli 1917 Tallinnas Pikal uulitsal majas number 

34 on kuus allkirja: (tähestikujärjekorras) Karljosephine poeg Adson, August Augusti p. Gai- 

lit, Marie Priido tütar Hacker, Friedebert Jüri poeg Mihkelsoo, Johannes Hansu poeg Semper,
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SIURULASED

Otto Krusteni 
karikatuur 
“Siurulased” 
asjaosaliste 
autogrammidega.
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Henrik Käspri p. Visnapuu. Asutamiskoosolekut juhatas Friedebert Mihkelsoo (kirjanikuni- 

mega Tuglas), protokollijaks valiti Adson. Adsonit, Underit ja Tuglast kohustati muretsema 

ühingule korter. Koosoleku lõpus pani Visnapuu ette laulda “Mu isamaa mu õnn ja rõõm”, 

mida ka tehti.

Esimesel koosolekul koostati ka “kirjanikkude ühingu “Siuru” põhjuskiri” ehk põhikiri, 

mis sisaldas kaheksat paragrahvi. Põhikirja kahel säilinud originaalil on kaks allkirja, esimesel 

eksemplaril Marie Hacker ja Johannes Semper, teisel eksemplaril Marie Hacker ja Karl Adson. 
Ühingul oli “põhjuskirja” järgi juriidilise isiku staatus, juhatus, president, sekretär ja kassa- 

hoidja ja revisjonikomisjon. Ärakirjad on kirjutatud Adsoni käega vene ja saksa keeles, sest 

kogu ametlik asjaajamine käis tsaaririigis vene keeles. Esimene paragrahv sõnastas ühingu 

sihi: “Kirjanikkude ühingu “Siuru” eesmärk on kirjandusliku ja kunstilise kultuuri harrastamine 

referaatide lugemise ja kirjanduse laialilaotamise abil Eestis.” (KM EKLA, f 180, m 26:1) Vis

napuu väitel valiti samal koosolekul Under Siuru presidendiks, ehkki see tiitel protokollides 

ei kajastu (Visnapuu 1951: 291).

Rühmitus asus kohe aktiivselt tegutsema, koostati albumite ja oma raamatute käsikirju, 

loeti ja arvustati vastastikku üksteise teoseid, püüti leida kirjastamisvõimalusi ning kui neid 

ei leitud, asuti ise kirjastama. Adsonist sai Siuru ühemehekirjastus, kes tegi algul pea kõiki 

töid ise oma Pika tänava üüritoakeses.

Teisel koosolekul 29. juulil 1917 Narva maanteel asunud Empire kohvikus olid kohal 

kõik liikmed ja valiti ühingu juhatus. Juhatajaks valiti Under,*  sekretäriks Tuglas, laekahoid- 

jaks Adson. Arutati “Pikkjala” (st Pika jala) torni üürimist. Et torni ülakorrusel oli palju hin

nalist tuvisõnnikut, puhkes Visnapuu ja Semperi vahel äge vaidlus “tuisõnniku” pärast, kuni 

“Under lõpetab vaidluse, sest et ta isiklikuks muutub”. Tuglas kandis ette müstifitseeritud 

autori Arthur Valdese lühitööd ja tegi ettepaneku need ühingu kulul välja anda. Ettepanek 

võeti vastu.

* Siuru oli ainus organisatsioon, mille esimeheks Marie Under valiti.

Et ärimees Eduard Virgo ei soovinud “Siuru I” albumit Ho kirjastuse kulul kirjastada, 

otsustati see ise välja anda. Tuglase ettepanekul võeti lähemas tulevikus kirjastamisele 

järgmised raamatud: Adsoni luulekogu “Henge palango”’, August Gailiti romaan “Naine", 

Marie Underi luulekogu “Sonetid”, Friedebert Tuglase “Teekond Hispaania", Johannes Sem

peri novellikogu “Hiina kett”, Henrik Visnapuu luulekogu “Amores”. Adsonit volitati rahaasju 

ajama, paberit ostma, laenusid tegema jne. Adson volitati ühingu äriasju ajama ka kolmandal 

koosolekul, mis peeti 1. augustil 1917 Pikk tn 34 Adsoni korteris ehk Siuru staabis. Sealsamas 

toimus ka neljas koosolek 5. novembril 1917.

Aruanne kirjastamisest ja 25. septembril toimunud Siuru avaõhtu tuludest teatas, et 

üldine sissetulek oli 5559 rubla ja 53 kopikat, väljaminek 2792 r 08 k. Iga siurulane sai esi

nemise eest 400 rubla honorari. Protokoll kõneles ka kirjastamise hetkeseisust:

24. aug. s.a. sai Marie Underi “Sonetid" trükki antud “Ühiselu" trükikotta, sellest 

hoolimata, et aeg ärev: 20dal VIII võtsid sakslased Riia ära - siin peatab juhataja,
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revisjonikomisjoni 1. Aug. Gailiti sellekohase ettepaneku pääle, aruandjat, temale tehes 

märkuse, et ta asjust ei räägiks, mis kõigil teada. Aruandja läheb edasi: “23.IX said 

“Sonetid" valmis ning läksid, nagu teada Siuru õhtul müügile. 30.VIII sai “Siuru I" trükki 

antud. [---] “Siuru I" on juba trükit ja saab varsti poogitud. (KM EKLA, f 180, m 26: 2.)

Ka Adsoni, Visnapuu ja Gailiti käsikirjad olid antud erinevatesse trükikodadesse.

Gailit vahendas viljandlaste soovi, et seal lähemas tulevikus Siuru õhtu toimuks, selleks 

komandeeriti Tuglas Viljandisse ettevalmistusi tegema. Adsonile anti kirjade ja pakkide tali

tamise volitus. Algkapital esimese albumi ning esimeste raamatute kirjastamiseks oli koos: 

igalt siurulaselt võis nüüd teos ilmuda.

Siuru tuleviku suhtes on üsna sümboolne, et ühingu viimane, viies protokoll ei kõnele

nud enam kirjandusest, vaid tuvisõnnikust ja selle kaalumisest Pika jala tornis, mille Siuru- 

torniks muutmine jäigi siurulastele vaid unistuseks.* EE
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SIURU
AVALIKUD
ESINEMISED

Siuru liikmed tõid eesti tõsimeelsesse vaimuilma ning sõja ajal väljasurnud kirjandusellu 

suure elevuse: esmakordselt hakati tegema kirjandusteostele reklaami, korraldama ring

reise ning kirjanduslikke tuluõhtuid, millel teenituga arendati üpris edukalt kirjastustegevust. 

Siuru esimene reklaamirohke kirjandusõhtu toimus eesti kultuuri kõige esinduslikumas 

paigas, Estonia teatris 25. septembril 1917. Avaõhtu kavas oli nii luulet kui proosat, kurb
mängu, tantsu ja loteriid. Õhtule tehti eelnevalt ajakirjanduses tublisti enneolematut reklaami, 

eriti kõmuliseks ja publikut peibutavaks kujunes kirjandusõhtu loterii ning selle vallatud auhin

nad: kaks tundi Gailiti või Visnapuuga, Marie Underi ja Henrik Visnapuu albumid näopildi ja 

allkirjaga, Marta Lepa pats, näitlejanna Erna Vilmeri suudlused (mis küll asendati hiljem besee- 

koogiga), pudel konjakit, siga ja oinas - viimased küll šokolaadist (KM EKLA, f 180, m 26: 9).

* Viienda koosoleku protokollist 6. detsember 1917 Pikkjala tornis kell 12 öösel, koos kõik, juhatab Gailit. “Ta süütab 
väikse vargalaterna, avab koosoleku ja paneb ette kassahoidjal lasta aruanda, kuidas lugu tuisõnnikuga, millega 
koosolek ühineb. Aruandja [Adson - SK]: Ühel pühapäeva hommikul tulime kahekesi juhatajaga [st Gailitiga - SK] siia, 
et ära kaaluda seda tuimööbelt. Meil ei olnud tarvilisi esemeid. Kuid ma sain nad! Kasutasin oma tutvust siin vastas 
majas asuvate maamõõdu ja inseneeri osakondade tüdrukutega, sain neilt ühe päärätiku ja vask margapuu. Ronisime 
üles, katuse alla taladelle, rookisime selle torni eelmiselt elanikult siia jäetud labidajätisega kõigilt taladelt ja simselt 
jalapaksused lademed alla ja hakkasime kaaluma, mina ladusin sõnniku paake ja torte rätikulle ja Gailit kaalus ning 
märkis üles: [—]" [järgneb loetelu 20 rätikutäie tuisõnniku kohta, igal kaal taga, kokku enam kui 9 puuda sõnnikut] 
“Et umbes pool veel kaalumata oli, siis otsustasime seda silmaga hinnata ja endisele juure lisada, mis kokku välja 
teeb umbes 20-30 puuda. Ühe tüki kõige kuivemat ja kompaktimat sõnnikut panime paberisse ja viisime Tallinna 
Eesti Majandus Ühisusse kauba proovina. Sääl vastati, et on küll hää asi, peaaegu nagu väljamaa guano, kuid enne 

sinna kindlaks määramist tarvis teha analüüs, milline vastus meid meie käeraha saamise lootustes rängasti pettis. 
Analüüsi tegi agronoom ja Maapäeva saadik J. Kalm. -Joh. Semperi ettepaneku pääle võetakse analüüs protokolli." 
Ühe puuda hinnaks pakutud 5,80 rbl peetakse väheseks, otsustati oodata, kuni puuda eest makstakse 50 rbl, ei müü 
enne. Kinnisel hääletamisel võeti otsus vastu ühel häälel. Rohkem Siuru protokolle ei ole. (KM EKLA, f 180, m 26: 2.)
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Ehkki eesti kirjandusloos on peetud Tuglast kui kogemustega kirjameest rühmituse 

vaimseks juhiks ja tal oli kahtlemata määrav roll Siuru ajaloolise vajalikkuse põhjendamisel 

(Andresen 1979b: 126), oli avaõhtu programmiliseks kõneks hoopis algaja Artur Adsoni 

võrumurdeline “Proloog”, omapärane esteetiline manifest, milles väljendus uue rühmituse 

kunstiline põhihoiak:

Ei ole me jaoss ajamärke, mässo, sõta, 

Ei muud, mis rahvas maha jätta’i täi, 

Me jutulanga säält maalt üles võta, 

Kon temä sõa aigo saisma jäi - 

Om himo laulda tuust, mis süä lõi - 

“Siin saisami nink tõistviisi ei või!”

Siurulaste sõnum oli: naudi hetke ning unusta ajamured.

Marie Underi esimene avalik esinemine, oma luuletuste ettekandmine Estonia laval 

Siuru avaõhtul valmistas pettumuse nii autorile kui publikule, sest luuletaja nõrk hääl ei kand

nud suures saalis ning kaasaegsed arvustajad ei halastanud. Näiteks kirjutas K. M. Päevalehes: 

“M. Underi luuletustest ulatasid ainult riismekesed minu kõrva, kuid nad lasksid kahetseda, 

et ettekanne nii nõrk oli, ka neiski tundus luulet, mis isegi sel kujul valdas.” (K. M. 1917: 3.) 

Või teine arvamus: “Marie Underi laulud on pärlid. Neid hindame hiljem ta sonettide kogu 

puhul. Kuid oli kahju, et ettekandes puudusid kõik eeldused, nii meeldiv ka kui oli idee näha 

autori seotud pidulaual oma riimidega,” kirjutas H. R. (Hugo Raudsepp) ajalehes Teataja 

(Raudsepp 1917c: 2). Isegi andunud austaja Adson märkis hiljem: “M. Underi esinemine oli 

arglik, nukra alatooniga, ta lugeski luuletust “Kurvad rõõmud”, suur ärevus valdas teda juba 

mitu päeva varem" (Adson 1949:108). Vastumeelsus ning ärev hirm avalike esinemiste ees 

jäid Underit saatma elu lõpuni. Ehkki Siuru avaõhtu esinemine ei jäänud tal viimaseks, hoidus 

luuletaja edaspidi ise oma luule ettekandmisest.

“Kurvad rõõmud" oli luuletus, mille Under oli kirjutanud 26. mail 1917 Tuglasest ja Tug- 

lasele. See esimene armastus-värsskiri, algse pealkirjaga “Friedebert Tuglas’elle", sisaldas 

originaalkäsikirjas 14 stroofi, “Sinises purjes” avaldas ta hiljem neist vaid neli esimest stroofi 

pealkirjaga “Kurvad rõõmud”:

Oh, palju läinud — ehk kõik ju läinud? 

Kuis kees mu sees!

Ma sulen silmad, nad palju näinud — 

Mis ootab ees?

Kuid surmahirmus mind häkki valdab 

Uus elusööst, 

Ja uuest hing end päästa maldab 

Sest tühjust ööst.
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Võin rõõmustada, võin kurvastada

Kui keegi muu,

Võin harrastada, võin armastada 

Kui keegi muu!

Veel käed mul kaunid, veel käed mul valged

Ja närblikud,

Kui iial enne mu nukrad palged 

Nüüd veetlikud.

Pole paraku teada, kas Under kandis ajaloolisel Siuru-õhtul ette kõik algupärased 14 

stroofi või ainult neli hiljem avaldatut. Igal juhul on eluloolisest aspektist tähendusrikas, 

et autor valis esimeseks avalikuks esinemiseks just selle luuletuse, mis lõppes 14. stroo

fis küsimusega: “Kes päästab mind?!”* Kõnekas on ka luuletusele hiljem pandud pealkiri 

“Kurvad rõõmud". Ilmselt oli esimene avalik esinemine autorile kurb kogemus nii mitmeski 

mõttes.

Adson vahendab avaõhtu muljeid ka teiste esinejate kohta, tõstes esile just Tuglase 

oraatorikunsti:

Gailit luges valju hääle ja aplombiga oma “Saatana karusselli” manuskriptist - aine 

ei säilinudki intiimset ettekannet. - Visnapuu luges muu seas ette luuletuse, mille 

sageli kordus hüüe: “ah, armastan, ah, armastan!” Ants Laikmaa pealtkuulajana teinud 

sel puhul märkuse, sõltuvalt poeedi kõhetust kogust ja koopaisse hoiduvate silma

dega näost: “Tühjagi sa ei armasta, sa ei jaksagi armastada!" - Muide, ega Visnapuu 

deklameerimisel viga olnud: madalavõitu hääl ja aeglane väljendus. - Semper nokkis 

laua taga istudes hoolikalt ja monotoonselt lauseid oma novellist, mis sisult ei saa

nud elavusega hiilata. - Tuglas esines oma fantastilise novelliga kõige kõlavamalt ja 

kõmiseva retoorikaga. Tal oli ka seljataga kunagine miitingumehe kogemus ja soome 

“lausumise” nivoo. Aga peaasi: ta õlitas tavaliselt oma häälepaelu enne esinemist 

tooreste kanamunade joomisega - 4 kuni 8 tükki! (Adson 1949: 107-108.)

Adsoni mälestuste kohaselt oli publik heatahtlik ning revolutsioonist rõõmus - leplik 

vastu võtma siurulaste lõbusasti reklaamitud ja raamitud tuluõhtut, mis osutuski tulusaks.

Avaõhtu vastuvõtt ajakirjanduses oli siiski üpris kriitiline ning kriitiline poleemikalaine 

jäi siurulasi iseloomustama mitmeks aastaks isegi siis, kui rühmitus ise juba ammu oli ava

like skandaalidega lagunenud. Kirjanduslugudes on Siuru kaasaegset vastuvõtuvaimustust 

ilustatud, seetõttu lähen tagasi algallikate juurde, pidades eeskätt silmas just Underi rolli 

ning tema kohta öeldut
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Friedebert Tuglasele pühendatud pealkirjata luuletuse (“Oh, palju läinud! - ehk kõik ju läinud!") täistekst on ilmunud 
raamatus “Under ja Tuglas. Marie Underi ja Friedebert Tuglase kirjavahetus", lk 10-14.
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Päevalehes kirjutas K. M., et ootused olid tubli eelreklaami tõttu üles aetud. Kirjutaja 

toon oli nurisev, vaid Under ja Tuglas said mokaotsast kiita. (K. M. 1917: 3.)

Ajalehes Teataja ilmus H. R. (Hugo Raudsepa) sulest pikk joonealune, kus arvustati 

kriitiliselt Siuru õhtut ning võeti ükshaaval läbi kõik autorid (Raudsepp 1917c: 2). Kirju

taja meelest ei raja uus rühm uusi voolusid, vaid elab vanadest jäänustest. Ta heitis ette, 

et Siuru on mureta linnuke, kes hüppab oksalt oksale ja laulab, nagu ei oleks vahepeal 

midagi sündinud, ei väljaspool kirjanikku, ei kirjanikus eneses: “Peaaegu ainult suguelu 

probleemid. Peale armastuse ja kirgede mehe ning naise vahel ei ole midagi muud. Ei Asu

tavat Kogu, ei Eesti osariiki, ei ilmasõda, ei sotsialset kriisist, ei maaküsimust, ei nälgivaid 

rahvahulki.” Raudsepp pahandas ka Pariisi vaimus boheemitsemise, ameerikaliku reklaami 

ja internatsionaalse individualismi pärast. Raudsepp vastandas Underit temaatiliselt Gaili- 

tile: “Kui Marie Under loob kaunid, klassikalikka marmori-asendid omast naiselikust ihust 

ja hingestab selle plastika igatsust taevavõlvide poole, veab August Gailit meie kirjan- 

dusepõllule oma siuruliku sõnniku.” Kokkuvõttes: ““Siuru” aina võidaks vabastuse puhul 

kunsti-väljaheidetest. [—-] “Siuru” esimene demonstratsion jättis vaimliselt tühjuse tunde 

järgi. Aga selle eest oli kassa eduga töötanud - ja see oli ometi reklami esimene ülesanne.”

Ka ajaleht Postimees nimetas Siuru avaõhtut ameerikalikuks pitspalliks, heites ette 

pidutsemist raskel ajal, mil Maapäev arutab rahva toitlustamise küsimust (PM 1917).

Ajalehes Sakala ilmus 2. oktoobril 1917 H. R.-i “Tallinna kiri”, mis oli samuti kriitiline 

Siuru avaõhtu suhtes: “Kes läksid kunsti pärast, said muidugi petta. Tööd, mis Tuglas, Under, 

Semper, Visnapuu, Adson ja Gailit ette kandsid, olid kas nõrgad või keskmised, ehk kaotasid 

autorite viletsal ettekandel kõik oma nõidlikkuse. Kes läksid lihtsalt lõbu ja mõnusa “olengu” 

pärast, said ka petta." (Raudsepp 1917d: 2.) Kirjutaja hinnangul oli siurulaste kunst ja nende 

lõbu lahjad, kummalgi alal ei seisnud nad kultuuri kõrgusel: “Tõsisema ja nõudlikuma pub

likumi ees aga komprometteris “Siuru” end tubliste.” Ei selgunud ühingu kirjanduslik nägu, 

sihid ega probleemid. Võrreldes Noor-Eesti ja Momendiga olnud Siuru kerglaslikum ja elu- 

mehelikum. Ettenägelik kirjutaja hoiatas siurulasi eriti Gailiti eest: ““Siuru” heale toonile 

sünnitab pohmelust nimelt “Läti hädaoht” mingisuguse August Gailiti näol, kellel iseäranis 

and näib olevat tühje kotte püsti ajada.”

Etteheide, et siurulased pitspallitavad näljahädas ja sõjast toibuval maal, kordus palju

des teistes toonastes seisukohavõttudes. Kuid noorem publik arvas teisiti, otse risti vastu

pidi, sest nende meelest olid siurulased ära tabanud just uue põlvkonna meeleolu, mis oli 

väsinud masendavaist sõjateateist (Tuglas 2004: 117).

10. novembril 1917 toimus Viljandis Koidu saalis Siuru õhtu, kuid selle kava erines ava

õhtust Estonias (KM EKLA, f 180, m 27). Eelkuulutused avaldati Sakalas kahel korral, 8. ja 10. 

novembril 1917. Õhtu programmiline kõne pealkirjaga “Kirjanduslikud väljavaated" oli Tug- 

laselt ja see ilmus Sakalas tervikuna mõned päevad hiljem. Kõnes sõnastas Tuglas rühmituse 

sihid ning põhiteesid, tõmmates järjepidevusjoone Noor-Eesti ja Siuru vahele ning rõhuta

des vajadust vaimse murrangu järele kui peamist loovat motiivi. Nii oli Siuru esteetilise ja 

individualistliku loomisrõõmu lipp heisatud. Tuglase kõne lõpuosa pöördus ometi kõrgstiilis 

rahvusliku äratuspoliitika suunas:
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Meie seisame silmapilgul, mis on Eesti rahvuse kohta saatusliku tähendusega: kas üles poli- 

tilise ja kulturlise iseseisvuse poole, või jälle alla, tagasi endise ainelise ja vaimlise orjapõlve 

ahelatesse. Nüüd on silmapilk, mil igaüks omal alal peab midagi tõepoolest olema, end äär

museni pingutama, omi võimeid ja andeid lõpuni ilmutama. Nüüd või ei iialgi enam - teie 

loojad ühiselu ja politika, ajaloo ning kultuuri alal! Nüüd või ei iialgi enam - teie unistajad 

ja realistid, mõtlejad ja tegude tegijad, luuletajad ning sõjamehed!

Olgu tervitatud kõik jõulised, kõik ettevõtlikud, kõik usaldajad, kõik, kes sirutate käsi 

kaunima ning suurema poole kui see, mis meid tõelikkuses ümbritseb. (Tuglas 1917b: 1.)

Nii kõneles lehvivate printsilokkidega Tuglas 10. novembril. Eesti Vabariigi sünnini 24. 

veebruaril 1918 olid jäänud vaid mõned loetud kuud. Pärast Tuglase kõnet polnud kahtlust, 

et vaimne murrang tähendas siurulastele ka poliitilist ja kultuurilist iseseisvustaotlust.

Viljandi Siuru-õhtu kavas olid Tuglase kihutuskõnele lisaks Underi luuletused, Gailiti 

novell “Haaremi organist”, Semperi luuletused, Adsoni luuletused, Tuglase novell “Taevased 

ratsanikud”, Visnapuu luuletused.

Sakala eelteates 8. novembril 1917 seisis lootusrikkalt: “Loodetavasti leiab “Siuru” kir

janduslik õhtu viljandlaste üleüldist tähelepanekut, toob ju see meie harilikke labaste pidude, 

sekka haruldast vaheldust." Samuti teatatakse, et õhtul müüakse ka Siuru kirjastuselt ilmu

nud siurulaste uuemaid töid. Siuru omamüüdi loomine oli edukalt käivitatud. 10. novembril 

Sakalas ilmunud eeltutvustuses nimetati siurulasi kirjandusrevolutsionäärideks ning kiideti 

just nende majanduslikku kirjastustegevust, millega nad “ühe tõmbamisega meil kirjandus

elu surnud punktist liikuma pannud". Eelteate positiivne häälestus ei jätnud kahtlust, kes 

võisid olla kirjutise autorid.

Järgmine suurem ettevõtmine oli Siuru ball Tartus Vanemuise teatris 26. aprillil 

1918. Suured reklaamid ilmusid päevalehtedes juba 16. ja 17. aprillil ehk enam kui nädal 

varem: “Siuru-simman, Siuru-pilgar - lillede, muusika ja tantsuga. Kunsti näitus, lotterie, 

lilled, Muusika - einelaud - Amoripost, tants. Pilet eelmüügis 5 rbl, kuulutusel 6 marka, 

piletil rebitav kontramark, ja rebitav riidehoidmise täht 25 kop, Piletite eelmüük Pos

timehe raamatukaupluses ja Vanemuise kassas.” Ajajärgule iseloomulikud detailid olid, 

et balli piletid olid ühtlasi ka öölubadeks ning kuulutustel oli ka saksakeelne tõlge väik

semas kirjas.

Siuru õhtuks sõitsid kõik siurulased Tartusse. Samas korraldati ka kunstinäitus, kus osa

lesid kunstnikud H. Laipman (A. Laikmaa), N. Triik, K. Mägi, R Aren, R. Kangro-Pool, 0. Krusten, 

E. Tõnisson jt. Õhtul mängis Vanemuise keelpilliorkester.

Postimehes ilmus siurulaste endi kirjutatud anonüümne eelteade, mis avas nende kir

jastustegevuse motiive selgemini kui ükski teine toonane programmdokument:

Umbes aasta tagasi, kui Vene revolutsiooni tõttu mitmed meie emigreerunud kirjani

kud kodumaale uuesti tagasi pöörasid, tekkis noortel kirjanikkudel mõte asutada ühin

gut. See ühing ei tahtnud olla ei kirjastus, ega laialisemate kavatsustega selts. Ühiste 

kunstikalduvustega inimesed liitusid kokku intiimseks ringiks, ilma et mingisuguseid 
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kavatsusi üles seaks. Alles hiljemalt, kui meie kirjanduse põllul täieline vaikus valitses 

ning ükski kirjastus võimalikuks ei leidnud raamatuid välja anda, pidi “Siuru" kirjasta

mise oma pääle võtma. Lühikese ajaga laskis ta turule kaheksa uut raamatut, kuigi tal 

mingisugust kapitali polnud. Igasuguste loosimiste ja pidudega korjas ühing kapitali 

kokku, mis võimaldas esialgse tegevuse kirjastamise alal. (PM 1918: 2.)

Eelreklaamides ei varjatud niisiis üldse, et tegemist oligi lõbusa, meelelahutusliku tulu

õhtuga, mille eesmärk oli koguda raha selleks, et raamatuid välja anda: “Kõik, kes huvitatud 

meie kirjandusest, ei tohiks puududa homsest õhtust. Keegi ei väsita sääl publikumi igavate 

ettekannetega, keegi ei laula, ei mängi, ei deklameeri. Igaüks toob lõbusa tuju kaasa ning 

aitab õhtu kordaminekut.” (PM 1918: 2.)

Vanemuise ballist saadud tuluga toetati konkreetselt Tuglase reisikirja “Teekond His

paania”, Underi luulekogu “Sinine puri" ja Visnapuu “Hõbedased kuljused” ilmumist, mis olid 

simmani ajaks juba trükikojas.

1918. aasta detsembris korraldasid siurulased pikema ringreisi mööda Eestit: 7. det

sembril esineti Valga Sädemes, 10. detsembril oli kirjanduslik õhtu Pärnu Endlas, 14. det

sembril Viljandi seltsimajas Koit. Selle ringreisi kuulutused ilmusid ajalehtedes 2. detsemb

ril 1918. Ringi reisinud autorid olid kuulutusele kirja pandud rangelt tähestikujärjekorras: 

Adson, Gailit, Semper, Tuglas, Under ja Visnapuu. Pilet maksis 6 ja 2 marka.

Viimane ühine siurutsemine toimus 31. mail 1919 Tallinnas Draamateatris. Eelreklaamid 

ilmusid suuremates päevalehtedes 22., 28„ 30. ja 31. mail: algus kell 8 õhtul, lõpp kell 4 

hommikul! Piletid kõlbasid ikka veel öölubadeks! Esinesid Adson, Alle, Gailit, Semper, Tuglas, 

Under ja Visnapuu “oma algupäraliste ja ajakohaste tööde ettekandmisega”. Ajaleht Teataja 

kuulutas 22. mail: “Õhtu teise poole täidavad: sööming, jooming ja tralling (tants, muusika, 

lillepild). Meie harilikkude pidude reas tõotab kirjeldatud õhtu haruldaseks sündmuseks 

saada, seda enam, et viimasest “Siuru” õhtust on juba ligi kaks aastat."

See jäigi paraku viimseks Siuru õhtuks.

Under jätkas Siuru õhtutel avalikke esinemisi paari aasta jooksul vaatamata sellele, et 

esimese õhtu vastukajad olid olnud kriitilised. Ometi jäi talle sellest ajast verre kartus ava

like esinemiste ees, mistõttu ta hiljem neist üsna kramplikult hoidus.

SIURU
VÄLJAANDED

Avaõhtuks septembri lõpus ilmus siurulaste esimese väljaandena trükist Marie Underi “Sone

tid”, sellele järgnes novembris “Siuru I" album ning detsembris kolm luulekogu: Johannes 

Semperi “Pierrot”, Henrik Visnapuu “Amores” ning Artur Adsoni “Henge palango’”. Underi 

“Sonettide” esmatrükk müüdi kuu ajaga läbi ning juba detsembris järgnes teine trükk. Lisaks 

ilmusid 1917. aastal August Gailiti novellikogu “Saatana karussell” ning Friedebert Tug

lase novellikogu “Saatus”. Kuuest siurulasest neli ilmutasid 1917. aastal esikkogud: Under, 
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Adson, Semper, Visnapuu. Rühmana üheskoos tegutsedes oli märksa kergem kirjandustu

rul läbi lüüa.

Siuru kirjastustegevus osutus Artur Adsoni juhtimisel algusest peale edukaks. Peaaegu 

ilma igasuguse stardikapitalita avaldati mõne kuu jooksul kaheksa raamatut ning müüdi need 

suure eduga maha. Kui arvestada, et enamus neist olid luulekogud, mis varem olid vaid suure 

hädaga kirjastaja leidnud ning mille üliväikesi trükke müüdi kümmekond aastat, siis nüüd 

oli tegu täiesti uue nähtusega eesti raamatuturul. Uus tase saavutati Eestis seninägematute 

reklaamivõtetega: eelreklaamid ajalehtedes, tuluõhtud, ettekandeõhtud, poleemikad, ring

reisid, boheemlikult epateerivad poosid ja santlaagrite rollimängud.

Adsoni Pika tänava korterist kujunes Siuru kirjastuse toimetustuba ja kirjastusladu, algul 

aeti ise nii trükkimise kui levitamise asju. Üksteist innustati pidevalt ja kogu ettevõtmise 

kohal lehvis algul ühine vaimustus ning sõbravaim, mida korralike kodanlaste kriitika veelgi 

tugevdas.

Esimesel tegutsemisaastal ilmus Siuru märgi all kaheksa teost, teisel aastal samuti 

kaheksa ning 1919 üheksa raamatut, niisiis kolme aasta jooksul 25 raamatut ning kogu

teost. See oli nooruslikult tormakas raamatutulv, mis paisati sõja ajal täiesti kokkukuivanud 

raamatuturule. Pole ime, et kogu toonane kultuurielu ja avalik tähelepanu keerles nüüd 

rühmituse kirjanike ümber.

Marie Under avaldas Siuru perioodil 1917-1919 mitte ainult kolm esimest luulekogu, 

vaid tema luuletusi ilmus samal ajal rohkesti ka perioodikas. Kui 1917. aasta esimesel poo

lel ilmusid Underi luuletused vaid marginaalses naisteajakirjas Naiste Töö ja Elu (numbrites 

6, 7,14,16), siis aasta teisel poolel, kui siurulaste tegevus oli juba käivitunud, ilmusid tema 

luuletused juba juhtivas päevalehes Uus Postimees (Under 1917a: 2). 1918. aastal ilmusid 

Underi luuletused Postimehe Lisas ning Postimehes regulaarselt M. U. nimetähtede all, mitte 
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autori täisnimega. 1919. aastal avaldas Under oma täisnime all 

luulet Odamehes ja llos.

Underi luule oli esindatud kõigis kolmes Siuru albumis: 

esimeses ilmusid “Sonettide” kõige erootilisemad ning sensat- 

sioonilisemad palad, “Siuru II” albumis ilmus neljaosaline tsük
kel “Hämar linn" ning kolmandas luuletused “Öised tänavad” I—II, 

“Suplus" ning “Eile õhtul". Kolmandas albumis avaldas Under ka 

esimesed näited saksa luulest, tõlkides Georg Heymi, Franz Wer- 

feli ning Paul Boldti. Erinevalt teistest siurulastest ei avaldanud 

ega kirjutanud Under Siuru ajal veel artikleid. Tema artiklid hak

kasid ilmuma Tallinna Teatajas alates 1920. aastast, mil Siuru oli 

juba lagunenud.

Siuru albumid polnud mõeldud ainult rühmituse liikmete 

loomingu avaldamiseks. Kaastöid telliti mitmetelt nimekatelt kir

janikelt: Gustav Suitsult, Villem Ridalalt, Anton Hansen Tamm

saarelt, Aino Kallaselt jt. Kaastöid saatsidki kõik peale Tamm

saare, kes teatas, et tal pole valminud midagi lühivormilist, mis 

Konrad Mäe 
joonistus 
Marie 
Underist.
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albumisse mahuks (KM EKLA, f 180, m 5). Keeleteadlane Johannes Aavik leidis siurulastes 

endale keeleuuenduslikud kaasvõitlejad ning saatis samuti kaastööd. Jaan Oks viibis tollal 

Tallinnas haiglas, siurulased suhtusid temasse kui klassikusse, lugesid vaimustusega koos 

tema käsikirju ning avaldasid neid oma albumeis. Albumites avaldati ka fiktiivse autori Arthur 

Valdese lüürilisi teoseid, mille tegelikeks autoriteks olid noor kunstiteadlane Johannes 

(Hanno) Kompus ning Friedebert Tuglas. Albumites esinesid ka kunstnik Aleksander Tassa 

ning kirjanik Richard Roht. Saraatovist saatis epigramme 27-aastane August Alle. Ühekord

seks kaastööliseks jäi 23-aastane kooliõpetaja Rudolf Reimann.

1918. aastal loodi Tartus Odamehe kirjastus, mis peatselt ostis ära Siuru kirjastuse, 

sest Adsonile hakkas edukas, ent siiski isetegevuslik äri ühetoalises üürikorteris ilmselgest! 

ülejõu käima. Odamehe omanik Carl Sarap*  meelitas siurulased enda kirjastusse, pakkudes 

soodsaid tingimusi teoste avaldamiseks, ning Siuru kirjastus ja ladu antigi soodsalt üle Oda

mehele Carl Sarapi isikus, kõigi asjaosaliste allkirjadega: “Ainult Marie Under ei teinud seda 

mitte.” (Adson 1949:146.)

* Ettevõtja Carl Sarap (1892-1942) asutas 1918 Tartus Odamehe kirjastuse ja ajakirja Odamees, kuid omaniku 
boheemlike eluviiside tõttu ei osutunud kumbki edukaks. Hiljem tegutses viljaka fotograafina, jäädvustades Eesti 
linnu ja loodust (muuhulgas silmapaistev, ajalooline fototeos “Vana Narva", 1939). Küüditati 1941. a juunis Siberisse, 
suri Solikamski vangilaagris.

Siuru raamatud olid andnud küll puhastulu ning autorid said rubla väärtuse pidevale 

langemisele vaatamata veidi kõrgemaid honorare, kui maksti teistes kirjastustes. Siuru püüdis 

ka kirjastamispraktikas viia läbi reformi, et raamatute müügist saadav tulu ei läheks peamiselt 

raamatukaupmeestele ja lattuvõtjaile (kuni 40%). Siuru maksis raamatukaupmeestele 25%, 

väiksema läbimüügi korral 20%. Autor sai 20%, paber ja trükkimine maksid 30%, kauplustele 

ja kirjastusele jäi kummalegi 25% (Adson 1949:115). 1917. aastal rubla väärtus küll pide

valt langes, ent honorarid olid siiski soliidsed: Marie llnderi “Sonetid” 400 rbl, Artur Adsoni 

“Henge palango”’ 250 rbl, Henrik Visnapuu “Amores” 500 rbl, Friedebert Tuglase “Saatana 

karussell” 800 rbl, Johannes Semperi “Pierrot” 500 rbl (Andresen 1979b: 124).

Edaspidi ilmusid siurulaste teosed peamiselt Odamehe kirjastuse nime all, nõnda ka 

Underi luulekogud “Eelõitseng” ja “Sinine puri", ent Siuru märk jäi raamatuisse alles.

Siuru edukalt alanud kirjastamistegevusest loobumist on mitmed asjaosalised hiljem 

kahetsenud ning veaks pidanud. Henrik Visnapuu leidis, et Siuru kirjastusel olid kõik eeldused 

kujuneda suuremaks kirjastuseks, “kuid meie ei tahtnud kirjastamisega tegelda” (Visnapuu 

1951: 294). Visnapuu tunnistab oma süüd selles otsuses:

“Siuru" ühing andis oma vara “Odamehele" üle tingimusega, et “Odamees" kirjas

tab kõik “Siuru" ühingu väljaanded. “Odamehe" kirjastus sai seega jalad alla, aga kui 

“Siuru” ühing oma lao ja paberi eest raha kätte sai, ei olnud sellel rahal enam suure

mat väärtust. Puhta paberi hind oli vahepääl juba mitukümmend korda tõusnud. Selles 

toimingus olin ma üks pääsüüdlasi, sest ma tõin Carl Sarapi kui oma vana koolisõbra 

“Siuru" ringi koos uue kirjastuse asutamise plaaniga. Aga eks ole? Kõik lootused, mis 

loomingu vabadust tõotavad, ei too seda kahjuks mitte. (Visnapuu 1951: 294.)
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Ka Artur Adson oli seisukohal, et Siuru kirjastuse likvideerimine pani ühingule esimese 

miini: “Kirjastamise äranihkumisega lõdvenes osaliselt side rühma liikmete vahel: ei olnud 

enam seda õhinat, mida tekitas algusperioodil iga raamatu trükkitoimetamine ja ta ilmumine; 

ja polnud enam ka seda tarvet kokkusobimiseks, mida eeldas käsikirjade edaspidine saatus, 

sest kirjastamine tagati nüüd juba väljaspool Siurut.” (Adson 1949:146.)

Siuru kirjastuse välja antud veerandsada raamatut oli tolle sõjast räsitud ning aineliselt 

vaese aja kohta tõeline saavutus. Siurulased tõid eesti kultuuri modernistliku, individualist

liku kirjaniku kuvandi ning asusid seda täie pühendumisega ellu viima.

Underi arengu jaoks oli Siurul suur tähendus. See oli tema kirjanduslik kõrgkool ja üht

lasi tema päriskirjanikuks pühitsemine, mis lõi eeldused edaspidiseks eluaegseks vabakut

selise kirjaniku tegevuseks - see oli toona tavatu, eriti aga naisterahva jaoks.

SIURU
ALBUMITE
VASTUVÕTT

Siuru albumite retseptsioon pakub siinkohal huvi eeskätt Underi arengu aspektist. Ehkki 

albumite sisu ja autorkond oli kirju, sai Siuru kuulsaks, et mitte öelda kurikuulsaks, just tänu 

luulele, eriti aga Marie Underi ning Henrik Visnapuu loomingule. Album levis ka laiemalt kui 

üksikud luulekogud. Kui Underi “Sonettide” esmatrükk oli ilmunud tuhandelises tiraažis, mis 

oli tolle aja kohta suur arv, siis “Siuru I” album ilmus kahe tuhandes eksemplaris. Esimeses 

albumis ilmunud Underi sensuaalne luule oli põiming kaks kuud varem ilmunud “Sonettide” 

kahest erootilisemast tsüklist “Helged sonetid” ja “Sina ütled", mistõttu tema luule erootiline 

sõnum võimendus just Siuru väljaande kaudu. See ärritas konservatiivsemat seltskonda, kes 

pidas avameelset kirjutamisviisi ebamoraalseks. Sama kehtis Visnapuu provokatiivsete luu

letuste “Mõnitus” ning Tartu murdes kirjutatud “Ja sinä, sa jumala emä" kohta. Moralistliku 

hukkamõistu pälvisid ka Johannes Semperi “Va banque” ja “Küllalt". Ehk lühidalt: Siuru luule 

kaasaegne vastuvõtt oli kohati väga kuri ja kriitiline, ent samas tekitas ka ärevat poleemikat 

ja ärgitas ka teisi autoreid asuma luuletajaid kaitsma. Osa publikust oli tõelises šokis, sest 

midagi säärast polnud kasinal ja puritaanlikul Eestimaal enne kuuldud ega nähtud.

Keegi E. R. kurjustas ajalehes Edasi: madal, alatu, nurjatu lõbumaja luule, kiimalised 

mõttekujutused, eesti keele häbistajad - keeleliste vassingute ja halbuste pesa, aelevad 

ainult kohvi-ja lõbumajades ja ammutavad sealt oma elu-tähelepanekud ja kirjandusliku 

ettevalmistuse (E. R. 1917). Meie kirjandust lugev publikum saab siurulaste kohvimaja-luu- 

lele põlastavalt selja pöörama, ennustas kuri kriitik valjuhäälselt-ja valesti.

KAH ehk Karl August Hindrey oli mõnevõrra leebem, tõstes albumi autoritest esile just 

Underit: “Tuleb ainult tähendada, et Marie Under oma ainet selle julgusega käsitab, mida 

“ühingu" hääkskiidetud lipukiri nõuab, kuid et ta seejuures luuletaja on.” (Hindrey 1917c.)

Anton Hansen Tammsaare Sfuru-kriitiline artikkel eelistas samuti Underit ning oli lausa 

üles ehitatud Underilt laenatud patukujundile: sõda ja revolutsioon, hävitus ja nälg, kired
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R. Kiviti portreed siurulastest:
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ja janu, maitsmine ja pillamine. Tahetaks nagu korraga kõigest maiustada, mida kaua asjata 

himustatud. Tahetaks nagu lugeda kõigi “silmis julget, kaunist pattu”. Tahetaks seda, mis kee

latud, varjatud, kõrvale tõrjutud, millega pole harjutud, mida võidaks pidada jalustrabavaks. 

“Siuru teoseid lugedes näpib närves sageli meeldetuletus, et elame patuhimu ajajärgul.” Aga 

patud on üürikesed, muutlikud, tahaks vähem pattu, rohkem himu, kirge ja unistusi. Patuhimu 

armastavad Under, Visnapuu, Gailit, Alle ja Aavik.

Imelikul viisil armastab Under patuarmastajate seas kõige vähem. Nähtus on seda ime

likum, et naised ikka rohkem pattu kardavad ja armastavad kui mehed. Pattu poleks 

vististi ilmas olnudki, kui ta poleks saanud igavesele naiselikkusele nii veetlevaks.

Et aga Underis nii vähe patuhimu tundub, siis saavad vabaduse just himud ja kired, 

mis toovad mõne nii ilusa unistuse, nende plastilise väljenduse. [---] Tõsine laps on 

otsekohene ja talitab meelte järele, tema tegu ja sõna väljendab usutava tundmuse.

Just selles viimases kipuvad Siuru patuarmastajad meile võlgnema. (Tammsaare 

1917: 1.)

Tammsaare teine etteheide siurulastele oli, et neil puudub suurteose keel: “Kas kuulete, 

Eesti luule “kohimehed”, mitte teie Pegasus pole ruunatud ja teie vaim ning hing aastasadade 

vältusel armuta kohitsetud, vaid teil puudub lihtsalt suurteose keel.”

28. novembril 1917 kirjutas albumist H. R. (H. Raudsepp) ajalehes Teataja, jõudes aasi- 

vale toonile vaatamata esimesena üpris lähedale Siuru individualistliku ja moraalse revolut

sioonilisuse sõnastamisele:

“Siuru" I. iseäraldus on, et ta ei teoretiseeri. Ta ei lükka maha vanu ebajumalaid, ega 

sea üles uusi. Ta pakub, mis kirjanikkudel on ja see on tuttav. Tal ei ole lippu, ei mär

gusõnu. Politilise ja majanduslise revolutsioni tuleleekide paistel tuleb iseäranis esile 

selle raamatu rahu ja passiivsus. Ta ignoreerib kõike, peale iseenese. Isiku püstaia
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taga on maailma lõpp. Kas ei ole huvitav vastuolu - elu ja kunsti vahel, ja kas ei oleks 

huvitav seda vastuolu põhjendada?

Või on Siuru siiski revolutsioniline uue m o r a l i alal: ristisõidul Eesti "ruu

natud” Pegasuse vastu?

Kui nii, siis on Visnapuu, Under ja Gailit - enamlased. Kõik võim erotiliste nõuko

gude ja nende täidesaatvate organite kätte?!... (Raudsepp 1917b: 2.)

Nii oli Siuru ebamoraalsusest saanud uus moraal.

Erinevalt “Siuru I” albumist ei pälvinud teised albumid ajakirjanduses enam nii suurt 

tähelepanu. Poleemika valgus laiali erinevatesse väljaannetesse ja killustus erinevate auto

rite vaheliseks arveteklaarimiseks. Ainult kolmanda albumi puhul, milles ilmusid Underi tõl

ked saksa luulest, avaldas Siuru autorite hulgast väljajäänud Richard Roht Odamehes kar- 

vustava arvustuse:

Nii siis, Siuru selgunud tagapõhi: ümberhulkunud Noor-Eesti, kõvenenud, kujunenud 

estetism ja impressionism. Ehk mis on siis muud A 11 e kuiv, kuid peenelt stiliseeritud 

looduskirjeldus, Marie Underi lillelised, õrnavärvilised, kuid verevaesed riimid, 

Johannes S e m p e r i dekadentline naturalism, Arthur A d s o n i realistline 

sentimentalism, Johannes Barbaruse riimis, kuid banaalne, suhkru, rosinate 

ning odava veiniga üle valatud erootika? (Roht 1919a: 46-47.)

Ainsana sai pisut kiita Tuglas, kes kirjandusliku kooli oma talendiga päästvat. Eriti kuri 

oli Roht Underi saksa luuletajate tõlgete peale, väites, et Under on saksa naturalistidest 

teinud “stiliseeritud naisnukud”. Roht tegi tõlkijale liiga, sest Underi tõlge oli peaaegu 

sõnasõnaline.

Heade kodanlaste kuri kriitika siurulasi ei kohutanud, pigem ühendas. Rühma lagune

miseni viisid hoopis sisetülid.

SIURU SURM

Siurulaste hulgas olid lahkhelid algusest peale olemas ehk siis rühmituse lagunemine oli 

sinna sisse programmeeritud. Liiga erinevad olid inimeste taustad, liiga emotsionaalsed isik

likud vahekorrad, liiga harali loomingulised taotlused.

Kui 1918. aastaks oli kirjandusturul ühine läbimurre edukalt sooritatud, hakkasid kohe 

ilmnema lahkhelid. August Gailit ei osalenud enam teises albumis ning lahkus 1919 liikmes

konnast, asemele võeti August Alle ja Johannes Barbarus. 1919. aasta jooksul ühistegevus 

üldiselt soikus ning 21. jaanuaril 1920 koostati ühingu likvideerimise akt. Rahaline varandus 

jagati laiali, kunstiteosed anti üle kunstiühingule Pallas (KM EKLA, f 180, m 26: 3).

Siuru lagunemise ja dramaatilise lahkumineku konkreetseteks ajenditeks olid kolm ava

likku skandaali: August Gailiti mõnitav pamflett Underi ja Adsoni pihta, Henrik Visnapuu 
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artikkel “Maha sirelid ja aidroosid, elagu värske sõnnik!” ja tantsijanna Grippenbergi skan

daal Tartus. Kaks esimest olid konkreetselt seotud just Marie Underi isiku ja tema loomin

guga, kolmas mitte.

Avalik sõnasõda vallandus Gailiti pamfletiga “Sinises tualetis daam. Paradoksid luu

lest ja Marie Underist", mis algul ilmus Postimehe joonealusena läbi kolme numbri 1919. 

aasta sügisel ning hiljem kogumikus “Klounid ja faunid” (Gailit 1919b: 58-90). Kuigi Gailiti 

groteskse kriitika teravik oli sisuliselt suunatud kogu Siuru rühma ilutseva ning esteedit

seva programmi vastu, valis ta konkreetseks rünnakuobjektiks just Marie Underi isiku ning 

tema “Sonetid”. Et Gailit tegi seda niivõrd naist mõnitavas vormis, oli enneolematu ning 

tagasivõtmatu solvang:

Kui naine luuletab, siis on see loomulikult ainult tühine koketerii, edevus, demonst

reerimine. [---] Kääks näiteks sellele on Marie Under. Peaaegu igas sonetis ülistab 

ta oma keha, oma garderoobi, oma lõõmavat kirge. Ta demonstreerib oma naiselikke 

omadusi ning kriipsutab oma naiselikke iseäraldusi sajad korrad alla. Ta uhkustab oma 

saja-versta-pikkuste sukkadega ning tahab meid uskuma panna, et need ei lõpegi 

temal. Muidugi, seda ainult selleks, et sukkade pikkust oma silmaga läheksid järele 

vaatama. Marie Under laulab batistist ja pitsivahust, väga hästi teades, et see on naise 

garderoobi juures sarnane imelik mööbel, mis mehe pää purju paneb. Ning kõik see 

on lihtne edevus ja koketerii, kaunis odav reklaam. (Gailit 1919b: 68.)

Gailiti groteski kohaselt oli Noor-Eesti lilleline estetism ja ilutsemine Underi loomingu 

eelduseks: “Marie Under on “Noor-Eesti” puhkema läinud õis. “Noor-Eesti” triiphoone klaasist 

lill, habras ning eteeriline.” (Gailit 1919b: 76.) Gailit nimetas Underi lillelist produktsiooni 

“tüütuseni igavaks ja vastikuks” (Gailit 1919b: 71) ning asus seejärel mõnitama Underi iga: 

“Kui naine vanadusse kaldub, siis ei räägi ta enam silmiga, vaid suuga. Kui naine vanadusse 

kaldub, siis algab ta enese ülistamist. Tõmbab oma viimased registrid lahti ning räägib kirest 

ja enese ilust kui kõige ülevamast, kui kõige veetlevamast." (Gailit 1919b: 75.)

Samas mõõnas ajakriitiline proosamees Gailit ise, et midagi Underile ette heita oleks 

suur ülekohus, sest kõik see on tingitud ajast ning selles peegeldub “tänapäeva psüko- 

loogia”. Ses suhtes oli Under ajale palju lähemal kui Henrik Visnapuu oma “aja lauludega”. 

Visnapuu tarvitas aja sündmusi, kuid Underis rääkis aeg ise. Kuid aeg räägib luuletajas 

ainult nendel keeltel, mis luuletajal kõige rohkem on välja arenenud. Underis oli aga välja 

arenenud pealiskaudne armatsemine lillelisel dekoratsioonil ja joobumus oma isiku ilust 

ja veetlusest. Under oli seadnud oma isiku kõige koosseisva keskkohta ning meelitas kõiki 

oma ilutsemispeole. Ta oli väike dünamo, mis tahtis valgustada ja soojendada tervet linna, 

kirjutas Gailit. (Gailit 1919b: 75-76.)

Ehkki oma jao said pamfletis ka Adson, Tuglas ja Semper, tabas Gailiti pealöök ikkagi 

just Underit. Gailiti pamfleti paatos oli iseenesest suunatud idee-ja fantaasiavaesuse ning 

vähenõudlikkuse vastu kirjanduses. Ta heitis kirjanikele ette piirdumist liiga väikeste üles

annetega - kirjutatakse aastas paar luuletust ning istutakse siis loorberitel: “Meis ei vahuta
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veri, meis ei kee spontaanne jõud, terve meie looming on verivaene, ilus, kuid verivaene.*  

Rida ilusaid sõnu, rida ilusaid võrdlusi, kuid nad on külmad ja hingetud kui klaasist lilled. Kui 

klaasist lilled on Marie Underi looduselaulud, aroomita ja eluta, mida võib vaadelda, kuid 

mis ei joovasta.” (Gailit 1919b: 79.) Gailit kutsus kaaskirjanikke üles: “Vihakem, lohkugem, 

ülistagem, kiitkem, arvustagem!’’ (Gailit 1919b: 83.)

* Pole välistatud, et Under võis juba oma järgmise luulekogu “Verivalla” pealkirjastada just vastusena Gailiti ette
heitele verevaesuses ning püüdes tõestada vastupidist.

Gailit põlgas kaassiurulaste Euroopasse-püüdlemist, eriti nende prantsuselembust ning 

jätkas: “Euroopa pole ometi Arthur Adson ise ning ka Marie Under ei kuulu sinna. Pastal- 

des keksimine kestab edasi, kuigi meie näo oleme teinud, nagu oleksime Euroopas ning 

eurooplased.’’ (Gailit 1919b: 86.) “Isegi ta suurlinna tsüklid ning sinisel purjel ümberaele- 

mised polnud midagi uut. Sama kordumine ilutsemises ning poseerimine enesega lillelisel 

dekoratsioonil”. (Gailit 1919b: 87.)

Gailiti pamflett kulmineerus vägivaldses üleskutses põletada Under tuleriidal:

Ainult Marie Under ja Arthur Adson ühes oma poolehoidjatega on tarretanud poosi 

ning seisatlevad härduses ja imestuses oma poosi ilust. Ning seepärast põletagem 

Marie Under tuleriidal kui endine jumal, kellest oleme kurbuses loobunud, [minu 

rõhutus - SK] Kuid ärgem unustagem selle juures iseennast: ronigem ka ise tulerii

dale ning põletagem oma minevik kui kurb unenägu, kuigi see minevik räägiks ainult 

hääd. (Gailit 1919b: 87.)

Kokkuvõttes samastas Gailit Underi oma pamfletis kõigi nooreestlaste ning siurulaste 

minevikuhaigusega, millega tuli hüvasti jätta ja mis tuli hävitada:

Vist ükski teine meie noortest pole avaldanud sarnast mõju kui Marie Under. Ta on 

söönud kui rooste meie noorusesse, ja meil on tekkinud isegi juba mingisugune unde- 

riaada. Kuid see on loomulik ja arusaadav. Meie väsinud ning vaimuvaene aeg nõudis 

lillekesi ja pitsikesi, erootilisi ilutsemisi ja ilusaid sõnu. Meie olime liig väsinud, liig 

nõrgad, et suudaksime joobuda tänapäeva elu julmusest ja karmusest. Elu oli ümber

ringi nii inetu ning meie närvid nii ruineeritud, et andusime häämeelega pitsikeste 

kultuselle. See oli tagasilangus, jõuetuse tundemärk, see oli aja haigus ja kirjanduslik 

reaktsioon. Meie pidime seda läbi põdema, et ärgates selgemini kuulda mere kohinat 

ja tunda tuule värsket puhangut. See oli kui unenägu, mis ei kordu, mis ei kisu meid 

enam tagasi oma pehmetesse suudlustesse ja kaisutustesse. Marie Under on meie 

eilne päev, seega minevikus. Sinise daami viime kurbuses tuleriidale ning põle

tame nuttes kui oma udust minevikku...’’ [minu rõhutus - SK] (Gailit 1919b: 89-90.)

Pamfleti viimane, provokatiivseim osa ilmus Postimehes 2. septembril 1919 ning juba 

järgmise päeva ajaleht teatas esiküljel: “Pereheitmine Siurus: Marie Under ja A. Adson teatavad, 

EE
LÕ

IT
SE

N
G

 - 
lu

ul
et

aj
a id

en
tit

ee
di

 sü
nd

249



et nad “Siurust” välja astunud." 4. septembri Postimees lisas ka väljaastumise põhjuse: näh

tavasti August Gailiti följeton “Sinises tualetis daam".

Artur Adson kommenteeris juhtunut “Siuru-raamatus” aastakümneid hiljem: “Pamfletist 

kui niisugusest olnuks kerge üle saada, kui see tulnuks väljastpoolt. Selliste avaldustega oldi ju 

harjunud. Kuid kuna see tuli rühmast enesest, siis oli sellega rikutud rühma distsipliin, mõras- 

tatud rühma vaim ja hävitatud ühingu olemasolu mõte. Tegime sellest oma loogilise järelduse 

ja teatasime avalikult, et M. Under ja A. Adson on Siurust lahkunud.” (Adson 1949:149.) 

Underi ja Adsoni avalik lahkumine Siurust tuli teistele täiesti ootamatult. Et seda kuidagi 

heaks teha, tuldi vahendaja kaudu kompromissile, et välja astusid hoopis Gailit ja Visnapuu 

ning Underi ja Adson naasesid ühingusse. Nii jäi rühma neli liiget. (Adson 1949:150-151.) 

9. septembri 1919 Postimees kirjutas, et “Marie Under, Arthur Adson ja August Gailit on oma 

vahel nii kokku leppinud, et kaks esimest Siurusse tagasi astuvad, kuna Gailit säält lahkub”.

Siurust välja astunud Gailiti ja Visnapuu asemele võeti juba paari nädala pärast kaks 

uut liiget - varem Siuru albumitele aktiivselt kaastööd teinud August Alle ning johannes 

Barbarus.

Adson saatis toona Vabadussõja rindearstina töötanud Barbarusele värbamiskirja juba 

24. septembril 1919: “...Siuru siht on “kirjandusliku ja kunstilise kultuuri harrastamine”. 

Kohustusi pole mingid, väljaarvat paberline otsus: liikmemaks 100 mk aastas, mida aga 

keegi meist veel maksnud põleja mis 1917. a ainult reklaami otstarbel sai otsustet ja ajalehte 

pand.” (KM EKLA, koopiad 363:1.) 22. novembril 1919 tuli Barbaruselt vastus: “Olgugi, et 

ma põhjusmõttelikult ühingute vastane olen, alistun teie otsusele ja pean suureks auks teie 

kaasvõitlejaks liikmeks olla." (KM EKLA, f 180, m 32: 2.)

August Alle kaasamine oli ettevaatamatu samm, sest oli ju Gailiti pamflett laenanud peal

kirja ja moto just Alle “Sinise purje" arvustusest, kust muuhulgas võis lugeda: “Sääl läks ukse 

taga korraga põrgu mürgel lahti: üürgas leierkast ja mürtsusid trummid, huikasid sarved ja tili

sesid vasktaldrikud, ning terve karnevaal kukkus uksest sisse. Kõige ees sinise tualetiga daam 

oma paashiga”. (Alle 1919a: 47.) Alle oli ka see, kes kirjutas 31. mail 1919 toimunud Siuru- 

õhtule allegoorilise müüdi “Targad neitsid”, milles ta parodeeris peaaegu kõiki siurulasi, ehkki 

Underit-Adsonit tookord vähem kui teisi (Alle 1919c: 2-7). Alle kirjutas küll 1919. aasta lõpus 

pärast alg-Siuru lagunemist, et oldi meretõveni tüdinenud “üksteise seljas välja ratsutamisest 

ja turnimisest, mahategemistestja rüselemisest, Siuru koolnu puusärgi kaane kinni naelutami- 

sest” (Alle 1919b), kuid möödus vaevalt pool aastat ja juba materdas Alle ise nii Visnapuud kui 

Underi “Verivallat” ajakirjas llo ilmunud ekspressionismi-kriitilises artiklis “Koketteriist Issan

daga ja mõnest muust" (Alle 1920b: 37-50). Alle kirjutas üpris pahatahtlikult, et poetess ei 

suuda mehelikku sammu nõudva toore ja rõveda ajaga kaasas käia, ta anduvat “ajalaulude 

kahtlaseväärtusega luulele” üksnes sellepärast, et tema pidev ülistamine geeniuseks nõudvat 

moega kaasaminekut. Allelt “Verivallale" kui ekspressionistlikule kogule omistatud ühekülgne 

hinnang määras terveteks aastakümneteks suhtumise sellesse luuleraamatusse kui võõrlaenu- 

lisse. Nii sai August Allest Siuru niigi varjusurmas olnud rühma lõplik lõhkuja.

Vaatamata ümberorganiseerimistele jäid Siuru lõpliku lagunemiseni siiski vaid loetud 

kuud. Uute liikmete värbamine ei aidanud lagunenud rühmitust ellu äratada. Siuru oli surnud.
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Jäi vaid üle välja kirjutada surmatunnistus. Kirjanikkude ühingu Siuru väljunud kirjade kaus

tas on väike kollane sedel järgmise tekstiga: “Teatame, et kirjanikkude ühing “Siuru” oma 

tegevuse on lõpetanud. Ühingu päralt olevad kunstitööd anname kunstiühing “Pallasele”. 

Tallinnas, 21. jaanuaril 1920.” Likvideerimisotsusele on tindiga alla kirjutanud viis asutajat: 

Friedebert Tuglas, Henrik Visnapuu, Johannes Semper, Marie Under, Artur Adson, pliiatsiga 

on lisatud ka kuues nimi: Joh. Barbarus (KM EKLA, f 180, m 26: 3, l 3).

Pahempoolsete vaadetega Johannes Barbarus oli algusest peale olnud kogu siurutse- 

mise suhtes skeptiline, sest seal puuduvat protestivaim, nagu nähtub tema kirjavahetusest 

Adsoniga, milles ta nimetas ennast akadeemilise, kompromissivaimulise ning isoleeritud 

Siuru viimaseks kirstunaelaks. Kirjas 29. jaanuaril 1920 teatab ta:

Saadan lehekese kollasest raamatust oma allkirjaga tagasi: minu osa “Siuru” finaalis 

on kõrvaline; mis suured mehed, kes “Siuru” sünnitanud tegid, see olgu tehtud. Minu 

nimi on siis viimane kirstunael ja aamen.

Õigust ütelda on Mooramaa mees oma töö teinud, ta võib minna: see, mis siuru- 

lasi sidus - ideeline või esteetiline külg on ajajooksul oma raison d’etre’i kaotanud 

ja protesti vaimu asemel kompromisside vaim tekkinud. Ülepää ei näe ma ühingutes 

siis midagi väärtuslikku kui sääl protesti vaim puudub. Üksi olles ei painuta inimesed 

endid üleüldise tendentsi alla. Seega, kärvaku ühingud akadeemilised ja poolakadee- 

milised, elagu isoleeritud kirjanikud ja kunstnikud! Noor-Eesti kui vaimline ühing on 

null, Siuru on surnud... lääb hukka kõik, maailm on mädand pude ...ja, jah! (KM EKLA, 

f 180, m 32: 2.)
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Kogu 1919. aasta kestnud Vabadussõda tõi kaasa tõsiseid eksistentsiaalseid küsimusi, 

aeg polnud enam siurutsemiseks sobiv. Gailitist sai Päevalehe ja Visnapuust Vaba Maa sõja- 

kirjasaatja. Kevadel 1919 ilmunud “Siuru III" album jäi rühmituse viimaseks ühisesinemiseks, 

kuigi siurulased jätkasid oma loomingu avaldamist Tuglase toimetatud ajakirjas Odamees 

ning kuukirjas llo.

Siurulaste leeris tekkinud konfliktis asus Henrik Visnapuu avalikult Gailiti poolele, aval

dades 1920. aastal koguteoses “Looming I” Gailiti pamfletiga samas vaimus artikli “Vastne 

moment”, kus olid suurte tähtedega trükitud loosungid: “Elagu kõik, mis on elav! [—] Maha 

aidroosid, sirelid ja tümian! Elagu värske sõnnik! [—] Elagu uus paatos! [—-] Tagasi ellu! 

Elagu omapäivne ja see, mis tuleb!" (Visnapuu 1920b: 9-12.) Endine kaassiurulane kut

sus üles avama Siuru-daami buduaari aknaid ning laskma sisse värske sõnniku lõhna. Neist 

sõnnikukujundeist said märksõnad ja lööklaused paljudeks paroodiateks ja poleemilisteks 

artikliteks.
Üks võimalikke lagunemise põhjusi, millele pole varasemates Siuru-käsitlustes tähele

panu pööratud, oli subjektiivne ning konfliktne Artur Adson. Eriti tekitas paljudes kaaskirjanikes 

paksu verd ja pahandust tema tegevus Haridusministeeriumi nõunikuna kirjandusküsimuste 

alal 1919. aastal. Adsoni juhitud toimkonna tööd kritiseerisid ägedalt 1920. aasta kirjanike 

kongressil Tuglas ja Alle, viimane avaldas oma seisukohad ajakirjas llo (Alle 1920a: 40-45).
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AUe, Gailit ja Tassa saatsid Haridusministeeriumi kunstiosakonnale intriigitseva kirja, milles 

keeldusid oma tööde avaldamisest Adsoni organiseeritud ja Underi tõlgitud saksakeelses 

eesti kirjanduse antoloogias. Kiri ilmus 6. augustil 1920 ajalehes Vaba Maa. Kibestunud ning 

pettunud Under ei sekkunud küll ise avalikult meeste tülisse, kuid Adson jätkas ägedat polee

mikat leheveergudel nii enda kui tema eest. Antoloogia jäi ilmumata. Adson oli aga sunnitud 

1920. aasta septembri lõpus lahkuma Haridusministeeriumist ning ta asus tööle ajakirjanikuna.

Siuru surmani viinud sisetülid, mida klaariti aastaid avalikult ajakirjanduses, süvenda

sid omakorda Marie Underi enesessetõmbumist ja depressiooni, mis leidis väljenduse 1920. 

aastate ekspressionistlikes kogudes.

SIURU
JÄRELPOLEEMIKA

Siurulaste auks peab kinnitama, et nad algusest peale sallisid üsnagi räiget kriitikat nende 

endi aadressil ja nende endi väljaandeis. Juba koguteos “Sõna” (1918) sisaldas luule ja proosa 

kõrval kaks kriitilist artiklit Siuru moraali ja kultuuri(tuse) aadressil.

Rasmus Kangro-Pool kutsus artiklis “Siuru ja moraal” üles minema kaasa pigem Gailiti 

ja Visnapuu “patoloogilise nilbuse masinaga” kui Underi ahvatleva pitsivahuga. Ta leidis, et 

moraali nimel võiks Underi sonette palju rohkem hukka mõista kui Gailiti ja Visnapuu töid: 

“Marie Under näitab omi sukke ja pitsikesi ja rindasid, ning kutsub ja kutsub, ja on tihti kurb, 

et tema ilus jumal ei tule: pitsid ja sukad kõnelevad aga kõige kergemast, võib olla, ka ker

gemeelsemast lõbust. Seda ei näe aga meie arvustajad, sest seltskonnas on lubatud iga nil

bus, mis on ilusas kuues." (Kangro-Pool 1918: 88.)

Artiklis “Mõned Siuru kultuurilised konsekventsid” pahandas Peeter Põld, et terve elu

mõte, terve kultuur on siurulaste loomingu läbi kadunud suguihasse: “Sellepärast ei tohi ka 

Eesti, kui tal tulevikku peab olema, Siurut tunnistada, vaid peab tema enesest välja sülitama 

kui kihvtiolluse, mis organismile kahjulik." (Põld 1918: 93.)

Peeter Põllu abikaasa, tuntud haridustegelane Helmi Põld, oli ühel kirjanduskoosole- 

kul samuti siurulaste vastu veelgi ägedamalt sõna võtnud, nõudes nende kohtu alla andmist 

ning vanglakaristust (Siirak 1963: 450). Perekond Põllu argumendid lähtusid moralistlikest ja 

pedagoogilistest kaalutlustest, nad uskusid siiralt, et siurulaste looming rikub kaasaja noor

soo ära. Just moraaliküsimused kujunesid Siuru loomingu avalikes aruteludes üsna keskseiks 

(vt ptk “Moraalne lugemine" ja “Pedagoogiline lugemine”).

Underi arhiivi hoolikalt talletanud Adson kogus Siuru järelpoleemika ajalehelõiked oma

ette mapiks pealkirjaga “Poleemika (Kirjanduslik kõrts ja karbonadiaad)” (KM EKLA, f 180, 

m 31). Selles on aastaist 1920-1921 peamiselt just need poleemilised artiklid, mis puu

dutasid vähem või rohkem Underi isiku ja luule ründamist või kaitsmist. Seepärast heidan 

ülevaatliku pilgu poleemikale, mis kujundas oluliselt toonast Underi vastuvõttu väljaspool 

luulekogude arvustust, luues sellele omalaadse valjuhäälse kooritausta ning mõjutades tuge

vasti Underi arusaamu oma luule mõjust ja tähendusest.
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August Gailit põhjendas Tallinna Teatajas ilmunud artiklis “Aja kärsik ilme" (Gailit 1920a) 

neid motiive, mis sundisid teda kirjutama följetoni “Sinises tualetis daam". Sellele reageeris 

Johannes Barbarus vastuartikliga “Veel üks kirjanduslik manööver”, milles ta kaitses rüütel

likult muuhulgas just Underit: “Aug. Alle tohib tribüünile astu, aga kui massi läbielamisist 

kaugel seisev Marie Under seda teeb, siis on see otsitud ja psükoloogiline võlts. Jätke juba 

see luule tüürimine, iga luuletaja mõistab ise oma laeva juhti!” (Barbarus 1920.)

Poleemika jätkus Tallinna Teataja veergudel kogu 1920. aasta suve. 17. juulil 1920 ilmus 

Aug. G. (August Gailiti) artikkel “Roheline kakadu”, milles ta reageeris omakorda Albert Kivi

kase siurukriitilisele brošüürile “Maha lüüriline shokolaad!”, otsekui võisteldes selle nimel, 

kes on tõhusaim siurulaste materdaja: “Maha Tuglas, Tassa, Alle, Under, Visnapuu, Semper, 

Roht jne, sest sarnane karjatus võib Sinu arvates leida ehk publikumi tähelepanu. Maha müüt, 

uni, varjud, poos, sheft, illusioon, nutt, unelm, sport! Maha kõik, mis on, ning elagu kõik, mida 

pole." (Gailit 1920c: 2.)

Anton Jürgenstein avaldas Postimehe Hommiku-väljaandes artikli “Vastne moment. 

Hapukurgiaegsed mõttemõlgutused", milles ta vaidles koguteoses “Looming I" ilmunud Vis

napuu artikliga “Vastne moment” - Visnapuu tahtvat sama osa etendada nagu omal ajal Suits 

Noor-Eestis. Muuhulgas astus Jürgenstein jõuliselt välja Underi kaitseks:

Ta [Visnapuu - SK] näib küll Marie Underi buduaariga tuttav olevat, sest et temale 

selle parfüüm ei meeldi ja ta seda “värske sõnniku” lõhnaga tahaks suursugustada. 

Kuid olgu ta tänulik sellele buduaarile, kui seda üleüldse olemas on modern mõistes. 

Mis sellest buduaarist tulnud, kuulub igatahes kõige väärtuslikuma sekka meie uue

mas loomingus sellepärast, et seal ei ole poseerimist, mis H. Visnapuu juures kipub nii 

ülekäte minema, et päris häda on teda lugeda. (Jürgenstein 1920b: 2-3.)

Henrik Visnapuu vastas nii Barbarusele kui ka Jürgensteinile Tallinna Teatajas 28. augus

til 1920 artikliga “Kiri hapu-ja värskekurgiaegsetele mõttemõlgutajatele Toilast". Muuhulgas 

kirjutas ta järgmist: “Kui Teie praegu M. Underi oma kaitse alla võtate, siis teete seda ainult 

seks, et mind kergemini maha teha, mind ja ka Gailitit. / Marie Under ei ole vist Teie neegri- 

kuningalisele kaitselle, mis lõpeb ärasöömisega, palju tänulik.” (Visnapuu 1920a.)

Poleemika jätkus novembris ajalehes Tallinna Teataja. Albert Kivikase artikkel “Turnivad 

paljaspääd” polemiseeris Gailiti ning Allega, kaitstes omal moel ka Underit: “Eks saand selle 

püramiidi ehitamisega alles hiljuti toime August Alle, kes püüdis selle tippu ronida Visna

puu, Underi ja Adsoni kukil, neid tahtlikult materdades ja maha tehes omas artiklis “Koke- 

terii Issandaga ja mõnest muust", leidis ümberlükkamata geeniuse Henrik Adamsonis. Kuid 

armas inimene, kas pole see ülesturnimine teiste kukil ja teiste valuutaga?" (Kivikas 1920c.)

Mõni nädal varem oli Albert Kivikas võtnud Tallinna Teatajas sõna oma manifesti “Maha 

lüüriline shokolaad!” kaitseks, vaieldes selle järelkajadega, milles teda valesti mõistetud:
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Ja koguni kirjutas pamfletist August Gailit suvel “Teataja" nr. 156, 17. juulist 1920 

pamfletis “Roheline kakadu” kui oleks ma karjund maha Tuglase, Tassa, Alle, Underi,
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Visnapuu, Barbaruse, Rohti ja Semperi nende ilmunud tööde põhjal. Nii üks kui teine 

arusaamine minu manifestist nõjab end eksikule alusele. Esiteks ei ole ma mõelnudki 

oma manifesti kirjutada arvustusena ja ta on hoopis kaugel nende autorite mahakar- 

jumisest. Küsimus seisab ainult selles, mis neist maha karjutakse. Sest olen kirjutand 

oma manifesti ainult protestina meil praegu valitsevate kirjanduslikkude ideede vastu. 

(Kivikas 1920a: 2.)

Albert Kivikase manifest heitis kirjandusele ette elust võõrdumist ja rõhutas, et kaua ei 

saa toituda vaid unelmatest ja fantaasiatest.

Edasi kulges poleemika juba üpris kõrtsikakluse vaimus. Ajalehes Vaba Maa kirjeldas 

Kivikas paroodiliselt, kuidas Alle ja Gailit üksteist ülistades ja teisi materdades loovad Swid- 

rigailowi lokaalis uut ühingut nimega “Joonas Moori monokli vari”. Oma travestias paneb 

Kivikas Alle suhu järgmised sõnad: “Eks ole tore, kui meie lööme: sina luuavarrega, mina 

püksirihmaga ja kaikaga! Kas ei näe siis kogu ilm, et me ühine väntpill ja ta noodid meie 

geniaalsusest rõkkavad!" (Kivikas 1920b: 5.)

Poleemika läks eriti ägedaks 1920. a lõpus Postimehes, kus ilmus August Gailiti pikem 

joonealune “Kirjanikkude kõrtsis” (Gailit 1920b), mille motoks oli tsitaat Friedebert Tuglaselt: 

“Kui endine Eesti kirjandus tihti vennastekoguduse palvemaja meele tuletas, siis tuletab ta 

nüüd seda tihemini kõrtsi meele. kesk tuba vahariidega kaet laua taga lömitab värvit 

lõbutüdruk ja prussakad pistavad pead vahariide alt välja" (Tuglas 1920b). Gailit parodeeris 

Tuglase ideid, kujutades kirjanikke kõrtsis, kus luuletuste ja novellide vastu antakse jooki ja 

sööki. Kõrtsis jagab ja valitseb kõrtsipapa Priidu, st Tuglas. Gailiti meelest olid kõrtsipapal 

alias Tuglasel ka oma eelistused:

Ainult lilledesse varjatud pikantsus, Võru murdes kirjutatud sentimentaalsus ning väga 

diskreet mõistusluule võis ikka leida kõige paremat vastuvõttu. Seepärast oli ka Marie 

Underil, Arthur Adsonil ning Gustav Suitsil papa Priidu juures piiramata krediit. Täna

des ja muheledes pani ta sarnased laulud tasku, sest tema teadis väga hästi, mis kõl

bab ristirahval lugeda ning mis mitte. [---] Visnapuul oli juba kõrtsipapa arvates see 

rumal viga, et ta elu ikka palju kergemini võttis kui näit. Marie Under. (Gailit 1920b.)

Oma vastuartiklis protesteeris Tuglas tõsiselt “kõrtsilise följetooni” tasemele langenud 

arvustuste vastu. Ta süüdistas, et “...juba mõni aeg on tegutsemas blokk, kes enese ülimaks 

ülesandeks on seadnud M. Underi, A. Adsoni ja Kivikast ära süüa...” (Tuglas 1920a.)

August Alle vastas Tuglasele följetoniga “Prohvet Ahjast ehk jutt ühest variseerist 

ja kahest tölnerist" (Alle 1920c), kujutades selles suurejoonelist söömingut-joomingut, 

kus osalevad Herakleitos, Aristippus, Epikurus, Aristoteles, Platon, Ovidius, Catullus, Apu- 

leius, Longos, Boccaccio, Shakespeare, Voltaire, Baudelaire, Rimbaud, Beardsley, 0. Wilde, 
Nietzsche, Zarathustra, Salomon, Buddha, Konfutsius, Dalai-Lama ja palju teisi. Õrnemat 

sugu esindavad Saaba kuninganna Balkis, Aspasia ja-Marie Under. Alle kirjeldas pikalt-laialt 

ülipeeni roogi ja pidusöögi kulgu, kuni kaks tüüpi, üks pikk ja peenike (Gailit), teine lühike
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^o^eemionna lagunemine*
(Sefrefülg meie bo^eemfonna ajclooft.)
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Saua olib bo^eemtafeb feltfime^elifutt ®toibri« 
gaitotoi ja SSerneri juureš firutanub. Sii8 tun
gib aga turi „patjiHu8" nenbe ribabeefe ja alga? 
juut lagunemine. <Sinife3 tualetis baam ja <5än= 
na trubabuur iötufib lootfituSfe, tõmbafib iilcS 
futife purju, tipuiaftb toana laterna masti otfa 
ja la^ufib pitfttoaljtu lainetele jätted boheem*  

tonnaft.

Suri Npatfillu5" tegi oma fjätoitiuštöõb ebafi fa 
lõbruS armutatt bo^eemfonba. SBarSti tunbfib pitt 
'üluguft ja liitjife SIuguft, et nenbe aSjab enam fõil 
iotraš ei ole ja la^tujib jumalagajätinatatt, põa« 

lifut ^riibut cSteetiliäft pooji malja jättel.

Gori karikatuur 
“Boheemkonna 
lagunemine": 
“Siis tungis aga 
kuri “patsillus” 
nende ridadesse 
ja algas suur 
lagunemine." 
Vaba Maa, 1921, 
nr 18, lk 1.

'Tuib ..patfillul" teeb oma töõb ebafi, fee on tüt= 
bei. Ununemine (cvtob ebafi. 3^ fettepäraft, 
ei n'e toift fauget aeg, fu8 pitt flitguft ja tüdite 

Shtguft InhriMb teine teife tuide poole.

Suib aft ei tbpe feffega. fiagunemtfe on liig 
fuur,, „pai]illufe" fi^to nn liig terato ja ta ci tepi 

enne tui bofjeendoiib täielti h fj e ft ära on. 
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ja tüse (Alle), tellisid peene loo puändiks: “Kelner, üks portsjoon Adsoni ihu hapukapsas

tega, ekstra, härra kirjanikule!" Nii võttis Siuru järelpoleemika Alle suu läbi inimsööjaliku 

travestiamõõtme.

Varjunimi Aliide Tiibus stud. Med vastas Päevalehes följetonlikud justkui papa eest, kuna 

see olevat natuke ärritet. “Kirjas Sänna trubaduurile taevas” õiendati ikka seda “Adsoni ihu 

söömise asja", kes nüüd justkui surnud, sest inimsööjad Gailitja Alle tema on nahka pistnud 

(Tiibus 1921).

Friedebert Tuglas vastas Allele artikliga “Omis asjus", meenutades Allele ta enda kii

resti muutunud seisukohti:

Alle polla kunagi juubeldades ülistand Underit ja Adsonit. Mistarvis tõsiasju maha 

matta? Tuletan meelde ainult Alle arvustust “Sinise purje” kohta (Odamees I, nr 2), mis 

on kõigiti juubeldavas toonis kirjutet ja millele rajas Gailit oma följetooni “Sinises tua

letis daamist". Kas on see unund?Ja Tallinna rahvaülikooli kuulajad pole ammugi kõik 

veel surnud, et Alle tolleaegsest joovastusest enam keegi ei võiks tunnistada. [---] 

kogu meie esteetiline elu kängub, labastub, sureb, kui õiglase ja süveneva arvustuse 

asemel jääb kauemaks valitsema praegune kirjanduslik “följetoon" ning “paradoks". 

Selles on küsimuste küsimus. Selle vastu ma protesteerin ja protesteerin veelgi. Ja 

seda juba kisendavaks muutunud seisukorda ei pehmenda Alle ega Gailit oma uute 

följetoonide ning paradoksidega. Kui seda tõsiasja ei mõisteta, siis ei mõisteta üle

üldse enam midagi. (Tuglas 1921a: 5.)

August Gailit reageeris Tuglasele kirjutisega “Esteet kafeest” (Gailit 1921: 5), väites, 

et Tuglas on temast valesti aru saanud ja et tema polevat kusagil mujal peale ühe pamfleti 

Marie Underi kohta halvakspanevalt kirjutanud. Ometi kinnitab Tuglas, et "samuti pole nüüd 

Gailiti mõnitusil Underi adressil piiri”. Gailit süüdistas Tuglast alusetu kohvikuklatši toomises 

kirjandusse.

Alle süüdistas Tuglast, et see avaldas trükis omavahelisi vestlusi (tegemist oli Alle kor

duva hüüdlausega “Vala aga teibaga!"). Gailit arvas, et kirjanik ei tohiks vastata ühelegi 

arvustusele, Tuglas aga vastupidi: kirjanik just peab kriitikale vastama jne.

Samas Postimehe numbris, kus ilmus Tuglase artikkel “Omis asjus", ilmus ka August Alle 

vastuartikkel Tuglasele “Contra: Omis ajus”.

Mul ei ole meelegi tulnud maha salata, et omal ajal olen Underi, kui luuletajat, ülis

tand. Eitasin ainult juubeldava põlvitamise fakti, nagu Tuglas oma eelmi

ses artiklis: “Kõrtsi esteetika vastu" väidab ja millest ta täna tasa ja targu üle libiseb. 

Minu põlve otsad on sellest patust puhtad nii piltlikus kui otsekoheses mõttes, kuid 

ma soovitaksin Tuglasel omi põlvi natuke revideeri...

Mis puutub nüüd Underi, Adsoni ja Kivikas’e "ärasöömise" blokki, siis luba

tagu faktiline märkus teha, et viimase aasta jooksul olen ainult mina laitvalt kirjuta

nud Adsonist ja osalt ka Underist ja kui meie siia juure lisame veel Jaan Kärneri laitva
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arvustuse Adsoni luuletuskogu: Roosikrantsi kohta - kus on siis see “ ä r a s ö ö 

m i s e ” blokk, millest Tuglas hirmu ja õuduse jutte teab rääki? (Alle 1921: 6.)

Alle ei nõustunud Tuglase süüdistustega, nagu oleks tema hirmsasti rünnanud Underit, 

kuid võttis siiski omaks ühe fakti: “Kirjanduskoosolekul “Pallas’es” oli jutt Saksa ekspressio

nismi mõjust Eesti uuemas lüürikas. Tõin näitusena M. Underi luuletuse: “Me ärkame, 

me ärkame!” ja laususin: “Et mis sa neljakümne aastasena ikka enam ärkad või tärkad!”"

Samal ajal, 1921. aasta jaanuaris ilmusid ajalehes Vaba Maa karikatuuride sarjad 

“Boheemkonna lagunemine”. Uks neist kujutas Underit ja Adsonit ära purjetamas, all oli 

tekst: “Kaua olid boheemlased seltsimehelikult Swidrigailovi ja Werneri juures sirutanud. Siis 

tungis aga kuri “patsillus” nende ridadesse ja algas suur lagunemine. Sinises tualetis daam ja 

Sänna trubaduur istusid lootsikusse, tõmbasid üles sinise purje, riputasid vana laterna masti 

otsaja lahkusid pitsivahtu lainetele jättes boheemkonnast.” (VM 1921:1.)

Ehkki nn kõrtsipoleemika läks kokkuvõttes väga isiklikuks ja inetult inimsööjalikuks, 

näitas see siiski ära kirjanike esteetiliste maitsete erinevused ning piirjooned tundmatuseni 

teisenenud ajas ja kirjanduses. Marie Underi ründamine või kaitsmine sai meespolemisee- 

rijatele keskseks küsimuseks ja otsekui lakmuspaberiks, ilma et naisluuletajal endal üldse 

tarvitsenuks tülisse sekkuda. Samal ajal, kui mehed muuhulgas Underi nime tarvitades kak

lesid, süvenes ta saksa ekspressionistliku luule tõlkimisse ning kirjutas “Verivalla” ja “Päris

osa" täiesti teisenenud luuletusi. See oli suur sisemine muutus, aga ka teemade ja väljen

dusvahendite, kogu stiili totaalne muutus, mis kahtlemata oli mõjutatud lillelise estetismi 

ja “lüürilise šokolaadi” vastu toimunud Siuru järelpoleemikast.

Et Under meestest rohkem tülist üle oli, näitas see, et ta ühel koosviibimisel August 

Allele siiski tervituseks käe ulatas. Adson tunnistas, et tema seda edaspidi ei tee: “Olin kon- 

sekvent. Allele kätt ei annud. Printsess ei suutnud laudkonna tuju rikku - ja andis. Lõpuks 

pidin minagi seda tegema. Aga täna ei edespidi ma siiski Allet ei tunne.” (ERA, f R-39, nim 

1, s9,1.2.1921.)

Kokkuvõttes mandus paar aastat kestnud vaidlus esteetiliste põhimõtete üle lõpuks 

omavahelisteks väiklasteks konfliktideks, mille keskmes oli vastaste poolt ilutseva esteetika 

sümboliks tõstetud Marie Under. Ometi ei öelnud Under mitmeaastases tülis avalikult ühtki 

sõna. Ta vaikis. Ja kannatas.

Ehkki asjaosalised ise (Adson, Visnapuu) on tunnetanud Siuru lagunemise põhjustes 

eeskätt isiklikke vastuolusid, suhtlemisvigu, valeotsuseid ning maitseerinevusi, on kirjandus

loolased osutanud ka märksa objektiivsematele ehk paratamatutele põhjustele: ajanõuded 

(Esimene maailmasõda, Vabadussõda, Eesti Vabariigi sünd), tormilistest ajasündmustest johtu

nud kirjandusmaitse kiire teisenemine, aga ka eesti väiksel kirjandusväljal toimunud proosa ja 

luule vaheline võitlus (Andresen 1979b: 131-137; Haug 1981: 853-860; Peep 1967: 21-22). 

NÜ Eestis kui ka teistes kultuurides sündinud kirjandusrühmitused on ju ikka olnud lühiajalised 

ning ajakajalised. Lõpuks jääb alles ikka üksinda kirjutava autori paratamatu individualism.

Siuru hilisretseptsioon kujunes pärast Teist maailmasõda ideoloogilistel vastaskallastel 

vastandmärgiliseks: kui vabas maailmas ülistati “Siurulinnu uljast lendu” ning üldistati ta vaba
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Eesti sümboliks, siis raudse eesriide taga keelati aastakümneteks ära kogu Siuru looming ning 

kuulutati siurulased “kodanlikeks dekadentideks", kelle luule oli kohati pornograafiline. Alles 

1967 tohtis Harald Peep oma raamatus “Kirjanduslikke võitlusi Eestis aastail 1917-1923" 

kutsuda üles nägema Siurus õiglasemalt selle kirjanduslikke väärtusi. Peebu raamat oli kir

jutatud Hruštšovi-aegse sularežiimi ajal eesmärgiga rehabiliteerida Siuru rühmitus ning tuua 

see keelatud-vaenatud rühmitus välja stalinistliku keeluperioodi isoleeritusest. Peebu hin

nangul võis Siuru saavutusi hinnata positiivselt kahel põhjusel: esiteks avardus ja mitmeke

sistus eesti armastus- ja loodusluule, teiseks uuenesid luule sisulised ja vormilised väärtu

sed. (Peep 1967: 32-35.) Need kirjandusesisesed ja luulekesksed seisukohad jäid valdavaks 

kõigis hilisemates Siuru-käsitlustes ning kirjanduslugudes.

Kui vaadata aga Siurut pisut laiemast retseptsiooniloolisest vaatenurgast, oli rühmi

tuse suurimaks teeneks kultuuriloos tõsiasi, et nad suutsid esmakordselt Eesti ajaloos tõsta 

kirjanduse ühiskondliku tähelepanu keskmesse. Nii kiituses kui laituses oli omakorda selle 

tähelepanu südames Siuru sümbol - Marie Under ja tema erootiline luule. Kirjanduse sisu ja 

vormi uuendamine, millega siurulased samuti mängeldes toime tulid, oli ikkagi vaid kirjan- 

dusesisene reform, ehkki tähtis ometi.

Siuru-aeg tõi Marie Underi eesti suurde kirjanduspilti. Aga õige on väita ka teistpidi: 

Marie Underi luule tõi Siuru suurde kirjanduspilti.

Siuru toel toimus Eesti ühiskonnas esteetiline, modernistlik revolutsioon just siis, kui 

kogu maailm ümberringi täielikult muutus.
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PÄRISOSA -
ISIKLIK MUUTUB 
ÜLDINIMLIKUKS

24. veebruaril 1918 kuulutati välja Eesti Vabariik. Mitmed siurulased - Friedebert Tuglas, 

Artur Adson, Henrik Visnapuu - astusid vastloodud Eesti Vabariigi teenistusse. Adsonist sai 

1919 Haridusministeeriumi nõunik kirjandusküsimustes. Endiste siurulaste teed läksid nüüd 

lahku mitte ainult kunstiliselt, vaid ka poliitiliselt. Adson ja Under liitusid ilmselt kahe Johan

nese - Semperi ja Barbaruse - mõjul pahempoolse vaimuliikumisega, Visnapuu eemaldus 

üha enam parempoolsemasse, rahvuslikku tiiba. Tallinnas hakati välja andma vasakpoolse 

kallakuga ühiskonnakriitilist ajakirja Murrang, Tartus loodi pahempoolselt poliitiline Tarapita. 

Marie Under, kes jäi ka Eesti Vabariigis endiselt vabakutseliseks kirjanikuks, tegi kaastööd 

mõlemale ning kirjutas 1921 ainsa naisautorina alla ka Tarapita radikaalsele manifestile koos 

Adsoni, Alle, Barbaruse, Kivikase, Kärneri, Semperi, Suitsu, Tassa ja Tuglasega.
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“VERIVALLA”

1920. aastate vahetusel toimus nii euroopa kui eesti kirjanduses suuri muutusi. Esimese 

maailmasõja inimlikud kannatused ja ühiskondlikud pinged murdsid end jõuliselt ka kirjan

dusse. Saksamaal juba sõja eel sündinud ekpressionismi (eriti G. Heymi, F. Werfeli, E. Stadleri, 

j. R. Becheri jt) mõju tungis ka eesti vaimuilma ja sai tükiks ajaks lausa kirjanduslikuks suur

moeks. 1920. aastate algul ilmusid paljudelt luuletajatelt kogud, mis sisaldasid üliekspres- 

siivseid, sotsiaalpoliitilisi ajalaule: 1920 Henrik Visnapuu “Talihari", Marie Underi “Verivalla", 

Johannes Barbaruse “Katastroofid”; 1921 August Alle “Carmina barbata”, Jaan Kärneri “Aja

laulud”; 1922 Johannes Barbaruse “Vahekorrad”, Gustav Suitsu “Kõik on kokku unenägu" jt. 

Neid nn ajalaule (nimetus pärineb Kärneri samanimelisest luulekogust) ühendas sõja ning 

vägivalla hukkamõist, vaimsuse esiletõst, pilge uue, alles kujuneva Eesti ühiskonna tõusikute 

ja uusrikaste aadressil, pateetilised üleskutsed vaimsele ning eetilisele ümbersünnile jms. 

Väljendusvahendeis, stiilis, keeles tähendas see periood üleminekut ekspressionismile, mis 

johtus esiteks Eesti enda muutunud staatusest ning täiesti uuest ajastust, Eesti iseseisva, 

omariikliku poliitilise elu tärkamisest, ja alles teises järjekorras Lääne-Euroopas, eeskätt 

Prantsusmaal ja Saksamaal valitsenud kirjanduslikest ning poliitilistest suundumustest Ka 

Marie Underi luules toimus murrang, kuid teisiti ja pigem sisemistel kui välistel ajenditel. 

Tema esimene Saksamaa reis toimus alles 1921, siis kui “Verivalla” oli juba kirjutatud ja 

ilmunud. Saksa ekspressioniste oli Under asunud tõlkima juba 1919. a, “Valik saksa uuemast 

lüürikast” ilmus detsembris 1920.
Marie Underi neljas luulekogu “Verivalla” ilmus 1920. aasta varakevadel Auringo kirjas

tuse väljaandel, kunstnik Ado Vabbe kaanekujundusega. Kogust anti juba samal aastal välja 

ka teine, identse sisuga trükk.
“Verivalla” tähistas luuletaja loomingus pööret romantilisest, impressionistlikust lüü

rikast ekspressionistliku väljenduslaadi poole. Luuletused valmisid Tallinnas 1919. a sügisel
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ja 1920. aasta kevadtalvel. Luulekogu sisaldas 31 luuletust, mis olid jaotatud viide tsüklisse: 
“Verivalla”, “A rebours”, “Ärapöördumine”, “Kolmeinglipäev” ja “Urbepäev”. Nimiluuletus avas 

Marie Underi neljanda luulekogu täiesti uudse vahenduskeele ja sõnumiga:

Verivalla

Iial ei olnud elu nii verine, iial nii surev:

Põrgu kees üles alt maaja kustutas taeva.

Surm rohmis ümber, väärmatu, isukas, purev, 

Miljonid noorusi viis oma õudsesse laeva.

Surnute verised pärjad närtsivad mägede jalal,

Korjuste kollased kondid kurbuvad orgude varjus, 

Kaarnatiib katuseks rinna pehastand talal, 

Sorivad linde porised nokad huuli sinikais marjus.

Suruvad raskelt end lume lopsakad rinnad

Vastu vaikinud õõnsaid ribisid nende. Kohkunud võsas,

Varemes vettivad mõned, kus kustuvad paigalt tõstetud linnad, 

Tukuvad surma unetud uned neil silmi mahajäet pesas.

Tähti ristiksed päätsil, ja vere vahaste rooside kalgust.

Jäätunud käsi ringutes tuul põlvitab ees iga uue 

Koolnu: siis sajab kui kaugete kaebete valgust, 

Laotab igale üle oma laia kahava kuue.

Inglid on karjates langenud Jumala järile maha:

Neil on nii hale noorest surevast verest,

Mis juba taevani ulatab. Kurvalt vaatvad taha,

Kus nende tiibade tardumus kastunud roosaks sest voodavast nõrest.

Luulekogu alguses tundub, nagu oleks äsja lõppenud maailmasõja õudused ja kaotused 

alles nüüd täie selgusega luuletaja hinges ja loomingus vastukaja leidnud. Surma, hävingu 

ja verivalla nimimotiiv kordub erinevates variatsioonides mitmes luuletuses, näiteks näge

muslik maailmalõpuline surmatants pikas, 16-stroofilises luuletuses “Surnute rongikäik”, 

mille 11. stroof kõlab:

Pikk luie ahel kõike piirav kliriseb

Ähk-valge hiiglalind, ürgloom mäest üles, alla, 

Pikk verisaba järel niriseb, 

Kõik maailm lahtikistud, verivalla.
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Luuletuses “Ma elan” küsib luuletaja aja sõjaverise palge ees seistes süümepiinades: “Ja 

mina tohin elada? Mis eest?!” Programmilises luuletuses tunneb ta tugevat vajadust enese

puhastuse ja -uuenemise järele:

Suur viha hinges voogab: saada h ä ä k s .

Kui kallist andi, kiirtejoom et järel jääks, 

Ma kõrgel tahaks kanda oma elu tähti.

Kuid sõjamotiivid esinevad vaid luulekogu alguses. Teisest tsüklist alates räägib luu

letaja hoopis ühest teisest lahingust ja kaotusest, mis toimunud äsja tema hinges. Valdav 

enamus “Verivalla” luulet on tegelikult suure armastuse kaotanud, üksijäänud naise hinge- 

päevik, mis nii verivalla, värske pettumuse vermeis. Suure hingelise vapustuse järellainetest 

annavad tunnistust mitmed üksinduse-ja leinameeleolu peegeldavad luuletused, eelkõige 

väga isiklik tsükkel “A rebours”:

Oo keeldumuse joovastus, oo uim! Oo üksioleku 

õndsuse õud! Oo kalgus tuim, milles ägab uhkuse, 

iha-kättesaamatu-järel kihvav põud!

Midagi ep ole mul kui mu üksindus, kuid see on 

ka minu! Midagi ep ole mul kui mu igatsus, 

kuid see on ka a e v a minu!

Oh, et pean kandma oma kurbust kui lillevihku 

ja kui kudruse ehtida andma oma kaela mure- 

pihku!

Luuletaja tunneb end elavat otsekui “Luukambris”, ta vaatab endasse, näeb oma “rinna 

kirstus” vaid “hinge veristet grimassi” ning alistub hääletuse laintele, astudes end hinges 

surnuks:

Kui oleks koolnud kõik, ja mina jäin:

Sein taga, kõrval, eeski pääle tikub sein.

Ja vaatan endasse, - mu rinna kirstust kas 

Ei hirvita säält hinge veristet grimass?

Ning hääletus! see mühab laintena. Ent ju 

Kui oleks siiski ligivaikind kedagi mu suu.
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Ma alistun, ei puikle ega pane vastu: 

Kord siiski tuleb ennast surnuks astu.

“Kiusajas” pöördub luuletaja palves jumala poole, kuid talle vastab vaid libedakeelne 

donjuanlik saatan, kelle vilja ta tunneb oma ihus:

Ja ulatan koketteriis ma sõrme ühe - 

Ju voogab veres kurja kiusu magus kihe.

Ning jälle saatan mürgiselt mind idustab, 

Mu ihus lopsakalt patt pidustab.

Üksinduse mahajäetud parkidest ja maa-aluste kaevanduste pimedusest hakkab tasapisi 

läbi kumama uue lootuse, eluiha valgus (tsükkel “Ärapöördumine", “Vaikus” 3 jt):

Ja olgugi, et tonte ma ei karda, 

Kuid siiski mõnel tähist läbitorgit ööl 

Mu surnud süda kipub üle kirstu parda 

Ja on kui elu poole teel.

Ja vägisi siis õitseb läbi hauavõre 

Ta igatsuste okasroose verev hõõg, 

Ja läbi keeldumuste karge mõre 

Uus kerkib eluiha valu leek.

“Kaebelaul” avab luulekogu pealkirja motiivi. See kajastab valuliselt just neid “surnud 

südame” sisemisi kannatuspõhjusi, miks luulekogu pealkirjaks on “Verivalla”:

Kaebelaul

Kinnikasvanud on kõik teed sinikaunide niitudelle, ja 

mere rohehiukselised veed on nüüd Jumal teab kelle.

Kiita! Minu, päiksesõsara ja meremõrsja, suu on 

kinnitopit, ja mu vere viinakobarad on ahneist vaeva- 

lindest tühjaks nopit!

Kinnimüürit on mu süda, mis oli haavana verivalla. 

Kisendusist kihises mu kurk, ent neelasin nad nagu 

maiustused alla.
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Ah, et kargaks tiigrina üks karje minu huuli puurist, 

murdes rahu riivi! Ja et, Jumal, sinu vasar lööks, 

sädemete tuuli loites, minu hinge tulikivvi!

Ah, et jälle igatsuse hambad lõikuks minu tummund 

huuli paisund marja! Ning et murraks kire hundid 

minu valerahu lambakarja.

Ainus valgus oleks siis mu valu ning sellele säravalle 

tuiskaksid mu lahtilastud ihad linnu parvedena nagu 

avat väravalle.

Siin pole ju jälgegi maailmasõja verevalust. See on luuletaja süda, mis on haavana veri

valla pärast suurt pettumust ja leina, igatsemas haihtunud armastust ja kaotatud kirge. Luu

letaja pöördub siin tihti jumala poole, palvetades ja küsides, kuni hingetunnid, urbepäevad 

ja kolmeinglipäevad toovad meelerahu.

Dramaatilise, sünge põhitooniga luulekogu lõpetavad siiski uue tõusu eelsed helgemad 

laulud. Luuletaja eneseteraapilise sisenduse puhul on iseloomulik, et uue rõõmu allika leiab 

luuletaja nüüd eeskätt loomingust, mitte enam uuest (vanast) armsamast, näiteks poeemi- 

pikkusega luuletus “Mu süda laulab: Laula!", mis lõpeb joovastava äratundmisega, et hinge- 

kriisist pääs seisneb loomises, kirjutamiskires:

Mu süda laulab: Laula! Sõnu sööstub suhu!

Nad tikuvad mu sulge kaaosest, ürguskisast.

Neid sipleb silpidena paljalt ärevuses: kuhu?

Neid ruugeb riimiks, kipub rütme ringiks,

Neid reatub värsse kooriks, andub vaikseks salmiks.

Neid purskab, loidab, koidab hümni tulisambaks.

Nad paluvad: Sa valus vääna meie tähtiliikmed, heida 

Veealusesse murepaati, õhku rõõmu-aeroplaanilt pilla, 

Et elus tuksuvas me veretavaiks valmiks: 

Me kivikesed tuleviku silla.

Nii võin ma tunnikõrbes igaviku rohtmaid leida

Mu süda laulab: Laula! Ja ma laulan.

Palavikulises tuhinas loodud pihtimuses “Inspiratsioon" jõuab luuletaja samuti ilmu

tusliku intensiivsusega äratundmisele, et kõik maised ihad on ajalikud, vaid looming saab 

olla teekond igavikku: “Kõik säravihku: mis siin armastuses, kannatusis omi päivi viidab, / 

See surematuks saab teo, laulu, õitsva sõna igaveses aias.” Luuletus lõpeb vandetõotusliku 

stroofiga, kus luuletaja sõnastab oma tõelise kutsumuse:
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Ees Tõotet Maa, kus kõik on uus ja algav.

Oo, olla inimene uuestsündiv, oma eilist mina ärasalgav!

Kõik oleme sest igatsevast, janunevast verest.

Kõik — jumalate julgest loomisvisast perest.

“Verivalla’’ lõpetab ekspressiivselt nägemuslik “Tulevik”, kus luuletaja heidab endast 

kõik varasemad leinad ning viimsepäevapasunad ja andub täielikult uuele jumalikule tule

vikule, mille meeleoludes aimub mitte ainult isiklikke, vaid ka noore, äsjasündinud Eesti 

Vabariigi lootustulvil meeleolusid:

Aeg uus, tund eedennoor: oo tulevik, 

Eks surematu ole üks meist kahest.

Või mõlemad? Ehk on me õhin üks? See särav värin, mida

Viib üle hauapiiri jumaluse tiib — suur igavik:

Aeg uus, tund eedennoor, suur tulevik!

Lähilugemisel, pidades silmas luuletaja eluloolist tausta ja hingeseisundit, osutub “Veri

valla” tervikuna mitte niivõrd sotsiaalsete ajalaulude koguks (neid esineb siin vaid esimese 

tsükli viies luuletuses ja lõpuluuletuses), kuivõrd luuletaja enda depressioonist toibumise ja 

eneses selgusele jõudmise hingepäevikuks, mis väljendub erakordselt sõna-ja stroofirohkes 

vormikeeles. Koos verega pääsevad siin valla ka uputavad sõnakosed.

Luuletused on pikad ja tihti rangema vormita, lähenedes kohati vabavärsile. Under säi

litab siiski tugeva rütmi, asendades lõppriimid tihti siseriimidega.

Ilmudes teiste luuletajate (Kärner, Semper, Visnapuu jt) ekspressionistlike ajalaulude 

kontekstis, pääsesid sõjajärgses kaasajas mõjule just Underi ajalaulud, mitte autori eksis

tentsiaalne valu, mida “Verivalla” ekspressiivne laad jõuliselt väljendab. Underi “Verivalla” 

dramatismi mõisteti eeskätt sotsiaalselt, ehkki see oli ka tema väga isiklik draama, looja 

depressiivne hingekriis.
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“VALIK SAKSA 
UUEMAST 
LÜÜRIKAST”
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Marie Underi kui luuletõlkija debüüt toimus 1919 “Siuru III” albumis, kus ilmusid tema tõl

keluuletused kolmelt saksa ekspressionistilt: Georg Heym, Franz Werfel ja Paul Boldt (Siuru 

III 1919: 35-43).

Kohe tekkis ajakirjanduses poleemika Underi luuletõlgete kvaliteedi üle. Kiire kriiti

line hinnang tuli Richard Rohult, kes arvas nende kohta, et tõlkija on teinud “kastreerimise 

tööd: sakslastest, isegi naturalistidest, on stiliseeritud naisnukud saanud - õrnade sõnade 

ja liiteliste riimidega." (Roht 1919a: 47.) Ülekohtune hinnang pahandas Underit, kes aval

das Odamehes tavatu ägedusega protesti: “Embkumb, kas mõistab R. R. Eesti keelt halvasti, 

või ei oska ta Saksa keelt sugugi. / Nõuan, et R. R. ära näitab minu kastreerimistöö, vasta

sel korral jäägu tal teadmine, et ta valetanud ja võltsinud on." (Under 1919a: 52.) Tõlkija 

võrdles P. Boldti luuletuse “Magav Erna” saksa-ja eestikeelse luuletuse teksti, kinnitades, 

et ta on tõlkides pidanud kinni peaaegu sõnasõnalisest vastavusest. Roht ei jäänud vastust 

võlgu, kirjutades, et Under “on sügavalle langenud oma kirjanduslikus iseteadvuses” ning 

nimetas luuletaja käitumist “kalameeste naiste ülalpidamiseks”. (Roht 1919b: 13-14.) Rohu 

vastusele oli lisatud toimetuse järelmärkus, kus teatati, et see vastus avaldati Rohu tungiva 

nõudmise peale. Tüli lahendamiseks soovitati vaidluspooltel kasutusele võtta rusikavõitluse 

meetod. Duell jäi siiski toimumata, ent viimane sõna anti Marie Underile, kes teatas kirjas 

Odamehe toimetusele, et jääb oma arvamuse juurde, sest Roht pole suutnud oma kriitikat 

põhjendada (Under 1919b: 15).

Mitu kuud kestnud poleemika Marie Underi ja Richard Rohu vahel Odamehes võis 

mõjuda järgmisel aastal ilmunud saksa luule tõlkekogule pigem hea reklaamina.

Intensiivsem töö saksa luuletõlgetega jätkus pärast luulekogu “Verivalla” ilmumist 

1920. aastal, sihiks saksa luule valikuline eestindamine. Detsembris 1920 ilmuski koos tõl

kija järelsõnaga esimene eestikeelne saksa luule antoloogia “Valik saksa uuemast lüürikast”, 
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mis sisaldas tõlkeid 17 luuletajalt: Richard Dehmel, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria 

Riike, Stefan George, Georg Heym, Else Lasker-Schüler, Franz Werfel, Georg Trakl, Ernst Wil

helm Lotz, Alfred Wolfenstein, Gottfried Benn, Albert Ehrenstein, Adolf von Hatzfeld, Kurt 

Heynicke, Walter Hasenclever, Iwan Goll, Johannes R. Becher.

Raamatu napis järelsõnas selgitas tõlkija lühidalt oma valiku ja tõlkimise põhimõtteid:

Olen käesoleva valiku, mis tahab esitada eriti praeguseid Saksa luuletajaid, sisseju- 

hatanud nelja suurema eelkäijaga (Dehmel, Hofmannsthal, George, Riike), kes kõik 

enam-vähem kuuluvad sümbolistide-metafüüsikute hulka, milline vool tekkis pärast 

1892 ja mida päämiselt juhatas George. See vool oli vastandiks juba lamestuvale 

naturalismile ja impressionistlikuna pääliskaudsuselle, käsites suuremaid, üldisemaid 

aineid ja süvenedes eetilistesse ja religiooslikesse probleemesse, olgugi et Dehmelis 

veel küllalt leidub naturalistlikke kalduvusi.

Ühendes siin kaante vahel neid kaht eriti vormilt vastupidist voolu, mis pidid 

alguses ilmuma kumbki iseraamatuna, on antud lugejaile väike võimalus võrrelda 

kaht kirjanduslikku sugupõlve ja konstateerida, et uuem lükkub siiski eelmisse, olles 

pärind sellelt päämiselt eetilised sugemed ja ideelise ülekaalu, mida leidub Rilkel 

ja nii ohtrasti Georgel, olgugi et see avaldub sootu lahkuminevas rütmis ja vormis. 

(Under 1920b: 174.)

Tõlkija vabandas lugejate ees, et valik pole nii täielik ja ülevaatlik, kui alguses kavat

setud, sest raamatute saamine väljamaalt oli raske. Under väljendas siin oma peamist tõl- 

kijaprintsiipi, kinnitades, et püüdis värsitehnikas originaalile võimalikult truuks jääda, kuid 

kohati oli ta sunnitud tarvitama puhaste riimide asemel “ebakonsonantsi”. Tõsi küll, uuemad 

ekspressionistid, kellele vormiküsimus on üldse kõrvaline, tarvitavat ise ohtrasti seesugu

seid ebapuhtaid riime, kui nad üldse riimivad: “Ignoreerides vanu luuletehnika seadusi ja 

harrastes vabavärssi, ei kohku nad ka rütmikonaruste ees, tarvites sageli ühes laulus mitut 

mõõtu, mis koguni salmide ja ridade kaupa vahelduvad (näit. Lotz). Nii ei tule nende juures 

esinevaid sagedaid värsijala arvu kõikumisi minu arvesse panna,” vabandas tõlkija. (Under 

1920b: 175.)

Tõlkija lõpetas järelsõna manitsusega, et nii Becheri luule kui ka George keerulise ja 

raske lauseehituse mõistmiseks on vaja kannatust.

Underi esimese luuletõlkeraamatu lühike järelsõna ütleb üsna palju tema kui tõlkija 

kohta. Näeme, et valides kahe peamise, kuid vastandliku tõlkimispõhimõtte (võimalikult vaba 

väljendusloomulikkus tõlgitavas keeles või võimalikult täpne originaalteksti järgimine) vahel 

on ta kindlalt pooldanud viimast - originaalitruudust, ohverdades sellele juba oma esimeses 

tõlkeraamatus emakeelse väljenduse selguse ja ladususe. Teiseks ei pelga ta ära ebapuhast 

riimi ega rütmikonarusi, eriti kui need ekspressionistidel ka originaaltekstides üsna loomu

likud on. Pole võimatu, et just siit sai luuletaja enesekindlust ta enda originaalluules julgelt 

võetud vormivabadustele.
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Pärast saksa luule tõlkevalimiku ilmumist oli kriitika märksa heatahtlikum ja tõlkija 

tööd tunnustavam kui Richard Rohu ülekohtune ning pealiskaudne esmareaktsioon Underi 

tõlgetele. Valimik sai kaks positiivset arvustust. Hugo Raudsepp kirjutas: “Mis nüüd tõlkesse 

enesesse puutub, siis ei ole minul algallikaid mitte käepärast, et võrrelda ja järeldusi teha. 

Kuid üleüldine mulje on hea, see “Valik” on raamat, mis väga väärtuslikku pakub, mis heas 

keeles ja vormis antud. Ning minul on usk, et meil vaevalt kohasemat ja andekamat Saksa 

lüürikute tõlkijat on, kui Marie Under. Nii tohiksin seda raamatut kõigile luule harrastajaile 

julgesti soovitada." (Raudsepp 1920b: 2.) Ka Karl August Hindrey usaldas oma lühiarvustuses 

pimesi Underi kui “täisverd luuletaja” tõlkijavõimeid:

Võrrelda alguskeelega ei ole võimalik, sa pead uskuma, sa tahad uskuda, et Marie 

Under need luuletused kõik terve oskusega ümber on pannud, sest et ta Saksa keelt 

niisama hästi tunneb kui Eesti keelt ja tal mõlema keele vaim ja hing koduneja tuttav 

ja, mis peaasi, et ta täisverd luuletaja on. Eestlane saab siin ettekujutuse, missugustel 

radadel uuem Saksa lüürika liigub, saab nii ütelda, läbilõike värskematest vooludest. 

(Hindrey 1920: 2.)

Esimene eestikeelne saksa luule antoloogia mõjutas mitte ainult tõlkijat ennast, vaid 

ka kogu eesti kaasaegset kirjanduspilti ekspressionistliku väljendusviisi ja teemade suu

nas. Underis nähti tänu sellele antoloogiale üht peamist ekspressionismi, hiljem ka laiemalt 

modernismi maaletoojat (Rehemaa 1999), ehkki modernismi mõistet sellisel kujul ei kasuta

nud Under ega ole kasutanud ka Tuglas oma kirjanduskriitilistes tekstides. “Tõlkekogu kaudu 

on nähtaval Euroopa moodsa luule ühe olulisema voolu “ülekanne” Underi luulesse ja eesti 

luulesse üldisemalt,” kirjutas Tiina Kirss, kelle hinnangul oli Underi tehtud valik helgem kui 

üheks lähteteoseks olnud Kurt Pinthuse koguteos “Menschheitsdämmerung. Symphonie 

jüngster Dichtung” (1919). Underi tõlkekogu oli koostatud autorite järgi, Pinthuse antoloo

gia aga motiivide alusel (Kirss 2008).

Ekspressionismisiirded on nähtavad kõigis Underi 1920. aastate luulekogudes.
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TARAPITA

1921. aasta kevadel ilmus Bernhard Linde toimetamisel lühemat aega pahempoolne kirjan

dusajakiri Murrang, mille juhtartiklis seati eesmärgiks loovkirjanike ühendamine “pahem

poolseks koalitsiooniks”, võitlemaks äsjasündinud Eesti Vabariigis maadvõtva rahavõimu ning 

tagurlusega. Murrangus avaldasid ajakriitilist luulet ning artikleid vasakpoolsete vaadetega 

kirjanikud Gustav Suits, August Alle, Johannes Semper jt. Marie Underilt ilmus Murrangus 

(1921, nr 2) M. U. tähemärkide all üks pikem filosoofiline luuletus “Inimene”.

23. septembril 1921 teatati Postimehes kirjanikkude ühingu Tarapita häälekandja 

esimese numbri ilmumisest. Tarapita nimi tähendas muistsete eestlaste sõjahüüdu. Ajakiri 

ilmus vastloodud kirjanike organisatsiooni Tarapita ainelisel algatusel, ajakirja toimetajaks 

oli Friedebert Tuglas, teda abistasid Johannes Semper, Artur Adson ja Johannes Barbarus.

Häälekandja esimese numbri avaleheküljel oli programmiline sissejuhatus ehk mani

fest, millel olid kümne kirjaniku allkirjad: Artur Adson, August Alle, Johannes Barbarus, 

Albert Kivikasjaan Kärner, Johannes Semper, Gustav Suits, Aleksander Tassa, Friedebert 

Tuglas ja Marie Under. Manifesti-laadses sissejuhatuses öeldi ajakirja sihi ja ülesannete 

kohta:

Millal oleme sisse hingand nii lämmatavat õhk kui nyyd - tõusikluse joovastuspäivil? 

Ummiku on lykat meie vaimline kultuur. Lämbuman edasiviivad jõud. Halvat tööliste liiku

mine. Haritlastest saand ärimees, võimumees, ametnik. Noorsoo käärivad mahlad juhitakse 

vaimu aladelt sporti, sõjatsevva skoutismi. Tugevast sääremarjast on kyllaltki kultuuriks. 

Vaimlist palet ei olegi ega taheta. Ideaali-ja ideelage kodanlus tunneb instinktiivselt loo- 

van vaimun vaenlast oma võimule. Sest vaim tahab selgust, võim segasust. [---] Millal on nii 

päivipäeva marutsend sarnane spekuleerimiste, sahkerduste, marodeerimiste, nöörimiste, 

rõhumise pilgar kui praegusil vaba ja iseseisva tõusikluse mesinädalail?
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Tarapitalased 1921: 
(esireas) Albert Kivikas, 
Friedebert Tuglas, Marie 
Under, Artur Adson; 
(tagareas) August Alle, 
Johannes Barbarus, 
Johannes Semper.

Aeg on sekka lyvva meil, kes me tarvet tunneme vaimu tribunaali ette tuua seda 

aatetust ja korruptsiooni, ja kes me, paratamata kaasas kandes homse päeva ideid, 

halastust ei tunne hukkuva tänapäeva vastu.

Manifest lõppes tõelise sõjahüüuga:

Meid on yhte viind oppositsioon raba vastu, kuhu oleme määratud kõngema. Ei ole 

meie sihiks yhiseid uusi esteetilisi veendumusi kuulutada! Astugem igayks oma ette 

oman vaimlisen loomingun, kuid löögem yheskoon yhise vaenlase pihta! Relvaga, 

mida igayks paremini valitseb: kas sõna-piitsaga, sõna-ahinguga või sõna-tapperiga! 

Tarapita!

Tarapita oli pahempoolne poliitiline väljaastumine, mitte seinast-seina kirjanduslik par

lament, mida mitmed kirjanikud olid püüdnud luua juba 1917. aastast saadik ning mis nüüdki 

õnnestus alles kaks aastat hiljem, 1923 ajakirja Loomingu asutamisega.

Tarapita rühmituse nime all ilmus aastail 1921-1922 ühtekokku seitse ajakirjanumb

rit, Marie Under avaldas luuletusi viies numbris: 1. (“Noorte laul*),  2. (“Laatsarused” 1-2), 
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U-. (“Tänaval"), 5. (“Saladus”) ja 7. (“Surelik"). “Noorte laul" on optimistlik ning reibas, teised 

luuletused olid filosoofilised elumõtisklused.
Ajakirja esimeses numbris ilmus luuletusi August Alle, Johannes Barbaruse, Hendrik 

Adamsoni, Jaan Kärneri, Marie Underi ja Gustav Suitsu sulest ja artikleid iseloomulike peal

kirjadega: “Tarapita”, “Kirjanduse ja kunsti osa riigi eelarven”, “Issand, nyyd lased sa omal 

sulasel minnal”, ““Vanemuise" kriis”, “Ring on käid”, “Tallinna teaatrid” jne. “Kõik eelpool 

nimetatud artiklid on sissejuhatuse võitlusvaimust kantud; see tuleb ka mõnes luuletuses 

nähtavale,” öeldi sissejuhatuseks.

Tarapita kirjanikud olid enamasti endised nooreestlased ja siurulased, kes tunnetasid 

Eesti Vabariigi algusaastail tugevat vajadust sekkuda kaasaja poliitilisse võitlusse. Kuigi kaas

aegsed parempoolsed poliitilised ringkonnad nägid Tarapitas punast idaohtu ning kommu

nistliku ideoloogia mõjusid, on hilisemates kirjanduslugudes eelistatud rõhutada Tarapita 

konkreetsete eeskujudena pigem lääne mõjusid:*  saksa ekspressionismi ning 1919. a loodud 

rahvusvahelist organisatsiooni “Clarte” (Selgus), mille rajas prantsuse luuletaja Henri Bar- 

busse ning millega olid seotud A. France, R. Rolland, H. Wells, B. ShawJ. Romains, S. Zweig, 

T. Hardy, U. Sinclair, S. Lagerlöf jt. Ent ega seegi olnud mingi kitsalt esteetiline kirjanike lii

kumine, vaid selgete poliitiliste sihtidega pahempoolse revolutsiooni ideid kandev orga

nisatsioon. Rühmituse ridades oli kommunistliku partei toetajaid (P. Vaillant-Couturier jt), 

selle väljaannetele tegid kaastööd vene kommunistlikud kirjanikud M. Gorki, A. Lunatšarski 

jt. Kommunistliku Internatsionaaliga seotud prantslased olid toona samamoodi mõjutatud 

vene kommunistlikest ideedest kui vene kirjanikud.

* ““Tarapita” mõjuallikad paiknesid siiski pigem läänes kui idas.” (Süvalep 2001a: 202.)

** “Õpetlik on, et erinevalt “Murrangust” ei püütudki enam kuigi selgelt väljendada oma pahempoolseid sümpaatiaid..." 

(Peep 1967: 58.)

Tarapita ajakirja ümber koondunud eesti pahempoolsed kirjanikud, eesotsas kahe Pär

nust pärit Johannese, Barbaruse ja Semperiga hindasid küll kõrgelt “Clarte” põhimõtteid 

ning jagasid nende eesmärke, kuid niisama innukalt kui Pariisi külastas Barbarus korduvalt 

ka Venemaad ning oli kommunistliku maailmarevolutsiooni ideest suures vaimustuses. Bar

barus üritas intensiivselt kaasata kirjanikest kaaslasi poliitilisse vaimu-ja kihutustöösse, kuid 

põrkus varakult kolleegide individualismile ning passiivsusele.

Vaadeldes Underi-Adsoni osalemist Tarapita rühmituses ning süvenedes tolle aja kirja

vahetustesse, ilmneb kaks uut asjaolu. Esiteks on nii asjaosalised kui hilisemad kirjandusloo

lased ülehinnanud Tarapita kultuurilist sisu ning samas alahinnanud või varjanud rühmituse 

poliitilisi taotlusi. Teiseks, lääne ehk prantsuse “Clarte” ning saksa ekspressionismi mõju on 

ülehinnatud ning vene kommunistliku ideoloogia mõju alahinnatud või mitte nähtud. Näiteks 

Harald Peebu hinnangul ei püütud Tarapitas (erinevalt Murrangust) väljendada pahempool

seid sümpaatiaid,**  kuid tegelikult kirjutasid mitmed tarapitalased luuletusi eeskätt program

milisel eesmärgil, et toetada ja tugevdada poliitiliste manifestide sisu väljaandeis.

Johannes Barbaruse ja Underi-Adsoni suhted olid 1920. aastate algul väga lähedased 

ning aktiivsed. Samas osutus Barbaruse roll Tarapita ideoloogilisel suunamisel märksa jõuli

semaks, kui seda varem on osatud näha.
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Luuletaja Johannes Barbarus, kodanikunimega Johannes Vares (1890-1946), ametilt 

arst, üks eesti aktiivseid pahempoolseid, kirjutas 26. augustil 1921 Tuglasele skeptiliselt: 

“Kas aitavad palju teht loosungid ja hüüdsõnad, kui meil igal oma isesugune sisemine ilm ja 

vaated. Clarte-taolist rühma meist ei saa, sest kas julgevad kõik lll-da internatsionaali põhi

mõtteid vastu võtta? Ehk kui, siis väikseman koonseisun.” (KM EKLA, f 8, m 134: 3.)

Kiri tõendab Barbaruse varast ning otsest sihti värvata pahempoolsem eesti kirjanikkond 

kommunistlikku liikumisse ning siduda nad Kommunistliku Internatsionaaliga.*

* Kommunistlik Internatsionaal oli N. Liidus loodud rahvusvaheline organisatsioon, nõukogude impeeriumi välispro
paganda otsene elluviija, loodud kommunistlike, ekspansionistlike ideede levitamiseks Lääne-Euroopas, eriti selle 
pahempoolse intelligentsi hulgas. See töö oli aastakümneid võrdlemisi edukas.

Marie Under ja Artur Adson sattusid Barbaruse mõjuvälja juba 1918, Siuru parimatel 

aegadel, mil rindearstina tegutsenud Barbarus pakkus haiglasele, unetuse ja närvilisuse all 
kannatavale Underile oma sõbrateeneid meedikuna. Üpris tihedaks kujunenud kirjavahetus 

Barbarusega (KM EKLA, f 180, m 11; m 32: 2) algas unerohtude teemal:

Nüüd andume lobisemisele: unerohu retsept, kangem kui veronal... Jah, ma olen 

prouadele järeleandlik olnud, ja pr. Underile annaks ma ka enese une ära, aga kas 

ei oleks parem, kui ma retsepti saatnud ei oleks ja unetuil öil oleks nii mõnigi öine 

sonett võrsunud. Ma olen ehk nüüd sonette tapjaks saanud... Enne uinangut soe vann - 

kehaline väsitus (sport, jne. jne.) - xy (ära sel. arst, saladus) millest ainult sosinal 

rääkida võib. Pääle selle mõtelge uinudes sellest, mis meie teeks, kui Te kuninganna 

oleks ja annaks ennast selle kallistada, kes tuleb vaevalt tundvana ja ootama rada... 

(Ashin). Kas ei ole magamine patt - ülekohus? Kas ei ole magamisest unistada parem 

kui magada? On olemas õisi, mis öösiti rohkem lõhnavad, kui päeva ja üks neist roo- 

sest on naise keha: suitsetage viirukit ja mirri neile, kes Teid ümbritsevad... Kas ei 

annaks ma magajaile rohtu, mis une laugudelt riisuks ja siis oleks unetu olek loomu

lik? (KM EKLA, f 180, m 11, 11.12.1920.)

Ka patsient Underi vastustes Barbarusele on vahel võimalik täheldada kergelt flir- 

tivat, et mitte öelda frivoolset tooni: 8. jaanuar 1923 postkaart: “Soovin õnne “Vahe

kordadeks”! M. Under (kaardi esiküljel)". See oli vihje Barbaruse uuele luulekogule “Vahe

korrad", mis Saksamaal trükiti ja suurte tollisekeldustega kodumaale saabus. (KM EKLA, 

koopiad 363: 3.)

Edaspidi saatis Barbarus Underile regulaarselt unerohtude jt rohtude retsepte. Kord 

küsis Adson Barbaruselt oma armsamale sünnipäevakingiks isegi retsepti arseeniku jaoks, 

mis “tõstab meeleolu ses igavesen sügise kevaden, lörtsinja vaimutapvan atmosfäärin” (KM 

EKLA, koopiad 363: 2). Adson kohtles Barbarust mitu aastat oma kirjades kui Underi ihuarsti, 

kurtes talle üksikasjalikult mitte ainult Underi haigussümptome, vaid jutustades talle usal

duslikult ümber ka Underi unenägusid. Muuhulgas tunnistas Adson tohtrile: “Imelik: väike 

pummeluMg mõjub Printsessi pääle ikka hästi: kaob päävalu ja väsimus, olgugi käesolevaks 
korraks, aga ikkagi kaob. Õigus on Sinul, kui soovitad looval vaimul haige olla: Printsessil 

PÄ
R

IS
O

SA
 - 

is
ik

lik
 mu

ut
ub

 üld
in

im
lik

uk
s

273



on kõik luuletused (peaaegu) haigetel päevadel sündinud. Mina olen alati terve, sellep. mul 

õnnestabki nii vähe ja harva.” (KM EKLA, koopiad 363:1.)

Adson küsis Barbaruselt nõu ka Underi tütarde jt pereliikmete hädade korral, Under 

tänas tohtrit ikka südamlikult.*  Barbarus saatis Underile ja Adsonile muuhulgas ka narkooti

kume - kokaiini, mida Adson jagas lahkelt teistegagi: kirjavahetuses on juttu sellest tekkinud 

pahandustest ja skandaalidest (nt keegi Utt Einsild kägistanud politseinikku selle mõjul jne) 

(KM EKLA, koopiad 363:1).

* Nt “Printsessi päävead on: alatine suur väsimus ja sagedased päävalud ning närvilikkus,” kurtis Adson dr. Barbarusele. 
Adsoni arvates vajanuks Under puhkust, ei tohtinuks töötada: “...ometi ei oska ta ilma lugemata-kirjutamata olla ja 
teeb oma seisukorra veel pahemaks.” Under vajanuks uut ümbrust, väljamaale, aga polnud valuutat. Adson kaebas 
ka Barbarusele, et kohe kui keegi kusagil mõne parema sõna on P kohta öelnud, “siis tuleb Gailit, Visnap või Alle 
ja annab hoobi või müksab salakavalalt...” 1. detsembril 1920 tänas Under Barbarust taas rohtude eest, nimetades 
luminaali (“Nii ilus nimi, et pane või lapsele nimeks!”) ning teatas, et peavalud on jäänud rohtude tõttu harvemaks. 
(KM EKLA, koopiad 363:1.)

** 19. jaanuar 1921: “Loodame ka, et paashi arm penidelt inimestele pöördub. Ses mainitud suhtes kommunistlikult 
tervitades JB.” 30. jaanuar 1921: “Sulle ülikommunistlikud tervitused. Sinu Jbarbarus.” Kirjadest nähtub Barbaruse 
kursisolek vene kommunistide käekäiguga, nt 26. november 1922: “Ka Vene kommuniste on majandusline külg 
omi ideid prostitueerima sundind.” Jne. (KM EKLA, f 180, m 11.)

Johannes Barbaruse ning Underi-Adsoni suhted kujunesid 1920ndate algul nii lähedas

teks, et järgnes tihedam perekondlik läbikäimine. Üheskoos kavandati muuhulgas välisreise 

1922-1923. Under ja Adson suvitasid 1921 ja 1923 Barbaruste külalislahkes, luksuslikult 

suurkodanlikus Pärnu kodus ja Barbarus ööbis Tallinnas käies Underi kodus Tartu maanteel. 

Barbarus saatis korduvalt Underile-Adsonile koos veronaali, luminaali, kokaiini ja arseenikuga 

koduselt kommunistlikke tervitusi.**

Kirjavahetusest ilmneb, et perekonnasõbrad jagasid üksteise pahempoolseid vaateid, 

eriti kehtib see Artur Adsoni kohta, kes pidas peamiselt kirjavahetust Barbarusega, kuid ka 

Underi lühikesed tervitused ning üks pikem kiri räägivad selget keelt vastastikusest vai- 

musümpaatiast ja poliitiliste vaadete lähedusest.

26. jaanuaril 1921, vaid mõni päev pärast Siuru ametlikku likvideerimist, tegi varem 

igasugu koondumiste ja rühmituste suhtes nii skeptiline Barbarus Underile-Adsonile oota

matult ettepaneku luua Tarapita vandeselts d la vabamüürlased:

Et enam Siuru surmaeelseid intriige ei tuleks, tahan ette panna, Tarapitast vandeselts (a la 

vabamüürlased) luua, kõigi oma kodukorra kommetega, sest muidu võib mõni auahne teise 

seljan ratsutama hakataja ühingu mokka panna: nii siis unistan ma tarapiitlaste ordust nal

jaks, kuid ka tõeks. Sihtide äramääramisel ei või midagi kindlat tõmmata, et ega’s sundi ei 

saa - ole see, ehk teine; meie jääme ikka enesteks. Mul on soov häbematu olla (ma olen 

häbematu, laske mul olla häbematu;) ja sellega siis võisin oma programmi kokku võtta 

“poeemin vajadusest näkku süllata". Henrik tahab olla kurb, mina häbematu. Oleks huvi

tav kuulda, kuidas vaatate (/n corpore) selle uue ühingu pääle. (KM EKLA, f 180, m 11.)

Tagantjärele tundub kummaliselt otsitud Barbaruse kui Tarapita ürituse ühe algataja 

ootamatu kõrvalejäämine Tarapita Asutavast Kogust Tartus novembri algul 1921: “Kas 3-4/
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IX ümber Tartu sõidate Tarapita Asutavast Kogust osa võtma? Ma pean pass ütlema, - olen 

oma ameti sõnnikuvankri ette rakendet ja muud kui vea täkuke hommikust õhtuni.” (KM 

EKLA, f 180, m 11.)

Marie Under, kes toona üldiselt vältis oma kirjades poliitilisi seisukohavõtte, kirjutas 

siiski 20. juunil 1922 Tabasalus suvitades Barbarusele pika, viieleheküljelise kirja, kust nähtub 

selgesti, et mitte ainult Adson, vaid ka tema ise jagas toona täielikult Tarapita pahempoolseid 

põhimõtteid. Erandlikult kirgliku poliitilise erakirja algul tänas Under Barbarust “elustava" 

retsepti ja külalislahkuse eest, kurtes, et võrreldes Pärnus valitsenud külluse ja lahkusega 

on Tabasalus suvi porine, vihmane, niiske, raske on süüa hankida:

Nüüd aga veidi sellest, mis puutub Tarapita jaunimiseerimisse. Siin jagan täitsa Teie 

arvamist, et veel ei ole aeg rahulippe välja pista. Reaktsiooni vaim võtab päevast- 

päeva, ei: tunnist tundi ikka enam maad ja seda ei või ega tohi rahulikult päält vaa

data. Kui rahva arukam osa - kunstnikud-kirjanikud, see maasool, mitte selle vastu 

ei sõdi, kes siis?

Kas peab siis täiesti lämbuma selles musta sees?! Piitsutamine on paratamatu, 

kuid - kunst samuti. Ja esimene on õieti viimaselle teerajamine; sest sel tõusikluse 

hooajal, kus vaimlisi väärtusi hinnatakse allapoole nulli, kus kirjastamine on saand nii 

väga juhuslikuks, - kel meist oleks õiget võimalust suuremate kunstiteoste jaoks?! 

Kõik meie kirjanikud-kunstnikud võitlevad majandusliste raskustega: Tuglase viima

sed kirjad olid puha kaebed rahapuudumise üle. Ja meil teistel kõigil on samuti sei

sukord äärmine. Peab tegema ainult hingesees-pidamise tööd. Nii on siis Tarapita 

ainus hääletoru, millesse võime oma viha ja sappi välja valada. Nüüd on õhupuhas- 

tamise päevad, sinna pole midagi parata. Muidugi on ehk too “ilo”, millest Tuglas ja 

Tassa, ja õigemini meie kõik omas südames unistame, jäädavam, kui meie tõrelemised 

Sauerite-Baueritega,*  mis vist kunagi ei pääse igaviku ligi, - kuid see tülgastav aeg 

äratab vägisi kõik protestikired. Jah: tehkem mõlemat; kunsti ja poleemikat; igaüks 

oma andimööda. Ka mina ootan igatsusega Tarapita-albumi võimalusi. Kuid senniks 

raiugem edasi! Elagu Tarapita!

* Friedrich Sauer (1881-1927), 1920. a augustist oktoobrini haridusminister, 1921-1923 haridusministri abi.
Heinrich Nikolai Bauer (1874-1927), 1921-1922 haridusminister.

Sõbralikkude tervitustega Teile ja hääle proua Siutsile

Teie M. Under (KM EKLA, koopiad 363: 2, 20.06.1922.)

Kirjavahetusest nähtub oluline tõsiasi, et tollastes vaidlustes Tarapita väljaannete funkt

siooni üle hoidis Under pigem Barbaruse radikaalsele poolele kui Tuglase leebemale, neut

raalsemale kunstitegemise positsioonile. Barbaruse vastus Adsonile oli rahulolev ning nõus

tuv: “Printsessi vaimline toetus Tarapita suhten oli mulle iseäranis kosutav. Jah - Tarapita ei 

pea mitte ainult õhuauk olema, nagu Fr. T. arvab, vaid tuld ja laavat purtskav kraater, - mäss, 

protest. Lipp peab edasi lehvima, nii kaua kui teised rahulipu üles tõmbavad. Saab joodud 

Tarapita terviseks, mis siin tegemata jäi." (KM EKLA, f 180, m 11.)
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Ka Artur Adsoni nägemuses pidanuks Tarapita ajakirja sisus olema ikkagi “ülekaalus 

sõda, poleemika ja glassid [st marksistliku teooria ühiskondlikud klassid - SK] nagu senni, 

albumis aga teeksime siis puhast kunsti.” (KM EKLA, koopiad 363: 3, 21.06.1922.)

Tuglase soov oli teha Tarapitast pigem parlamentaarne, avaram väljaanne, tema nägi 

vaimusilmas ajakirja, milleks tegelikult kujunes kaks aastat hiljem loodud Eesti Kirjanikkude 

Liidu ajakiri Looming (1923). Ent isegi Tuglas rõhutas ja eelistas nüüd (erinevalt nooreest

laste või siurulaste ajast) ühiskondlikku võitlust esteetilisele. “Kuid meile ongi kõige päält 

tähtis yhiselt yhiskondliku kultuuri- ja kunstivaenulisuse vastu võitlemine, kuna esteetiline 

ilmavaade igayhe eraasjaks jääb,” kirjutas avanumbri toimetaja Tuglas. (Tuglas 1921b: 6.)

Niisiis soostus Tuglas oma leebel moel põhimõtteliselt ägedamate, võitlevamate tarapi- 

talaste (Barbarus, Alle jt) põhiteesiga, et praegu on peamine laiem ühiskondlik võitlus, mitte 

kitsalt esteetilised vaated ja vaidlused. Nõnda oli Tarapita vaimne kooslus sisuliselt üsna 

ühtne, palju ühtsem ja rohkem võitlusvaimu täis, kui olid olnud nooreestlased või siurula- 

sed. Ka tarapitalaste väljendusvahendid olid kohati lausa löögirühmlikud, mitte sugugi harali 

kahes leeris - radikaalid ja konservatiivid -, nagu väitsid N. Eesti kirjanduslood. Toomas Haug 

osutab uurimuslikus artiklis “Tarapita ja tarapitalased”, et teatud erinevused autorite vahel ei 

takistanud toonast koostööd ühises rühmituses ning et liikmete jagamine radikaalsemaks ja 

konservatiivsemaks tiivaks oli õige pigem nende hilisema lahkarengu suhtes, mitte niivõrd 

kaasajas. “Mõned rühmituslased avaldasid siis meelsust, mida on raske seostada nende hili

sema tegevuse ja ümberhinnangutega.” (Haug 1983: 72.)
Ühine vasakpoolne ilmavaade, äge kriitilisus kaasaegse Eesti ühiskonna arengusuuna 

suhtes ning ajakirja toimetaja Tuglase tasakaalukus olid otsustavad tegurid, mis võimalda

sid erinevatel autoritel ning isegi varasematel avalikel oponentidel paariks aastaks Tarapita 

lipu alla koonduda. Tarapita päevil leppisid ära isegi endised ägedad vastased Alle ja Adson- 

Under. Kui Adson asus 1921 toimetama Päevalehe lisa Kirjandus. Kunst. Teadus, sai Allest 

selle agar kaastööline. Sellest ajast on säilinud tihe kirjavahetus August Alle ja Artur Adsoni 

vahel, neis kirjades saatis Alle ikka südamlikke tervitusi ka Printsessile (KM EKLA, f 180, m 1).

Kui Alle luges Loomingust Artur Adsoni autobiograafilist näidendit “Läheb mööda", 

milles oli kujutatud dramaatiliselt armunud paari (alias Underi ja Adsoni) jälitamisi keelatud 

suhte pärast, kiitis ta seda Adsonile saadetud kirjas: “Lugesin “Loomingust” Sinu ekspressio

nistlikku draamat - suurepärane. Mulle meeldib väga." (KM EKLA, f 180, m 1: 8.) Hiljem sai 

Allest skandaalsel viisil Underi kiitja, sest “meie suurima luuletajanna Marie Underi" ülista

misel materdas ta samas Aino Kallast, mida viimane kunagi Eestile ei andestanud.*

* “...meie suurim luuletajanna Marie Under, kelle toodangu kõrguseni ealgi ei küüni Aino Kallase osavasti nikerdatud 
käsitöö" (Alle 1924: 5). Alle oli üks Kallase-vastase klaperjahi aktiivsemaid liikmeid. Selle tagajärjel tõmbus solvatud 
Aino Kallas alatiseks eemale eesti kultuurist ja ühiskonnast, kus ta oli varem nii jõuliselt ja viljakalt osalenud, (vt 
Laitinen 1997.) Marie Underi ja Aino Kallase suhted polnud siiski jäised: nad saatsid teineteisele oma teoseid ning 
Under tõlkis Kallase palvel tema novelle saksa keelde, mida Kallas suuliselt välismaa ringreisidel ette kandis.

August Allel oli oma vahendajaroll selles, et Under ja Adson asusid 1924. aastal ligi 

aastaks elama Tartusse, kus Adson töötas Vanemuise teatri dramaturgina (KM EKLA, f 180, 

m 1). Alle pidas 1933. aastal Estonia teatris toimunud Underi 50. sünnipäeva juubeliaktuse
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peakõne, kus ta nimetas Underit klassikuks.*  1937. aastast on säilinud Alle ainus, ent südam

lik kiri Underile, kus ta pihib Underile tema armastusluuletusega seotud unenägu. (KM EKLA, 

f 180, m 7: 4; vt ka Parve 1982: 303-304.)

* August Alle ettekande tekst ei ole säilinud, kuid juubeliaktuse kokkuvõte ilmus Päevalehes 1. aprillil 1933, lk 1.

** “Meie looming jäi passiivseks senni, kui Eesti-Nöukogude-Vene sõda algas, kun põrkasid kokku kaks ilmavaadet, 
kaks klassi: sõda, nagu klassisõda ikka, rikastet väärnähtustega mõlemalt poolt, kun pidutseti vastamisi tapmisor- 
giaid, kun valge ja punane terror yksteist katsusid yle trumbata, kun meie vangilaagrite ja linnakomendandid Vene 
komisaarest sugugi maha ei jäänd. Sel ajal oli raske hingata, - vere aur tungis aiju ja kopsu, - poeedid tõstsid häält." 
(Barbarus 1922: 171.)

Tarapita kuuendas numbris avaldas Johannes Barbarus programmilise artikli “Looming ja 

aeg", milles peitus mitmeid varjatult Moskva-sõbralikke vihjeid ning kriitikat vabadussõdalaste 

aadressil.**  Barbaruse artikli sõnum oli sisuliselt üleskutse revolutsioonile. On oluline märgata, 

kui osavalt sidus perekonnatohter Barbarus selles artiklis Marie Underi üsna apoliitilise loo

mingu oma ideoloogilise vankri ette, vastandades teda “rahvusšovinistlike värsikeste” loo

jatele (Visnapuu, Roht jt). Käsitledes aega, mil sõda purustas “esteetide ilutsemised” (nende 

hulka kuulus ju ka Underi), tekkis pööre ja siseilmast tuli pilk pöörata välisilma, tõstis ta esile 

karme võitluslaule Underi tõlgitud “Valikus Saksa uuemast lüürikast”. Kritiseerides vankuvate 

meeleoludega isamaalist luuletajat Visnapuud, tõstis ta esile Underi luule üldhumanistlikku 

paatost, omistades pastorite asemel just Underile tõelise vaimupreestri rolli (vt lähemalt ptk 

“Religioosne lugemine"). Barbarus kirjutas, et looming ei seisa “väljanpool aega, vaid teat 

määral ajapeegliks on ajaga kindlan vahekorran - inspireerit ajajaatavusest ehk eitavusest”. 

Artikli lõpus esitas Barbarus kirjanikele rea selgeid poliitilisi üleskutseid, markeerides ära ka 

Tarapita kuuluvuse Eesti poliitilisel maastikul: ““Tarapita” on sõda kuulutand vaimlisele obs

kurantismile, ta on oppositsioonin meie riigityyril spekuleeriva intelligentsiga, vastuolun sama 

seltskonnaga, kelle Visnapuu oma kaitse alla võtab ja tõendab: mitte seltskond, vaid kirjanikud 

on süüdi.” (Barbarus 1922:169-173.) Oma jao sai muuhulgas ka August Gailit, kes oli Päeva

lehes tarapitlaste piike nürideks ja otstarbetuiks nimetanud (Gailit 1922: 2).

Sundkorras marksistlik-leninliku hariduse saanule on Barbaruse artiklis äratuntavad 

mitmed kommunistliku propaganda tüüpilised võtted, sh Kommunistliku Internatsionaali 

ideoloogia.

On tõsi, et Marie Under vältis oma luules erinevalt Visnapuust otsesõnalist isamaali

sust ning taunis üldinimlikult seisukohalt sõjaõudusi, kuid see, kuidas Barbarus üritas Underi 

luulet rakendada “klassivõitluse” sildi taha varjatud ideoloogilise vankri ette, on Barbaruse 

poolt selge ülepingutus.

Adson oli kirjavahetuse põhjal otsustades küll märksa rohkem Barbaruse mõjuväljas kui 

Under, igatahes pöördus Barbarus 1923. aastal Adsoni poole vägagi vandeseltslaslikult ning 

kutsus nii Underit kui Adsonit ka erakirjades otsesõnu üles uuele revolutsioonile:

Veli Tarapitan ja revolutsioonini

Minu tintpunane tervitus, minu revolutsiooniline käepigistus. [---] Hõiskan kaasa: 

korrat, uut revolutsiooni on vaja, - vastset murrangut, häiret blaseerund kodaniku 
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söögi-, magamise-ja töötuppa, tuulispaska buduaaresse ja kopitanud kabinettesse, 

vesipykse silmveest silma sarvnahale ja köitkilele, orkaane vereliblede vaiksesse voo- 

lamisse ja kohutavamat samumi sydame-ja ajukõrbe-lagendikelle. Lõõtsu tuul kop- 

sesse värsket hapnikku ja ozooni, leegi tuli mässulisen enesepõlemisen, tulekeeled 

tõusku ajurakukestest fosforlise helgiga ja läikega, ent tunded voolaku nagu raadiumi 

emanatsioon! Ei, vaimustus ei tohi surra, ekstaas kõngeda! Vaimustuse ajad ei ole 

möödas, saabub veel panekstaasilise ajajärk ajaloon. Praegune aeg on vabaduse nar

rimine - solkimine. Ootame vastset revolutsiooni, vabadust! Käsi, paaž! Hurraa! [---] 

Kõhukysimusest tekkinud idealism ei ole kunagi suure ulatusega ja kui kommunism 

end vaimliste väärtustega upitada ei jõvva, siis peame asutama "vaimlise kommu

nismi” harrastajate liidu ja tegema revolutsiooni kõrgemain sfäären.

Ma usun: tööliskonna võitlus, 

Ei ole ainult kõhutoitlus.

Sarnase päälkirja tegin oma “Vahekordele” (saaten kogu yhele kaasvõitlejale!). 

Nii siis paaž, elagu yleilmline vaimline revolutsioon! Rohkem õhku, rohkem valgust! 

(KM EKLA, f 180, m 11, 18.2.1923.)

Adson oli külastanud revolutsioonijärgset Venemaad nagu Barbaruski, mõlemad olid 

Venes nähtust-kogetust vaimustuses. Ent kui ohtlikel vetel Barbaruse seltsis toona liiguti, 

selgus ootamatult 1. detsembril 1924, mil põranda-alused kommunistid üritasid Venemaalt 

juhitud operatsiooniga noores Eesti Vabariigis võimu haarata. Mäss ebaõnnestus, riigikuku

tajad pandi vangi. Barbaruse võimalik seotus selle Moskva organiseeritud riigipöördekatsega 

polnud toona tõenäoliselt selge ei Underile-Adsonile ega ole seda ka ajaloolased hiljem 

suutnud tõestada.

Tarapita lagunes 1922 ja kirjanike ühine ajakiri Looming asutati 1923, kuid Barbarus 

otsis veel mõnda aega pärast seda aktiivselt uut väljundit ja kavandas uue väljaande asuta

mist, lahates tagantjärele ka Tarapita puudusi: ““Tarapita” oli rohkem irisev, süüdistav - pro- 

kuröörilik-päevakajaline, kuna almanahk oleks üleolev, vilistav, irooniline, sapiline ja rõõmus 

sääl juures. Meie oleme küllat ennast vaevanud teiste totruse pärast, - nüüd tarvis naerda, 

Geelikult hirnu. Meie upume muide melankooliasse ja salvame oma südant, nagu madu saba 

pureb. Kui almanaki kirjastajat ei leia, siis muidugi peaks Tarapita lahti laskma, - aga kust 

saame raha?" (KM EKLA, f 180, m 11, 7.2.1924.)

Ligi kaks aastat üritas Barbarus (1923-1924) tulutult käivitada uut radikaalset ajalehte 

või ajakirja. 1923. aasta alguses oli tal plaan hakata välja andma pahempoolset lehte nimega 

Paak ja ta kutsus Adsonit selle toimetajaks Pärnusse. Adson väljendas ettepaneku suhtes huvi 

ja sümpaatiat, kuid kaugemale asi siiski ei arenenud. Barbarus teatas ühtlasi, et talle tehti 

ettepanek kandideerida ISTP [Iseseisev Sotsialistlik Töölispartei - SKJ*  nimekirjas riigikokku, 

kuid ta loobus ning pakkus seda kohta naljatamisi-pooltõsiselt hoopis Adsonile: “Ei, reaal

poliitika olgu riigimeeste asi; mina sinna ei kõlbaja yldse, kel õnnetus luuletaja olla, see ei

* Iseseisev Sotsialistlik Töölispartei liitus Eesti Sotsialistliku Töölisparteiga ning tuli Eestis võimule 1926 ja 1929.
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saa proosaga hakkama." (KM EKLA, f 180, m 11,18.2.1923.) Barbaruse enda saatust silmas 

pidades olid need ohtlikult prohvetlikud sõnad. Veel kaks nädalat enne detsembrimässu 

kutsus ta kaaslasi kirglikult üles aktsioonidele, organiseeris meeleheitlikult uut revolutsioo

nilist ajakirja, pidades sel teemal nõu vasakpoolse aktivisti Nigol Andreseniga ning püüdes 

kirja teel värvata ka Adsonit, kes näitaski üles teatavat huvi. 15. novembril on ta kirjutanud 

Adsonile, et tuleb “ideeliselt ennast maksma panna ja vahel isegi poliitilise aktsiooniga esi

neda, kui moment seda nõwab”. Barbaruse meeleolu ülijõuliselt sõjakas, agitatsioon trambib 

justkui hoogsas värsirütmis: **lga  värs on maleva, salm-rügement, rida-pataljoon, sõna-rühm. 

Õudne on, nagu lamaks ise tapalaval, ripuks silmuses, seisaks saja vinna tõmmat püssikuke 

ees - silmade ees ähvardavad püssitorud." (KM EKLA, f 180, m 11.)

* Barbaruse tagasitõmbumine 1924 oli küll pikaajaline, ent mitte lõplik, sest pärast N. Liidu okupatsiooni ja annek
siooni 1940 sai just temast Eesti NSV kommunistliku nukuvalitsuse juht. Ta lühikeseks jäänud elu (1890-1946) 
lõppes dramaatiliselt: kas mõrva või enesetapuga, pole tänaseni tõestatud.

Pärast detsembrimässu mahasurumist lõppes Barbaruse kogu taoline tegevus nagu 

noaga lõigatult. Tema paarist detsembrimässu järgsest kirjast Adsonile on näha, kui pettu

nult tõmbus ta pärast seda mõneks ajaks eesti ühiskondlikust elust tagasi.*  9. detsembril 

1924 saatis resigneerunud Barbarus Adsonile-Underile kaardi sooviga “luvva kunsti vabariik 

ujuval hiiglalaeval ja minna meredelle, ookeanidelle rändama muust rahvast kaugemalle, et 

üürikeseks kõik unustada" (KM EKLA, f 180, m 11). 27. veebruaril 1925 tunnistas Barbarus 

otsesõnu Adsonile: “Olen ka töörahva vabariigi eest mitu aastat sõdinud...”, kaevates samas 

pettumuse ja tervisehädade üle (maohaavad, apaatia) ning tehes nalju Kongosse või Amee

rikasse kolimise üle (KM EKLA, f 180, m 11).

Edaspidi muutus perekonnasõprade senine lähedane läbikäimine üha harvemaks, vara

sem tihe ja usalduslik kirjavahetus hõrenes oluliselt ja 1929,1933 ja 1939. aastail vahetati 

vaid väheseid viisakuskaarte. Mõned sõbralikud kirjakesed ja märkmed tõendavad siiski, et 

vahekorrad päriselt ei katkenud. Näiteks uskusid Under ja Adson veel 1929 siiralt, et Barba

rus oli Eesti Vabariigi ainus härrasmees: “Pr-ss ütles eile: Barbarus on ainus gentleman meie 

maal. Nii see ka on. Ja seda teame jo ammu." (KM EKLA, koopiad 363: 8, 25.1.1929.) Võib 

oletada, et kui N. Liidu poolt kavandatud Eesti Vabariigi kukutamine 1924. aastal õnnestu

nuks, võinuks Underi-Adsoni saatus kujuneda täiesti teistsuguseks: Barbarusele sedavõrd 

lähedal seisnud ja maailmavaatelt vasakpoolsete sõpradena võinuksid nad ajaloo teistsuguse 

käigu puhul niisamuti osutuda uue võimuga sinisilmseiks kaasaminejaiks, nagu seda oli Bar

barus ja olid ka mitmed teised vasakpoolsed haritlased 1940. aastal. Kuid hilisem stalinlik 

terror oleks ilmselt tapnud nemadki, nagu see juhtus intelligentsiga 1930. aastate Venemaal.

Adsoni-Underi ja Barbaruse kirjavahetusest võib välja lugeda mõndagi, mis Barbaruse 

tulevast käitumist seletab. Barbaruse kirjad annavad kogu Tarapita üritusele märksa puna

sema, 1924. aasta riigipööret vaimselt ette valmistava tähenduse. Nii Marie Under kui Artur 

Adson olid toona poliitiliselt naiivsed ning heausksed, et läksid selle revolutsioonivaimus- 

tusega vähemasti osaliselt kaasa. Oma “Siuru-raamatus” on Adson tagantjärele küll püüd

nud pisendada Tarapita rühmituse poliitilist sisu, eitades seost prantslaste pahempoolse 

“Clarte’ga" (mida Visnapuu oma mälestustes otsesõnu tunnistab) ning tõmmates piiri enda,
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Underi, Tassa ja Suitsu ning teiste “salongikommunistide” vahele. ““Tarapita” ei olnud üldse 

mingi poliitiline rühmitus, vaid puhtalt kirjandus-kultuuriline üritus,” rõhutab Adson, väites 

samas, et tema ja Underi kutsus Tarapita rühma Albert Kivikas, mitte Barbarus. (Adson 1949: 

152) Paraku räägib Adsoni-Barbaruse kirjavahetus selget keelt, et aktiivset rolli mängis siin 

just Barbarus.

Kui kaugele ulatusid Barbaruse poliitilised värbamiskatsed Adsoni ja Underi puhul, jääb 

aja hämarusse. Ehkki Artur Adson pühendas paguluses kirjutatud “Siuru-raamatus” Barbaru- 

sele omaette peatüki, ei leidu seal ühtki head sõna endise perekonnasõbra kohta. Barbaruse 

asumine kommunistliku nukuvalitsuse etteotsa muutis kõik: “Kuid kes võis toona, millal me 

lähemalt kokku puutusime, ajaloo tulevikuraamatust midagi välja lugeda ja seda ette näha, 

kuidas Barbarus muutub ja kellena ta kunagi lõpetab.” (Adson 1949:161.) Mälestustes vaikib 

Adson täiesti maha ka omaaegse perekondliku sõpruse ja tiheda läbikäimise Barbarusega, kes 

tema hinnangul tegi "niisama halba luulet kui santi poliitikat” (Adson 1949:157). Adson sele

tas Barbaruse poliitikasse-tungi sooviga kompenseerida oma tunnustuseta jäänud luulegee- 

niust: “...et selle nime kandja kord sisse juhatab Eesti barbaaristumise, seda ei aimanud ta küll 

isegi, veel vähem meie, ta kaasaegsed" (Adson 1949:156). Samas juhib Adson tähelepanu 

tõsiasjale, et millegipärast pöörasid punasteks just kõige luksuslikumas ja väikekodanlikumas 

stiilis elanud eesti kirjanikud, koolivennad ja sõbrad Johannes Semper ja Johannes Barbarus.

TARAPITA
ÜHISAKTSIOONID

Tarapitalased tegid siurulaste eeskujul publikurohkeid avalikke esinemisi ja kirjandusõhtuid, 

turneesid, nad tegid seda isegi märksa laiemas ulatuses kui mõni aasta varem selle kirjan

dusliku reklaamivormi maaletoojad siurulased. Tarapita loengute märgi all esineti sügisel 

1921 mitmel pool üle Eesti: Tallinnas, Viljandis, Pärnus, Võrus jne. Marie Under ja Artur 

Adson kõigil turneedel ei osalenud, ajakirjanduse andmetel (Päevaleht 2.10.1921) osalesid 

nad ühisesinemisel vähemalt korra, oktoobris 1921 Tallinnas. Miks? Üks põhjuseid võis olla 

Underile Siuru aegadest jäänud hirm ning vastumeelsus avalike esinemiste ees, teisalt andis 

Tarapitas tooni üks tema äsjaseid ägedaid vastaseid: August Alle esitas 28. septembril 1921 

Pärnu Endlas poeemi “Laul kleidist, helesinisest ja roosast seelikust". Turneel osalesid Alle, 

Semper, Tuglas ja Kivikas, Pärnus lisandus neile Barbarus, kes kirjavahetuste põhjal otsustades 

oli kuluaarides üks aktiivsemaid ning poliitiliselt angažeeritumaid tarapitalasi.

Tarapita loengul Võru Kandles esinesid 19. oktoobril 1921 Tuglas, kes andis ajaloolise 

ülevaate 1920. aasta eesti kirjandusest, Alle käreda poliitilise kõnega, Semperi kõne loeti ette, 

nagu ka Adsoni luuletused. Underi luulet kavas ei olnud. Võru Teataja kirjutas pärast Tarapita 

kirjandusõhtut, et ““Kannel" ei ole suvisest laulupidust saadik rahvast nii täis olnud, nõnda et 

loeng aineliselt hästi õnnestas. Sissetulek kuuldavasti umbes 18 000 marka.” (VT 1921: 4.)

Marie Underi osalus jäi Tarapita ühisaktsioonides üsna passiivseks, piirdudes kuue 

luuletuse avaldamisega viies albumis seitsmest. Samad luuletused ilmusid 1923. a kogus
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“Pärisosa”. Underi luule ei vastanud sisuliselt üldse tarapitalikule ründavale vaimule, pigem 

on selles tajutav “Verivallas” väljendatud valuliste hingeseisundite ning süngete ajameele- 

olude meditatiivne süvenemine (v.a hoogne ning erandlik “Noorte laul”). Nii võisid samas 

Tarapita numbris kõrvuti ilmuda Johannes Barbaruse jõhker, poliitiliselt räuskavas toonis kirju

tatud “Poeem vajadusest näkku syllata”, Alle lõikavalt satiirilised epigrammid, aga ka Underi 

depressiivsed, melanhoolsed mõtisklused.

Asjaolu, et vähemasti Johannes Barbarus oma poeediteekonna alguses Underi luulest 

üsna mõjutatud oli, märkas kaasaegne ajakirjandus aga juba paar aastat enne tarapitalaste 

koondumist. Nii kirjutas Hugo Raudsepp Barbaruse luulekogu “Inimene ja sfinks" arvustuses 

muuhulgas: “Küll vägistab Barbarus (Underi eeskujul) teine kord oma rütmipinevuse “burs- 

huaaslikku” soneti-korsetti, kuid mitte kauaks. Pea veetleb teda vabasalmi riimita anarhism.” 

(Raudsepp 1919: 2.) Ka Under vahetas ju sonetivormi hiljem vabama vormi vastu, kuid jäi 

põhiliselt ikka tugeva rütmi ning ka riimide juurde.

TARAPITA
RETSEPTSIOON

Tarapita retseptsioon oli tormiline ja äge, nagu seda oli ka rühmituse sõjahüüd. Kohe pärast 

esimese häälekandja ilmumist tabas tarapitalasi parempoolsete, aga ka teiste lehtede kriiti- 

katorm: paljud ajalehed (Vaba Maa, Postimees, Kaja, Tallinna Teataja, isegi Sotsiaaldemokraat) 

materdasid “mässavaid kirjanikke", igaüks omalt positsioonilt. Tarapitalaste tegevuses nähti 

noorsoo rikkujaid, reetureid, riigi ja rahvuse alustugede õõnestajaid, aga ka vene mõjude 

maaletoojaid.

Näiteks oktoobris 1921 tegi Tallinna Teatajas keegi R. B. rühmitusele rea etteheiteid, 

alustades ebapatriootilisusest, monopolismist ja lõpetades süüdistusega, et kirjanikud ei 

vasta oma loomingus üldse aja nõuetele, pigem ujuvad risti vastuvoolu:

“Siuru" asutamine sündis just sel ajal, kui krampides hakkas sündima iseseisev Eesti.

Oli vaimustust, oli viha, oli püüet seltskonnas - rahvas. Iga suurem sündmus rahva elus 

on alati vastupeegeldust leidnud kirjanduses. Meie monopoliseeritud kirjandus vaikis 

ehk mõnitas. Ja kui kees võitlus elu ja surma peale, kui sirgu lõi aastasadasid küürus 

olnud eestlase selgroog, kui jõudis koju Kalev, siis - olen seda juba eespool tähenda

nud - kurtis meie kirjandus: ärgem tehkem sedasi! (R. B. 1921: tr.)

Sotsiaaldemokraatlikul ajakirjandusel olid aga vasakpoolse rühmituse suhtes ülikõr

ged ootused. 10. oktoobril 1921 ilmus ajalehes Sotsiaaldemokraat “Läkitus Tarapitalastele”, 

allkirjaks nimemärk h-i, kus avaldati lootust, et uus ühing astub välja laiutava täissöönud 

rahulolust priiskava sinimustvalge, võltspaatosliku patriotismi vastu ja teritab vaimu sõja

riistu “väikse rahva kaitseks, tema koorma kergituseks”. Läkitus algas lüürilise pöördumisega 

asjaosaliste poole:
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Oo, nukker pierrot, vaikselt ilutsejad printsess ja paash, pagulane üksinduse saartelt, 

vaikne rändaja värisevate haabade alt, vunderkind vemblaga ja kummaliste nägemus

tega piimvalgest luigest, kurvameelne ratsur puuhobusel tagaajav kuldset rõngast ja 

teised olümplased aegist ning sündmusist üleulatuval parnassil, mis on rikkunud teie 

olemasolu jumalikku rahu, pannud käärima teie seedimismahlad ja päästnud kohalt 

rahutult rändama teie neerud, et olete laskunud oma kõrgeilt järjilt, alla astunud sure

likkude kilda ja välja kaevanud ammu maetud tomahawkid, et tõsiselt, päris tõsiselt 

tormata võitlusse üle teiegi peade kasvavate julmade fantoomidega sõjahüüde all 

“Taara, avita”, elu ja surma peale, (h-i 1921: 2.)

Kõrgeid vasakpoolseid ootusi üleskruvivas läkituses avaldatakse lõpuks soovi, “et teiegi 

ei jääks ainult “Eesti” clarte’ks, et teie jõud ei raugeks enne veel kui ta tõusnud, et teie suu

daksite sütitada rahva südametunnistuse leegina, et teie suudaksite oma järel tõmmata 

nooruse, kes teid kuulas hiilgavail silmil ja paisuvail südameil.” (h-i 1921: 2.)

Kas Tarapita tegevus täitis kõiki neid ootusi? Üldse mitte, sest isegi Sotsiaaldemokraat 

muutus nende suhtes hiljem üsna kriitiliseks. Ühtede jaoks tegid tarapitalased liiga vähe ja 

teiste jaoks liiga palju, liiga valjult ja liiga valesti. Poliitiliselt läks kõige kaugemale ikkagi 

Johannes Barbarus, kes avaldas Tarapita märgi all kõige kommunistlikuma artikli “Pyyetest 

vaimlise internatsionaali poole”.

Ilmselt ehmatas Barbaruse käremeelsus ära nii mõnegi toonase kaastarapitalase, tõukas 

“ebakindlamad tarapitalased opositsioonist veelgi eemale ja juhtis nad rahulikumasse ning 

muretumasse sõiduvette", nagu Harald Peep väljendas (Peep 1967: 63).

Barbarus püüdis nurjuma kippuval üritusel küll veel hinge sees hoida, saates Tuglasele 

kaastööd veel kaheksandagi numbri jaoks, kuid sellest ei saanud enam asja. Samamoodi ei 

suutnud ta enam kuidagi ellu kutsuda uusi vasakradikaalseid väljaandeid, sest Harald Peebu 

sõnutsi “(üjldine nivelleerimispüüe, mis neil aastail kodanlikus kultuuripoliitikas nii selgelt 

avaldub, oli oma vilja kandnud" (Peep 1967: 63). Täna ütlen teisiti: uus Eesti Vabariik tasalü- 

litas revolutsioonimeelse pahempoolse opositsiooni üsna eos ning leidis neile märksa rahu

meelsema, viljakama väljundi.

Miks kestis Tarapita tegevus vaid kaks aastat? Miks ei kujunenud sellest tugevat, püsi

vat kirjanikeorganisatsiooni? Harald Peep loetles toonaseid kirjanduslikke võitlusi uurides 

järgmisi põhjusi: sisemine killustumine, majanduslikud raskused, kitsas adressaat (ajakiri oli 

suunatud vaid haritlaskonnale, mitte laiematele rahvahulkadele), süvenev surve valitsus

ringkondade poolt jne (Peep 1967: 63). Vabades oludes võib aga arvata, et Tarapita surma 

põhjuseks oli just rühma liigne poliitilisus ehk vasakpoolsus, mis muutis nad kergesti rünna

tavaks ebaisamaalisuse süüdistusega. Ühiskonna enamuse poolt nurkasurutud mässumehe 

roll ei võimaldanud autoritel seista hea kirjanduse ainelise seisu eest ega koondada kõiki 

kirjanduse ning kultuuri hea käekäigu eest seisjaid ühe mütsi alla. Riikliku abiraha taotle

mine kirjandusele ja kultuurile sai selleks ühishuviks, präänikuks või pirukaks, mis sundis nii 

tarapitalased kui teised kirjanikud lõpuks ühiselt ja laiapõhjaliselt organiseeruma ning moo

dustama esmakordselt oma parlamentaarse kutseühingu.
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Eesti Vabariik talitas targasti, kui asus esimestest iseseisvusaastatest peale kultuuri, sh 

kirjandusväljaandeid, riiklikult toetama. Ja sellega võeti vasakopositsioonisse intelligentsi 

käest ära sõjatapper, mida võinuks rumaluses või sinisilmsuses saada ära kasutada sellesama 

vaba riigi kukutamiseks.

Niivõrd pahempoolselt orienteeritud poliitilisel rühmitusel, nagu seda oli Tarapita, kel 

pealegi lasus kahtlus vene kommunistide käsiluses, puudusid eeldused viia noores Eesti 

Vabariigis ellu neid eesmärke, mida tarapitalaste enamus oli endale seadnud - vähemasti 

mitte kultuuripoliitikas.
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EESTI 
KIRJANIKKUDE 
LIIDU
JA
LOOMINGU 
ASUTAMINE

Samal aastal, mil Tarapita lagunes ja oma tegevuse lõpetas (viimane, seitsmes Tarapita välja

anne ilmus 1922. a detsembri lõpus), õnnestus kirjanikel lõpuks asutada ja ametlikult regist

reerida Eesti Kirjanikkude Liit. Ettevalmistusi ja organiseerimistööd selleks oli alustatud juba 

1919 ja 1920 toimunud kirjanike kongressidega. Järgnes parlamentaarse kirjandusajakirja 

Looming asutamine 1923. Parlamentaarsus oli uue vabariigi poliitilises elus aktuaalne, sel

leks tehti tublisti lobitööd. Riiklik toetus Loomingule saavutati eeskätt tänu Tuglase auto

riteedile ja diplomaatilisele sõnaosavusele. (Adson 1949: 163-164.) Tuglas rõhutab oma 

mälestustes noore Eesti Vabariigi riigivõimu osa kirjanike lõplikul organiseerumisel, kuid siin 

etendas tähtsat rolli ka Artur Adson, kes töötas tollal haridusministeeriumi kirjandusosakonna 

juhatajana, st Adson oli mees, kes esindas noort riigivõimu.*  Eesti kirjanike organiseerumisel 

oli oma osa täita ka Marie UnderiL

* “Need kongressid tekkisid, kuigi mitte ilma kirjanike eneste mõjuta, siis nimeliselt ometi bürokraatlikul algatusel. 
Juba 1919. a. algupoolest peale töötas Hamini [haridusministeeriumi - SK] juures nn. Kirjanduse komisjon, kus 
püüti kirjandusse puutuvaid küsimusi lahendada kontaktis kirjanikkonnaga. Sellal oli haridusministriks J. Kartau, 
kunsti-ja muinsusosakonna juhatajaks H. Kompus ja kirjanduse alaosakonna juhatajaks A. Adson. Kõnelemata juba 
kirjanike eneste vajadusest mõneski küsimuses ühiselt seisukohta võtta, vajas ka Hamin kirjanikkonnaga läbikäimises 
viimase volitatud esindust. Ja neil kaalutlusil kutsusidki Kompus ning Adson 6. septembriks 1919 Tallinnase tollal 
Toompuiesteel olevaisse Hamini ruumidesse kokku esimese kirjanike kongressi.” (Tuglas 1996b: 180.)

Esimene kirjanike kongress oli pikk ja põhjalik, toimus kaks päeva - 6. ja 7. septembril 

1919. Kongressist võtsid osa järgmised kirjanikud ja arvustajad: Adson, Alte, V. Ernits, Gailit, 

Haava, Hubel, Kitzberg, Kivikas, Linde, 0. Peterson, Semper, Suurkask, Tuglas, Under, Vardi ja 

Visnapuu, peale nende kunstnikud Starkopf, Triik ja Vabbe ning mõned külalised.

Meeleolu oli radikaalne. Kõigepealt kuulati ära kunstiosakonna aruanne tegevusest kir

janduse alal ning tunnistati see mitterahuldavaks, st Adsoni senise tööga poldud rahul. Siis 

esines Semper kõnega kontakti loomisest välismaa kirjandusliku eluga. Ta tegi ettepaneku

284



Eesti kirjanike esimene 
kongress 6. septembril 
1919. Marie Under istub 
esireas vasakul, ja nagu 
ikka - Friedebert Tuglase 
kõrval. Artur Adson seisab 
(vasakul esimene).

ühineda kirjandusliku internatsionaaliga “Clarte” ja Põhjamaade kirjanike liiduga ning kor

raldada kõigepealt eesti-soome kirjanike ühiskongress. Need ettepanekud võeti vastu. See

järel kõneles Adson kirjanduse populariseerimisest ja kunstiosakonna kavatsusist sel alal. 

Pikemalt vahetati mõtteid eesti kirjanduse ja arvustuse vahekorrast, mis tunnistati halvaks.

Teisel päeval esines Tuglas pika ettekandega kirjanduse ja kirjanike riiklikust toetu

sest. Kitzberg tegi ettepanekuid näitekirjanike olukorra parandamiseks. Võeti vastu rida 

otsuseid riikliku toetuse asjus ja otsustati, et enne üldise toetusseaduse maksmapanekut ei 

tohi kirjanikud mingeid riiklikke toetusi vastu võtta. Viimaks arutati honorari ja autoriõiguse 

küsimusi ning otsustati, et autoritasu ei tohi olla alla 20% raamatu müügihinnast. Kongressi 

lõpul valiti kirjanikkonna ühiste asjade ajajaks nn Kirjanikkude Keskkomitee, mille liikmeiks 

said Alle, Hubel, Semper, Tuglasja Visnapuu, liikmekandidaatideks aga Ast (Rumor), Roht ja 

ainsa naiskirjanikuna Under. Esimeheks valiti Tuglas, sekretäriks Semper.

Algus polnud kuigi paljutõotav, sest kohe mindi raha pärast tülli. Marie Underi seisuko

halt oli tegemist ebameeldiva kahe tule vahelejäämisega, sest kirjandusametnikuna töö

tanud Adsonit süüdistasid kolleegid korruptsioonis ning hiljem süüdistati neid mõlemaid 

reetlikkuses. Kuna osa keskkomitee liikmeid järgis kongressi otsuseid, osa mitte (võttes siiski 

riikliku toetuse vastu), läks esimene kirjanike keskkomitee laiali. (Tuglas 1996b: 181-182.)
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Kuha kultuuri riikliku rahastamise süsteemi polnud veel olemas, taotlesid kirjanikud 

noore Eesti Vabariigi haridusministeeriumilt n-ö “taidijaskonna” toetusraha. Asutav Kogu 

nõustus pärast vaidlusi andma kirjanikele, kunstnikele ja heliloojatele 100 000 marka, mil

lest AO 000 marka määrati kirjanike toetuseks.*  Kirjanike kongress pidas seda “riikliseks 

läätseleemeks” või “saiarahaks" ning lükkas liiga napiks peetud toetusraha üsna üksmeelselt 

tagasi.**  Kuna raha oli juba haridusministeeriumile üle antud, seati Adsoni initsiatiivil kakku 

žürii, kes pidi raha siiski kirjanikele auhindadeks vms ära jagama. Otsus tekitas paksu verd 

kolleegides, kes pidasid seda kirjanike kongressi vastaseks sammuks. Semper tegi ettepa

neku, et raha antaks hoopis raamatukogudele.

* Marga ostukurss oli tollal väga kõikuv, sõja tõttu oli tarbeaineid väga napilt, vohas spekulatsioon. Leib maksis 1919. 
aastal 3, sai 9, suhkur 17 marka nael. Lips maksis 100 marka, püksipaar 700 marka, rääkimata spekulatiivsetest 
musta turu hindadest. Kirjanik Ado Reinvald sai tollal pensioni kuus 5000 marka ning kirjutas oma leivaandjale, 
haridusministeeriumile, südantlõhestavaid abipalveid selle kohta, et ta selle napi rahaga kuidagi toime ei tule. (Vt 
Reinvald 1926: 477-480.)

** 29.11.1918 kirjutas Adson Tuglasele: “Viimased uudised: Eesti marodöörid ja valitsuse mehed jõid iseseisvuse algul 
Estoonias 36 000 mk. maha." (KM EKLA, f 245, m 5: 1.) Niisiis oli kirjanikele ühekordselt määratud toetusraha 
tõepoolest vaid ühe priske peoõhtu peatäie suurune.

***Johannes Semperi kiri Friedebert Tuglasele 18. detsembril 1919: “Säälsamas andsin siis pr. Underile teada, et ta kui 
järgmine kandidaat asemelle tuleb. Oli nõus, võttis KKK [kirjanike keskkomitee - SK] kirja oma kätte seisukoha võt
miseks, aga Adson, kui ma ei eksi, andis kirja meie kolme (Sina, Alle ja mina) [st Tuglas, Alle ja Semper SK] allkirjaga 
juryle ja Under vist oma nime sinna alla ei kirjutanud. Nagu kogu asja käigust võis märgata, sihtis kunstiosakond, 
resp. Kirj. toimkond, s.o. Adson, kogu kaaderverki ses suunas, et rahad tulevad maksku mis maksab ära jaotada, ning 
osa tuleb siis muidugi printsessile ja paashile, kes kaunis trotsivalt kongressi otsuse pääle vaatavad." (Vt Rummo 

1977a: 138.)

Kirjanike keskkomitee (Semper, Tuglas, Alle) koostas kiiresti kirjaliku protesti, millele 

üks keskkomitee liikmetest - Eduard Hubel - tõrkus alla kirjutamast. Semper pöördus see

peale Underi kui järgmise keskkomitee liikmekandidaadi poole, kuid ka Under ei kirjutanud 

sellele alla.***  Adson oli seatud raskesse olukorda, sest just tema oli olnud selle “saiarahaks" 

põlatud toetuse nõutajaid ning pidi selle jaotamise eest vastutama. Kirjanike kongressil ei 

söandanud neist aga kumbki, ei Adson ega Under, hääletada protestivaimu põhjustanud toe

tusraha tagasilükkamise otsuse vastu.

Semper kutsus üles kirjutama avalikkuse jaoks protesti-märgukirja taolise toetuse vas

tuvõtmise vastu. Selline protestikiri koostatigi 1919. aasta viimastel päevadel ning Semper 

saatis selle muuhulgas ka Underile allakirjutamiseks, kuid taas jäi paber Underi allkirjata. 

Märgukiri siiski kusagil ei ilmunud.

18. detsembril 1919 oli žürii koosseisus Juhan Luiga, Johannes Aavik, Anton Jürgenstein 

ja Hugo Raudsepp AO 000 marka juba ära jaotanud. Koosoleku protokolli kohaselt otsustati 

raha ära jagada järgmiselt:

Eesti paremate ja andelisemate kirjanikkude vahel, arvesse võttes hilisema aja (sõja

aegse ja selle eelsete viimaste aastate) produktsiooni”: “Esimeses järgus ä A000 marka 

saavad kirjanikud (Tähestikujärjekorras) A. Kitzberg, Mait Metsanurk, A. H. Tamm

saare, Friedebert Tuglas, Marie Under, Eduard Vilde ja Henrik Visnapuu. Teises järgus
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ä 2000 marka saavad kirjanikud (tähestikujärjekorras): A. Adson, 0. Luts, J. Mändmets, 

V. Ridala, Karl Rumor ja Johannes Semper. (ERA, f 1108, nim 5, s-ü 32, lk 43-44.)

Mitmete kaasaegsete arvates polnud žürii otsus tollast kirjanduspilti arvestades eriti 

objektiivne, sest juhtiv luuletaja Gustav Suits oli jäetud auhinnata. Peamine konflikt seisnes 

aga ikkagi selles, et kirjanike kongress oli toetusraha üksmeelselt tagasi lükanud. Nii keeldu

sid Tuglas, Semper ja Visnapuu neile määratud “aupalkasid” vastu võtmast, toetades kirjanike 

kongresssi otsust. Ka A. H. Tammsaare saatis haridusministeeriumile protesti ning loobus oma 

rahast, eeskätt G. Suitsu ilmajätmise pärast. (Sibul 1974: 306.) Ülejäänud auhinnatud võtsid 

aga raha vastu, sh ka Marie Under ja Artur Adson, kes ise oli samal ajal haridusministeeriumi 

palgaline töötaja. See samm määras paljudeks aastateks ära mitmete kirjanike omavahelised 

suhted ning jõujooned. Ebalojaalselt käitunud Artur Adson oli sunnitud hiljem süvenenud 

vastuolude tõttu kolleegidega oma kirjanduslikult riigiametniku postilt tagasi astuma ning 

siirduma ajakirjanduslikule tööle.

Kirjanike rahatüli jätkus ajakirjanduses. Puhkes sõnasõda Johannes Semperi ja nime

märgi o” (st kunstiosakonna juhataja H. Kompuse) vahel, kes ründas rahast loobunud 

kirjanikke ning pidas seda tegu täiesti kohatuks ja sobimatuks meeleavalduseks. Semper 

vastas: “Teatud meeleavaldust tuleks otsida just nende kirjanikkude juurest, kes kongressil 

küll toetussumma vastu hääletasid, nüüd aga rahasaamise kiusatusel sedavõrd alla lange

sid, et kirjanikkude kongressi otsuse peale vilistasid, asjaolu, mis kõige halvema attestaadi 

annab meie kirjanikkude solidaarsusest ja enese lugupidamisest.’* (Semper 1920: 3.) Johan

nes Semper pidas “läätseleeme”-konflikti kirjanike liidu organiseerimise algaegadel niivõrd 

oluliseks veelahkmeks, et peatus sellel juhtumil pikalt oma elu viimaseil aastail memuaare 

kirjutades. Ta tõdes muuhulgas skeptiliselt: “Raha on tähtsam kui printsiibid. Alus oli pandud, 

et kirjanikke sekka lahkhelisid tuua.” (Vt Rummo 1977a: 147.)

Siiski ei kestnud kirjanike rahakaklus kaua. Juba järgmise aasta kevadel otsustas algata

jate rühm, millesse kuulusid Adson, Barbarus, Hubel, Semper ja Under, kokku kutsuda kirja

nike teise kongressi. See toimus 30. mail 1920 taas Tallinnas Haridusministeeriumis. Teisest 

kongressist võtsid osa järgmised kirjanikud ja arvusfejad: Adson, Alle, Ast, Hindrey, Hubel, 

Jürgenstein, Kitzberg, Kivikas, Kompus, Kärner, Linde, Lintrop, Mändmets, Semper, Tuglas ning 

seekord kolm naiskirjanikku Marie Heiberg, Marie Under ja Sofia Vardi (Marta Lepp). Kong

ressi avas algatajate nimel Adson, juhatajaks valiti Semper ja protokollijaks Adson. Just teisel 

kongressil, kus Adsonil oli niivõrd juhtiv roll, otsustati välja töötada kirjanikkude kutseühingu 

põhikiri ja kokku kutsuda uus kongress kutseühingu loomiseks. Ast nõudis küll kohest asu

tamist, kuid lõplik otsus viibis paraku veel kaks aastat.

Keskkomiteesse valiti nüüd Ast, Hubel, Semper, Tuglas ja Under, asemikeks Adson, Linde 

ja Lintrop. Kirjanike teisel asutaval kongressil valiti Marie Under juba keskkomitee täis-, mitte 

asendusliikmeks nagu varem. Kongressil arutati veel valmistusel olevat kultuurkapitali sea

dust, lükati tagasi haridusministeeriumi autasud ja toetused, protestiti autoriõiguste rikku

miste vastu antoloogiates ja albumites, otsustati nõutada paberi hinna alandamist ja riigi 

trükikodade asutamist. Asjaosalised lootsid küll kutsuda järgmise kongressi kokku ja luua 
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oma kutseühingu juba sügisel 1920, ent tegelikult kulus selleni veel üle kahe aasta. Poliiti

line olukord oli toona kirjandusele ebasoodus.

Kui juba kahe esimese kongressi ajal kurdeti valitsusvõimude heasoovlikkuse puuduse 

üle kirjanikkonna vastu, siis järgnevad aastad olid ses suhtes palju kehvemad. Elati nimelt 

“Sauer-Baueri aegu", mil kultuurivaenulik haridusminister nimetas parlamendi kõnetoolist 

kogu kirjanikkonda “lendavaiks sigadeks”. Teoksilolev kultuurkapitali seadus kadus mit

meks aastaks kalevi alla, samuti puudus võimu vastutulelikkus vaimule igas muuski suhtes. 

Kirjanike keskkomitee pidas alalist sõda ja kirjanikkonna energilisem osa ajas vasakpoolse 

Tarapita rühmana küll intensiivset, ent selgelt ülepolitiseeritud pahempoolset kultuuripro

pagandal. Taolises sissisõja õhkkonnas ei saanud ühisettevõtted juurduda ega koostöö rii

givõimuga laabuda.

Ent soodsamad ajad saabusid ometi. Kevadel 1922 koostasid Tallinnas olevad kesk

komitee liikmed kirjanike kutseühingu põhikirja kavandi, sellega tutvusid teised kirjanikud 

eraviisil, ja augustikuus saadeti Eesti Kirjanikkude Liidu põhikiri Ästi, Hubeli ning Lintropi 

allkirjadega registreerimisele. 13. septembril 1922 registreeritigi põhikiri Tallinna-Haapsalu 

rahukogu istungil. (Tuglas 1996b: 183-184.)

8. oktoobril 1922 toimus kolmas kirjanike kongress, sedapuhku väärikamas kohas, Tal

linna raekojas. Kirjanike kongressidest osavõtjate arv oli järjekindlalt kasvanud: Aavik, Adson, 

Alle, Ast, Bornhöhe-Brunberg, Ernits, Hubel, Jäik, Järv, Jänes, Jürgenstein, Karu, Kitzberg, Lint- 

rop, Luiga, Mändmets, Ostra, Raudsepp, Roht, Semper, Soar-Kider, Tammann, Tuglas, Under, 

Vardi ja Visnapuu. Kongressi avas Tuglas, juhatajaks valiti Hubel, abiks Semper, protokollijaks 

Tammann ja Lintrop. Kongress pani volitused maha ja asutas Eesti Kirjanikkude Liidu.

Samal õhtupoolikul kogunes Eesti Kirjanikkude Liit samas Tallinna raekoja saalis oma 

esimesele üldkoosolekule. Kohal oli 16 hääleõiguslikku liiget, liikmete üldarv ulatus üle 

25. Arutati tegevuskava, ajakirja asutamist, kirjanduspäeva korraldamist, kultuurfondi sea

duse kiiremat teostamist, autoriõiguste kaitsmist, tulude muretsemist liidule jm. (Tuglas 

1996b: 185.)

Liikmemaksuks määrati 300 marka aastas. Liidu juhatus valiti viieliikmeline: Adson, 

Ast, Hubel, Lintrop ja Tuglas. Esimeheks valiti Tuglas, abiesimeheks Lintrop, kirjatoimetajaks 

Hubel ja laekuriks Adson (Tuglas 1996b: 185-186).

Niisiis mängis Marie Under aktiivset rolli eesti kirjanike kutseorganisatsiooni käivita

misel ja asutamisel. Kui kirjanike liit juba loodud sai, ei kuulunud Under enam juhatustesse.

Marie Under oli osaline ka ajakirja Looming loomisel. Friedebert Tuglase mälestuste 

kohaselt moodustati ajakirja asutamiseks esimene toimkond, kuhu kuulusid Hubel, Kitz

berg, Suits, Tuglas ja Under (Tuglas 1996b: 186). 19. veebruaril 1923 pidas liidu juha

tus kõikide liikmete ja toimetusliikme Underi osavõtul Tallinnas ETA ruumides koosolekut 

(Tuglas 1996b: 189). Peeti tarvilikuks asuda ajakirja väljaandmise eeltöödele. Tegevtoi

metajaks valiti Tuglas, asukohaks peamiselt trükiolude pärast Tartu. Loomingu esimene 

number ilmus aprilli lõpus 1923. Kümne aasta jooksul kuulusid Loomingu toimkonda: Alle, 

Hiir, Hubel, Gailit, Kitzberg, Kärner, Schütz, Semper, Suits, Tassa, Tuglas, Under ja Visnapuu. 

(Tuglas 1996b: 190.)
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Eesti Kirjanikkude Liit 1933
Tallinna Raekojas, tähistamas
kutseorganisatsiooni 10. sünnipäeva.

Eesti ja Soome kirjanike ühispidu Ajakirjanike Kodus 1933.
Keskel istuvad Marie Under ja Veikko Antero Koskenniemi.
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Nr. 11
Tänast lehte 12 Ihk.

üksiknumber

10 senti.

Laapfleval 29. aprillil 1933. a.
TOIMETUS JR TALITUS: 

TALLINN, Vene li 
Telel. 467-60

TELLIMISHIND: 1 kuuks 45 3 kuuks I kr. 30 s.: KUULUTUSTE HINNAD: kuulutusküljel 5 snt.,
6 kuuks 2 kr. 50 s. Välismaale kahekordselt. tekstis 12 $. esiküljel 10 s. mm. ühel veerul.

HaVe karikatuur 
“Kirjanikud peavad 
nüüd juubelit ja 
pillerkaari” - 
pildi keskel 
“Alle tervitab 
poetess Marie 
Underi saabumist, 
kes ilmub peole 
oma paaži Adsoni 
vedamisel".
Nool, 1933, 
29. aprill, 
nr 11, lk 1.

Kirjanikud peavad nüüd juubelit ja pillerkaari. Meil on õnnestunud jäädvustada ainult üks väike osa sellest suurest peost. 
.Vanem põlv**.  Suita, Semper ja Tugtos — on ehitanud endale pidusaali parnassi taolise vaiehituse. et oleks võimalus teistele 
ülalt alla vaadata. Schütoile aga niisugune asi ei meeldi ja ta teeb asjatuid katseid vanameistreid elule lähemale tuua. Roht 
kellegagi ei sõbrusta — tema arvates on kõik inimesed kurjad ja halvad. AUe tervitab poetess Marie Under i saabumist, kes ilmub 
peole oma paashi A (tooni vedamisel. Visnapuu vaatab kahtlevalt ringi, ta ei tea, kas liituda luuletajate või proosakirjanike rüh
madega. Noorurid Antoon ja Saks teenivad ka peo! igapäevast leiba — reporteriametiga. Janno on toonud oma ringhäälingu 
peosaali ja lõbustab nüüd sellega inimesi. Kirsimägi peab leppima aknatagusega — ta ei saanud oma frakki .säält" kätte Linde 
on kõigi huvi keskpunkt ja saab alati rohke konfetisaju osaliseks. Raudsepp lõbutseb Jooramiga,kuna Mats Mõtslase ja Agncs 
Taari on kokku juhtinud nende hingeline sugulus.

Juhataa Semper ja rääkis Tuglas

.Maituli põleb,“ lausus keegi, 
„ta juures istub Visnapuu1,1.
Kuid mind ei tõmmand aias leegid, 
jäin tuppa, kus mind köitis muu: 
Marie Under valsis kiikus, 
ta Koskenniemi najal liikus. Marie Under valsis kiikus.. .

Gori karikatuurid 
Henrik Visnapuust 
ning Marie Underist, 
kes tantsib soome 
luuleklassiku 
V. A. Koskenniemiga. 
Katkend Pedro Krusteni 
värssreportaažist 
Eesti Kirjanike Liidu 
10. juubelipeol. 
Õitsituled, 1933, 
nr 11, lk 31.

Ei keegi tantsind nõnda tujus, 
nii kergelt hui me poetess.
Vast võistles Vilde luiskav kuju, 
näost punavärvne nagu kress.
See noorus, mis neid rõõmsalt kandis, 
suurt lohutust see mulle andis.
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Marie Under osales küll isiklikult nii Eesti Kirjanikkude Liidu kui ka ajakirja Looming 

loomisel, oli nimeliselt valitud ka esimestesse täitevorganeisse, kuid asjaosaliste mäles

tuste kohaselt ei võtnud ta tavaliselt koosolekutel sõna. Erinevalt Tuglasest johtus Underi 

valimine kirjanikeorganisatsiooni juhtorganeisse pigem tema pädevusest luuletajana, mitte 

organisaatorina.

Edaspidi ei kandideerinud ta mingitele juhtivatele positsioonidele. See ei olnud tema 

pärisosa, ent seda aktiivsemalt osales kõiksugustes toimkondades ja koosolekutel tema elu

kaaslane Artur Adson.

Esimesel kirjanike asutaval koosolekul märkmeid teinud August Kitzberg kirjutas muu

hulgas Underist ja Adsonist kui “üksteise väärilisest luuletajapaarist, kes kirjutavad oma ilu

samad laulud üksteisele, aga avaldavad nad trükis enne surma. Elegandid mõlemad, ilusad, 

Marie Under oma veetlevate luigeliigutustega. Aga võidupalmi annan ma Adsoni ülemlau

ludele. Ja tema Sänna ja Vanna laterna lauludele. Marie Under on küll täis ilu, aga südame 

sulama paneb Adson.” Kitzberg tsiteeris Adsoni võrumurdelist armastusvärsse “Nii mitmile / 

So liikmide liikmile / Ma ole löüdnü nime..." ning kommenteeris: “Niisugustele lauludele võib 
Marie Under ahvateleda. Õnn laulikule, kellel on niisugune muusa. - Kongressil ta suud lahti 

ei teinud, vist Luteruse sõna järele: naine olgu kirikus vaiki! aga ta oli ärevuses kui Adsonile 

liiga tehti.” (Kitzberg 1919: 6.)
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MASENDUSE 
AASTAD

Ehkki 1918. aasta suve veetsid Adson ja Under koos teiste siurulastega Saare talus Püha

järvel, ei meenutanud see millegagi 1917. aasta kuuma siurusuve Birkenruh’s. Under oli 

endassetõmbunud ega läinud enam õhinal kaasa teiste siurutsemistega. Ta jalutas palju 

koos tütarde ja Adsoniga ümberjärve Hobusemäel ja Varsamäel. Siit saadud looduselamused 

talletas ta hiljem luuletusse “Hümn hommikulle” (“Eelõitseng”), kuid ka mitmetesse “Sinise 

purje” kurbadesse värssidesse.

Tuglas külastas neid Saare talus koos Konrad Mäega, kes joonistas siurulastest post- 

kaardiportreed.

Friedebert Tuglase ja Elo abielu registreeriti 15. septembril 1918 Tartus. Underi ja Tug- 

lase vahekord jahenes. Artur Adson nimetas hiljem Tuglase arusaama armastusest pigem 

materialistlikuks.*

* “Tuglas oli kõigiti kena mees, kes armastas lugeda, mõtelda ja kõnelda. Ainult tal oli üks suur viga juures: ta oli 
sots ja ta ei tunnustanud hinge olemasolu. Ka armastusele vaatas ta materialistlikult. Ise nii viisakas mees ja suur 
esteet - aga sots! Sellest nooruse haigusest ei olnud ta suutnud end vabastada. Kahju!" (Adson 1949: 93.)

Ka 1919. aasta ei toonud veel Underi-Adsoni suhtesse päriselt selgust: kirjades kordu

vad arusaamatused ja vastastikused kahtlused, mõnikord pahandas Under näiliselt tühistel 

põhjustel Adsoni kohvikutes või Helsingis käimiste pärast, tihti kahtles ta nii enda andes ja 

võimetes kui ka Adsoni tunnetes.

1. augustil 1919 kirjutas Adson Underile:

...seda lauset ei oleks Sa pidand ei mõtlema ega kirjutama: et ma Sinult minemas olla 

ja juba läinudki olla - see ei ole õige, tuhat kord kinnitan seda, mina jään Su juure, kas 

tulgu või mis, igal juhtumusel, kui Sina aga mind jäta. See on nii! Ja veel ei kõnele Sa 
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tõtt: et Sinul midagi ees enam ei olla. Sina õitsed ja elad ja vibreerid ja tunned. Las 

mul aga Sinuga kaasas elada olla - seda viisi on minu elu kõige sisurikkam ja inten- 

siivim. Ainult üht ma palun: jäta pessimism ja kahtlused - see ainuke rohi ja võimalus 

elada. (KM EKLA, f 180, m 42: 1.)

Oktoobris 1919 anus Adson alandlikult Underit mitte nii pessimistlik ja eluhaige olema:

Ära eraldu nii enesesse! Ole ikka minule ka veidi! [---] Usu või ära usu, ma ei saa ega 

julge Sind paluda, sest mina pole Su silmis mitte midagi väärt / mind, nii hull kui Sa 

mu arvad olevat ei ole ma kaugeltki mitte - püha sõna selle pääle! Aga ma pole ka 

niivõrd hää ja vääriline, kui Sinule peaks olema. See on juba nii olnud ikka! Sina elad 

liig intensiivilt, võtad liig südamesse ja oled ebausklik, s.o. Sina ei usu, ka seda mitte, 

mida kõige julgemalt võiks uskuda. Ja mina olen optimist, pealiskaudsem selle tõttu. 

Ma olen eluterve iseloom ja Sina eluhaige. Seda olen ma ikka tunnud ja öelnud. (KM 

EKLA, f 180, m 42: 1.)

Vaid mõnel üksikul juhul võttis anuva armukese rollis kirjutaja end kokku ja söandas 

tujuka Underi meelepahale ja kahtlustustele mõne vastulause esitada: “Sind just kui kiusas, 

Sa otsisid, kust saaks kinnihaarata, et kannatada ja kui olevikust ei leidu, siis leidub mineviku 

kannatusest” (KM EKLA, f 180, m 42:1, 30.10.1919.)

Adsoni ja Underi toonaste omavaheliste pingete taustal oli mitu raskendavat tegurit: 

Underi ikka veel lahutamata abielu, tema hingeline pettumus, sügav depressioon Tuglasega 

suhte hääbumise pärast, Siuru lagunemisest tekkinud avalikud vastuseisud, mis Underi väga 

rööpast välja viisid ja mitmeid kordi nutma panid. Omajagu peavalu tekitasid ka majandus

likud mured.

Augustis 1919 avaldas Marie Under (ilmselt majanduslikel kaalutlustel) soovi asuda 

tööle samasse kontorisse Eesti Vabariigi vastasutatud haridusministeeriumis, kus Adsongi 

töötas, kuid Adson oli sellele vastu, väites, et Under koduse tõlketööga siiski rohkem teeniks, 

et tal tööl käies luuletamiseks, tõlkimiseks ega armusuhteks üldse aega ei jääks: “Kui Sa aga 

6 tundi päevas ametis oled, mineku ja tulekuga kokku 71., millal Sa siis oma Saksa luuletajate 

antoloogia teed, millal luuletad, millal puhkad, millal minuga oled! Armsakene, ära mõtle, 

et ma Sind ametisse enda lähedusse ei taha." (KM EKLA, f 180, m 42: 1, 3.8.1919.) Adsoni 

tahtmine jäi peale ning Under jäigi elu lõpuni vabakutseliseks kirjanikuks ning tõlkijaks, kui 

välja arvata mõned aastad arhiivitööd hiljem paguluses.

1920. aasta kevadel lubas Under Adsonil kolida oma korterisse, majutades ta samasse 

tahatuppa, kus varem oli elanud abikaasa Karl Hacker. Kooselu ühes majas ja korteris ei 

tähendanud Artur Adsonile sugugi ühist tuba ega ühist aset Underiga. Nad elasid ka Tartu 

maantee kodus eraldi tubades, nii nagu Under oli elanud viimased aastad eraldi tubades oma 

abikaasaga. 1920. aastaist ja hiljemgi on säilinud palju Adsoni sedeleid, mis on kirjutatud 

Underi toa kinnise ukse taga, küll tema und valvates, kartes teda äratada, küll teda igatsedes 

ja tema eest lõpmatult hoolitsedes.
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Suve 1920 otsustasid Under ja Adson veeta Kuressaares, et parandada Marie tervist:

... magamattust, närvilikkust, parandaja vanne võtta. Lapsed saatsime Saarele suurde 

majja. Kuressaares arst Hingele vanne ei soovitand. Elasime ühes väikses kapteni lese 

aiamajakeses, kahjuks perenaisega ühe katuse all. Ka Mägi ja Barbarused olid Kures

saares, jõime sageli nendega kohvi saiaga (Kuresaare linnapää, kena mees, andis suh- 

kurt ja jahu, muud surelikud ei saanud), käisime ka Barbaruste pool. Hingeke magas 

halvasti, tõlkis saksa luuletajate antoloogiat. Käisin hommikuti alati turul ja tõin omad 

ostud Hingele voodi ette, vahel sai ka neid väikseid imearmsaid roose, metsrooside 

taolised, kuid kultiveerit, ainult Kuresaares olen neid näind. Sõime palju aiamaasi- 

kaid. Muidu ei meeldinud Kuresaares: ei olnud kuskil läheduses jaluta üksinduses, 

jalutasime karjamaal. Ja linna park suvitajaid protse Tallinnast-Tartust alati täis. Nii 

läks ka see suvi Printsessil kehvalt mööda: ta tahab loodust ja mitte inimesi. Üldse 

läheb Prints inim-arguse pooleks ikka konsekvendimaks. Ei taha neid. On ka arusaa

dav: protsessi aegu sesse meeleollu surutuna ja ainult Siuru tõttu sellest jälle välja 

tulnuna ning Siuru purunemisest kangesti lööduna on ta veel rohkem inimeste pel

gajaks saanud. (KM EKLA, f 180, m 165: 2.)

Vaimse virgutusena mõjusid Underile esimesed välisreisid ammusele igatsuste maale- 
Saksamaale. Ühiselt tehti kaks reisi Berliini - esimene 1921 kevadel ja teine 1922 sügisel. 

Need olid nii terviseparandamise kui ka kultuurireisid. Külastati muuseume, teatreid. Hirmu

tav mälestus jäi Tagore loengu rahvamassist:

Olime täna surma suus: Tagore loengul. Õigemini loengu algul, sest massist muljutud 

saada oleks kole olnud. Kartsin Printsessi pärast. Tagoret nägime ülikooli aula ees, 

kui ta taksomootoris ette sõitis: jumalik kaunis nägu ja südamesse haarav hõbe juuks, 

pehme mustsammet müts pääs, pikk must mantel seljas. Andis tal aga läbi rahva

murru sisse trügida. Meie, ilma piletita, pugesime taga uksest tüdrukule altkäemaksu 

makstes sisse, saime saaligi, kuid mass, mass!... Pääsesime veel eluga välja. (KM EKLA, 

f 180, m 165: 2.)

Saksamaa reisid mõjusid hästi nii Marie Underi meeleolule kui tervisele. 1922. aasta 

reisimärkmikus on Adson muuhulgas kirjutanud:

Teine kord Berliinis. 17.IX 22. Oleme teist korda siin labases, pääliskaudses linnas, kus 

kõik väline, lodev, näiline, tuim. Sõitsime Printsessi haiguse pärast, mida prof. Wahl? 

Tallinnas talvel 3 kuud vussis ja valesti arstis nagu siin prof. Josephi juures selgus 

(kelle juures Wahl ise ka hiljuti õppimas käinud). Sõitsime siia, Prints-i haigus, mis 

Tabasalus üsna hulluks läks, kadus siin kui pühitult ja esimese nädala tundis ta end 

väga hästi, nii et arstimise asemel ostma kukkusime. Suurim lõbu Prints-il lastele ja 

kodustele osta. Teine nädal hakkasime arstima. Printsess jumalik ilus! Magas hiljuti
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4 ööd järjestikku väga väga halvasti, aga mida halvemini magas, seda ilusamaks läks. 

Ta nägu nii klaar ja puhas ja ahtake! Leiaksime aga fotograafi, kes teda vääriliselt pil

distaks. (KM EKLA, f 180, m 165: 2.)

Oma reisipäevikuis on Adson hoolikalt üles märkinud kõik ostud koos hindadega ja 

muud ravi- ning reisikulud, mis on olnud ühtekokku üsna suured (summad ulatuvad kuni saja 

tuhande saksa margani).*  Reisilt osteti hulgaliselt raamatuid: Voltaire, Wedekind, Rolland, 

Marx, Simmel, Zweig jt, ühtekokku ligi paarikümne tuhande marga eest.

* Mõned näited Marie Underi Saksamaa reisiostudest, hinnad tollastes saksa markades: Printsessi kostüüm 25 000, 
kolm paari kingi 1250,1650, 2900, Mamma ja Bertuschi põll 808, sukad 3 paari 1415, 2 paari 1125, Hedda rahakott 
350, Dagy hommikukleit 2500, Hedda jakk (zoppot) 2200, Printsessi sall (carmen) 900, V. Dagyjakk (dolli) 550, 
2 päeva särki 2100, kraed 6 tükki 500, käterätikud 1620, Printsessi püksid 1750, blokid, paberid jm. 365, kravatt 
275, ülikond paar 14 000 ja 2912, Printsessi kübar 1850, muff 1800 jne. Saksamaal arstide juures käimine läks 
samuti üsna palju maksma: 4. septembril 1922 prof.Josephile 1000 marka, 18. septembril 1922 prof. Cassiererile 
3000 pluss “assistant", kokku 3150 marka. (KM EKLA, f 180, m 165: 2.)

Berliinis tegid Under-Adson ka esialgse nimekirja luuletustest, mida võinuks sisaldada 

kavandatud saksakeelne eesti luule antoloogia, mille tarvis Under hakkas innuga eesti 

luulet tõlkima. 1919 õhinal alanud riiklik ettevõtmine tutvustada eesti luulet võõrkeel

tes lõppes paraku fiaskoga, põhjuseks väiklased seltskondlikud intriigid. (Rummo 1977b: 

125.) Antoloogia eeltööna leidub Marie Underi pärandi hulgas mahukas saksakeelne käsi

kiri pealkirjaga “Auswahl estnischer Lyrik. Übersetzt von Marie Under’’. Käsikiri sisaldab 

53 Juhan Liivi, Enno, Suitsu, Ridala, Reimani, Adsoni, Semperi, Visnapuu, Alle, Barbaruse ja 

Underi luuletuse tõlget, lisaks veel kaks saksakeelset proosateost: A. Tassa “Der fromme 

Jaan’’ (“Vaga Jaan") ja J. Oksa “Das dunkle Menschenkind” f“Tume inimeselaps”) (KM EKLA, 

f 180, m 33: 1-3).

Saksamaa reiside muljed kajastusid süngetes suurlinnapiltides Underi järgnevais luule

kogudes “Pärisosa" ja “Hääl varjust”.

MARIE UNDERI
PÄEVIK
EHK ADSONI
UNDERI-PÄEVIK

Artur Adson tegi alates 1915. aastast Underi elu kohta põhjalikke märkmeid, kuid kannustas 

Underit ka ise päevikut pidama. Ent Under ei võtnud vedu, Adsoni arvates ei jätkunud tal 

selleks energiat. Marie Underi vaimne energia kulus pigem luulevormis eneseväljendusele 

ning pingelisele ja suuremahulisele tõlketööle.

Underi lugemiskirg oli suur: ta luges pidevalt saksa, prantsuse, põhjamaade ilukirjan

dust, biograafiaid, filosoofia, ajaloo, psühholoogia ja meditsiini, vahel ka parapsühholoogia 

teoseid. Ta täiendas end prantsuse, ladina ja kreeka keele alal.
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1914- aastal oli Adson kinkinud Underile kauni nahkköites päevaraamatu, mida Under 

hakkas Adsoni pealekäimisel pidama alles kaheksa aastat hiljem, oma 39. sünnipäeval 

27. märtsil 1922:

27.11 1-22 Täna on mu sünnipäev. Kaheksa aasta eest kinkis Paaž mulle selle raamatu.

Ma ei ole söandanud nii luksuriöös kaante vahele ja nii ilusalle paberille kirjutada omi 

hooli ja muresid. Täna - meie armastuse kestes mu kaheksas sünnipäev - pani Paaž 

uuesti selle raamatu mu lauale: ta tahab nii väga, et ma siiski siia kirjutaksin.

Ta ehib kõrval toas mu sünnipäeva õhtulauda. Päev läks ilusasti. Kartsin väga, et 

halvem saab. Olin öösel magand paremini kui muidu. Vist Paaži nii palava soovi mõjul, 

mille ta eile õhtul kirjutand selle raamatu esilehele. - Arst ei käind, tegin küll tarvi

lised ettevalmistused ja kannatasin omad tavalised ärevused.

Olid valud.

Lapsed liigutasid omi väikeste kingitustega. Isa käest sain südamliku kaardi, kõigi 

koduste allkirjadega. Aadressil “Marie Under”. Imelik: isa, kes nii mu lahutuse vastu 

oli, ei kirjuta enam mu abielunime aadressile! Kui hää, et ta nüüd näib leppinud ole

vat sellega. Kuis olin siis just tema ja ema pärast õnnetu!

Paažilt sain ilusa jasmiinkreemi flanellriide hommikukleidi jaoks. Ennemini küll 

vist soojaks haigekuueks. Kui ammu pole mul enam olnud hommikukleiti! Esimene 

ja senniks viimane oli Moskvas - enne Daggy sündimist. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, 

lk 3-4.)

Esimesed sissekanded kurdavad unetust ja teisi tervisehädasid, väljendavad igatsust 

sõita Berliini ravile, kõnelevad ettevalmistustest artikli kirjutamiseks prantsuse uuematest 

kirjandusvooludest ja tõlketöödest, mis ilmusid Päevalehe joone all (prantsuse kirjaniku 

Francis Jammes’i “Jäneseromaan” jt). 10. aprillil 1922 kirjutas Under päevikusse: “Tahaksin 

tegutseda veel oma uue kogu kallal. Artiklid lükkan vist esialgu tahaplaanile. Olen uimane 

talvest, ootan kevadet!" (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 5.) Tegemist oli koguga “Pärisosa”, 

mis ilmus järgmisel, 1923. aastal.

Pärast esimesi nappe sissekandeid Marie Underi kirjutatud osa päevikus katkes, ta hai

gestus taas raskelt, põiepõletikule lisandus südamenõrkus ja närvihaigus, nii et lihavõtte

pühade ajal 1922 elas ta üle mitu ärevusttekitavat haigusatakki. Tema eest jätkas päeviku

pidamist Adson, kirjeldades suure kaasa-ja sisseelamisega haiguse kulgu ja erinevaid 

ravimeetodeid. Muuhulgas soovitas arst Underile juua madeirat, mida “Mustapääde klubis 

olla”. Adson tõttas seda kohe armsamale ostma, sai selle pika otsimise peale lõpuks kätte 

Du Nordi restoranist, olles sunnitud maksma 1200 marka pudeli eest. “Berliinis maksab umb. 

50 marka”, märkis ta Underi päevikusse. “Kivikas kirjutas, et olla meile saatnud [Madei

rat - SK], nagu lubas enne ära sõitu, aga tooja Jaan Järve pole siia ajani kätte toonud. (Nagu 

hiljem selgus, olla J. J. pudeli Tartus ise tühjaks joonud.) (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 7.)
Underi korduvad haigushood ajasid Adsoni ajuti päris surmahirmule: “Õhtul, istudes 

Printsessi voodi serval, vaatasime mõlemad akna poole, taevas loodes kollane: Tuul homseks!
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Mõtlesin, kui see vaade välja Printsessil viimane oleks olnud!!! Printsess vist mõtles ka sar

nast. Ütles, et kui hää, et siiski elab. Issand, see nüüd pole hää!" (KM EKLA, f 180, m 172: 

1, lk 7.)

Adson hoolitses ööd-päevad armsama eest kogu raske, 1922. aasta haiguste aja ning 

tegi seda niisama pühendunult kogu nende järgneva kooselu. Enamasti jätkas nüüd Adson 

Underi eest päevikupidamist, kuid paaril üksikul korral tegi siiski ka Under sissekandeid, mis 

annavad tunnistust läbielatud tervisekriisi sügavusest, rahamuredest, lugemiskirest ja ala

lisest püüdest haigustest hoolimata siiski tööd teha, luuletada ning tõlkida: “Eile julgesin 

teha ühe luuletuse: Kevad! Õhtul kihises veel pää riimidest. See kõik tasus end nii rängasti 

kätte. Ja ometi on mul niisugune tung töötada viimseil päevil. On inspiratsiooni." Ja lisas veel: 

“Ja ka puht teenimismõttes tahaksin, peaksin tööd tegema.” Sõna “peaksin” on Under alla 

kriipsutanud. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 9.)

Edaspidi peamiselt Adsoni peetud päevik peegeldab muuhulgas Marie Underi kogetud 

inspiratsioonihooge ja luuletamisharjumusi neil harvadel hetkedel, kui ta sai olla omaette.

Käisin eile hommikul Rannamõisas suvikorterit võtmas, tulin jala tagasi lõunaks ja leid

sin laualt Printsessi luuletuse: 4-jalgsed jambid, 7 salmi, optimistlik, vähe mänglevgi 

kevadlaul ja väga hää; niisugune kergus ses laulus ja täna on ta nii otsas! Kontrast 

äärmine. Mina olin kevades ja Printsess luuletas! Kui armas oli seda luuletust õhtul 

väsimusest hoolimata ümberkirjutada! Tänagi, kui läksime turule, ilm oli soe, oli Print

sessil kange tuhin luuletada. Ta tahaks veel paar laulu kogule juure kirjutada - aga 

ei tohi: täna makseti eilne juba kätte. Rahu, puhkust, siit välja oleks vaja! (KM EKLA, 

f 180, m 172: 1, lk 10.)

Päevik jätkub vaid mõnel üksikul korral Marie Underi enda sissekannetega, mis kõne

levad kirjaniku pidevast lugemis-ja loomiskirest, samas kroonilisest võitlusest pea-ja sil

mavaludega, jätkuva närvilisuse ja unetusega. Olgu suurem osa neist luuletaja väheseist 

omakäelisist originaaltekstidest siinkohal tervikuna ära toodud:

3. mail -22. Päiksepaiste! Julgem meeleolu. Uued elutsingi salvamised. Lugesin 

Suaresl: nagu oleks mulle eeterit või kamferi naha alla pritsit! Kui elustavalt ta mõjub! 

Kuid vahepääl olid kaks õudset ööd ja nende järelkajana ka halbu päivi. Näis - esi

mesel noil valuöil - et veel ainult vähe - ja rebeneb niit mis mu mõistuse kooshoiab 

ning langen pimedikku.

Nüüd loen jälle kirglikult. Olgugi, et silmad valutavad. Täna esimene päev ainult 

väikese päävaluga! Oh! Uuesti katsun kinnitada omi juuri. Veel elada! Elada! Üsna 

arglik rohetus värvib aias karumarja põõsaid. Kaevatakse, istutatakse ja ehitatakse 

uut aida kogu päev. Võtan kogu oma jõu kokku, et enesega sama teha.

15. mail -22. Ei ole palju päivi siia enam kirjutand. Olen valutand endamisi pääd, ham

baid j.m. On olnud pea 2 nädalat külm, vihm, tuuled, isegi lumi ja rahe. lOmal sadas 
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lopsakat lund, “salvrätikuid” nagu ütleb Tuglas. Olen olnud palju üksi nagu ikka; isegi 

jalutused Kadriorus harvenesid halvade ilmade ja mu põsepaistetuse tõttu. Joon ikka 

veel jooti ja neelan pille. Ikka - ei vähematki kokkupuuet inimestega. Vaatleme Paa- 

žiga jalutes puhkevaid punge. Kassid, koerad, hobused, eeslid on meie silmarõõm. 

Ja lapsed! Mul näib, nagu näeksin tänavu esimest korda oksi! Nii täis on neist õhk, 

nad laiuvad ja lehvivad nii võimsalt ja mahlakalt; otse ähvardavalt vaatavad pungad 

mu aknast sisse! Lõpetasin Suaresl. Osalt rahuldas mind, osalt tegi rahutuks. Ja see 

viimane on vist paremgi. Ei hakka siin pikemalt kirjeldama, missuguse heitluse teda 

lugedes läbipõdesin. Tänu talle selle valusa elamuse eest! Ah, armastan nii raama

tuid mis me sügavamad põhikihid segamini paiskavad. - Nüüd, täna, asusin “Als-ob”i 

lugema, kuna juba mulle selle raamatu Berliinist tõin. Kartsin seda suurt teost senni 

oma väsimuse pärast kätte võtta. Täna on aga lootusrikkam päev, päiksepaisteline ja 

ka päävalu on mul vähem, - nii siis katsun!

Saabus kaart Tuglaselt Dresdenist hulka allkirjadega.

Tabasalus, 12. augustil, -22. Suvitamise lõpp. Homme vist läheme siit linna, kuid 

mina pettununa, väsinuna, haigena. On olnud räbal suvi alalise vihma ja külmaga. 

Korter niiske, sajab läbi. Pole saand supelda, nagu muidu. Ainult 3, 4 korda. Eile ja 

täna kange torm, ehk “mitu tuult” nagu seda Väike-Dagy (2 aast. ja 2 kuud vana) eile 

ütles. Kuis olen teda vaadelnud ja kuuland suure imetlusega. Kui kaunis niisugune 

väike inim-algus.

Olen olnud jälle palju uneta. Paaž agiteerib Berliini sõitma, arstima. Vahel näib 

küll, et on viimane tund minna. Täna eriti suur väsimus.

Nelipühiks käisime Barbaruste pool Pärnus. Hääd inimesed. Hoolitsesid lõpmata 

me eest. Too nädal sääl oli peaaegu kõige ilusam kogu sel suvel. Jalutin mererannal 

ja suplesin mõnikord. See oli ja ka pääle mu ajutist paranemist dr. Kügelgeni mõjul. 

Kuid juba B. pool tulid unetused.

Mineval nädalal oli veel üks löök, mis mind väga rabas: Hedda tunnistati dr. Kur- 

rikoffi poolt kurgukatarrihaigeks + nõrgad kopsud. “Midagi" öeldi olevat kopsudes. 

Pärandet. “Tema" 2 õde ja 1 vend on surnud tiisikusse! Mind valdas hirmus hirm. Kuid 

nüüd näib Hedda siiski olevat kosund. Niipea kui saame linna, lasen teda uuesti spet

sialistilt läbi vaadata.

Omaks suurimaks õnnetuseks pole saand vähematki tööd teha. Tõlkisin paaril 

korral Claudell “Vahetust” (Draamateatrile) kuid tagajärg: äärmine väsimus, unetus.

Kas saan veel kord töövõimeliseks?! See on mu palavaim soov.

Kuid lugend olen siiski. Mõnd raamatut Tolstoi üle, eriti nimetada Romain 

Rolland’! oma. Siis Dostojevski üle Suares’i, Zweig’i. Siis Zweig’i Romain Rolland. 

Neil päevil sain kingituseks viimase Jean Christophl Kivikaselt Berliinist. Olen uurind 

“V. Medizinische Vochenschrifti”, omast hädisest tervisest aetuna. -

Õhtu. Taevas külm - kollane. Tuul veidi taltund. Läbi lahtise ukse levib lilleherne 

ja reseeda lõhna. Kahju olematust suvest. Kahju minna.
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15. märtsil, -23. Kaua ei ole enam sesse raamatusse kirjutand! Olen siis olnud vahe- 

pääl surnud, et enesest siia pole jätnud mingit märki?! Oh, on siiski olnud ju parem 

talv kui minevane. Katsun veidi aru anda.

Käisin siiski sügisel Berliinis! Ja hääde tagajärgedega. Kõigepäält läksin prof. 

Josephi juure oma põiehädaga. Siinne diagnoos tunnisteti tühjaks. Siinne arstimisviis 

valeks! Oma pesemistega oli prof. Wahl just mu tervist rikkund! Leiti olevat mul fos- 

faturii närvilisel alusel. Selle tõttu ka põiehaigus (fosfaatide ärritusel). Arstiti sootu 

teisiti. Dieet. Paranesin. Omaks suureks õnneks olen veetnud selle talve valudeta. 

Ainult vahete vahel väikesed ärritused veel põies. Väga harva. Kuna mineval talvel ja 

suvel pea iga päev tuli lamada sängis.

Siis tahtsin närve arstida Berliinis. Käisin esialgu Dr. Karl Brinbaum’i juures. Kuulus 

psüchiaatr. “Psücopathologische Dokumente’’ autor. On kirjutand veel teisi teoseid 

sel alal Sümpaatlik juut. Olin ainus patsient. Olin koledas ärevuses nagu ikka arstide 

juures. Rahustas. Asetas küsimusi väga hellalt ja tagasihoidlikult. Küsis Kas on olnud 

mõnd põrutavat elamust. Oo miks mitte! Kogu mu lahutusprotsess ja selle eelaeg. 

[Kaks sõna maha kriipsutatud, vist “Ristiema tragöödia*  - SKJ. Need kaks päämist, kuid 

kui palju vähemaid muresid ja piinu! Jaatasin seda küsimust, lähemalt seletamata. Kir

jutas sissevõtmiseks letsitiin-perdynamiini + arseeni + rauda. Andis nõu päämassaaži 

teha (elekter), siis veel vanne pinofluooliga. Soovitas rahu. Ärevustest hoida! Mitte 

lugeda! Mitte töötada. Ma ei öelnudki talle, et vaimlist tööd teen, et olen luuletaja. - 

Mind siiski ei rahuldanud see kõik. Barbarus oli rääkind vereproovide tegemisest; ka 

Kügelgen. Rauda, arseeni ja letsitiini olin küllald söönd. Tagajärjed üürikesed olnud. 

Tahtsin seepärast veel mõne “Kuulsuse” juures nõu otsida, - et ju nüüd olin Berliinis. 

Läksin prof. Cassireri juure. Elas väga uhkelt omas majas Westendis. Rahaahne. Kuna 

Birnbaum võttis ainult 200 Sm. (elas väga lihtsalt), võttis C. 3000 Sm.! Soovitas sana

tooriumi. Et ma sellest keeldusin, andis nõu vähemalt 2 näd. tema juures käia (1500 

Sm korra päält) letsitiin-pritsinguid naha alla teha laskmas. Pääleselle oleks ta veel 

teind mulle pää-ja kuklagalvanisatsiooni. Ka sellest kõigest pidin keelduma kuuri 

kalliduse tõttu. Noh, ei jäänd temale siis ka muud üle kui letsitiin-perdynamiini kir

jutada. Jõin siis seda. Mõju oli väga hää. Tulin koju värskena päävaludeta. Aga õigust 

öelda: olin end juba Berliinis iseenesest tundnud palju paremana kui kodus. See oli 

juba eelmine kordki nii olnud. Vist vahelduse mõju. Ja see väljasolek kõigist kodus

test askeldustest ja väikestest-väiklastest muredest ning hoolitsemistest. Siin läks 

aga peagi mu’ga jälle allamäge. Letsityn-perd. pole siin saada. Tellisin juba Kivikase 

kaudu Berliinist järele. Siis tellis veel Barbarus seda mulle. Olen seda joond mitu pude

lit. Tagajärjed siiski veidi vähemad kui olid algul. Üksvahe, kui pauseerisin, kannatasin 

koledamaid päävalusid ja ka unetusi. Nüüd on siiski parem, aga päris korda ei saa mu 

närvid vist kunagi enam. Ööseti jälle depressioonid. Ärkan suure südamevaluga eimil- 

legistki. Ka päeval rõhutud meeleolu. Aga kõige hirmsamad on need öised ärkamised. 

Õud, hirm ja peaaegu “füüsiline" hingepiin. Tunnen seda moraalset südamevalu isegi 

kehaliselt, pahemas küljes, künni käerandmeni.
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Majanduslik elu sama vilets kui ennegi. Reisuvõlad (50 tuhat) veel tasumata. 

(Osa tasut). Pärisosa honorar läheb selle katteks (36 tuhat). Tööd pole suurt saand 

teha. Ainult tõlkind. Aino Kallaselle tema novellid “Bernh. Riives” ja “Lasnamäe valge 

laev” - saksa keele: (Kannab neid tuleval kuul Ungaris ette) siis Elektra Estoonialle. 

Draamateatrile lõpetasin Claudell Vahetuse. Sepp’a stuudiole Blocki Tundmatu. Siis 

veel mõni väike asi. Brandese Goethest tegin Pvlh-le väikese referaadi. Ja see on 

kõik. Loovat hääd - ei sugugi. See masendab koledasti. - “Tema” käest ei saa ma laste 

jaoks enam noid sandikopikaid ka mitte. Ongi parem. Oli päris häbi seda narrisummat 

vahete-vahel vastu võtta. Osalt maksab nüüd laste kosti raha (mõlemad on Tartus: 

D. ülikoolis, Hedda oma katarri pärast Tartu kuivemas kliimas), suurema jao kannan 

siiski mina. On nad ju enam kui pool aastat siiski kodus ja siia ta ei maksa kopikatki. 

Isegi Tartu väljaminekutest on osa minu kanda. Vanematele pean ka ikka andma. Lõpe

tan täna protokolleerimise. Püüan homme jätkata.

16.111.23

Oh, milline kevad! Kõikjal voolab ja vuliseb. Jalutin. Kevadrõõmust paranes pea

aegu päävalu. Öö oli vilets. Poolunetu. - Aias sirtsub kibuvitsapõõsal üks väike hall 

mustapääga lind. Sirtsub ja nokib vahetevahel mulle neid kortsundja luitund marju.

Lubasin eile jatkata ülesmärkimist vahepäälsest elust, - kuid mis sääl ikka öelda? 

Parim sai juba eile kirja pand. Lisan veel, et Berliinist koju jõudes ei tahtnud siin sugugi 

kohaneda. Kitsas, must, pori. Igavene alev. Korter ebamugav ja remontiihkav. Igapäev 

kordasin Paažile: “ära! ära!” Olgugi, et Berliiniski polnud jumal teab kui hää. Kuid oli 

ikkagi avaram. Siin need “tuttavad” iga sammu pääl. Vahivad, mõnitavad südames. 

Vihastavad. Berliinis ärkas isegi veidi "naine” jälle minus. Ihkasin end jälle ehtida, kuna 

enne olin isegi oma opossumkraed kui etteheidet kannud, ja ihkasin teda ära müüa. 

Nii tahtsin oma vaest ja kõigi mu omaste kehva elu oma välimusega kooskõlastada. 

Igakord kui panin selga selle palitu, vaevas mind see krae, olgugi ta oli toona Ber

liinist (esimese reisu puhul) odavasti ostet. Koju jõudes langes see vahepääl natuke 

päädtõstnud “naine" jälle kohe kokku. Jälle asusin ainult raamatute taha, jalutama 

kõrvalistesse tänavatesse, hoiduma inimesist. Ent siiski: olen käind enam teaatris kui 

eelmistel aastatel. Paaž on pidand arvustama, ja niisiis olen käind ühes. Ka kohvikus 

mõned korrad. Kuid sääl on vastik: laiutavad pankurite ja muude tõusikute naised 

ning nende “õue” näitlejad.

Huvitavamad raamatud, mis sel talvel loet: Kurd Hildebrandt, Norm und Entartung 

des Menschen ja samalt autorilt Norm und Verfall des Staates, siis jälle Dostojevskit. 

Veel: Moriz Goldstein: Der Wert des Zwecklosen; Georg Foerster, Der Mensch ais Sinn 

und Wert; Dr. W. Moog, Die deutsche Philosophie des zwansigsten Jahrhunderts; Plato, 

Gastmahl; Baudouin, Suggestion und Autosuggestion. Viimast refereeriksin meeleldi. 

Pääle selle lugesin Brandes’e Goethe. Osa Vaertingi “Die WeikL Eigenart im Män- 

nerstaat und die männi. Eigenart im Frauenstaat”. Hildebrandt ja Baudouin panid kõige 

rohkem mõtlema. Praegu loen H. Keyserlingi Schöpferische Erkenntnis. Ka see raamat 
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valdab nagu sama autori Reisetagebuchki. Olen juba teist päeva üksi. Bertusch sõitis 

Dagyga ühes väheseks ajaks Tartu. Kui armas see üksindus. Ainult päävalu.

(KM EKLA, f 180 m 172: 1, lk 13-19.)

Päevikus mainitud rohke loetud kirjanduse hulgas (Rolland, Zweig, Suares, Keyserling, 

Dostojevski jt) pälvib terasemat tähelepanu saksa teadlase Mathilde Vaertingl feministlik 

ajalooraamat “Naise iseäraldused meestest valitsetavas riigis ja mehe iseäraldused nais

test valitsetavas riigis”, mille põhjalik refereering ilmus Marie Underi sulest järgmisel aastal 

Päevalehe Lisas läbi kolme numbri pealkirjaga “Meesvalitsus ja naisvalitsus”. Refereeringu 

allkirjaks oli tagasihoidlik pseudonüüm “-ess” (Printsessi nime lõputähed). (Under 1924d)*  

(Vt lähemalt ptk “Sooline lugemine”.) Toonane lugemus osutas muuhulgas Underi jätkuvale 

intensiivsele feminismihuvile.

* Refereering leidub Artur Adsoni poolt koostatud ning arhiveeritud Marie Underi artiklite kaustas: KM EKLA, f 180, m 30.

Kevadel 1923 on päevikus paar sissekannet Adsonilt, kus ta kirjeldab kaastundlikult, 

kuidas vaatamata krooniliseks muutunud tervisevaevadele (unetus, peavalud, närvilisus) on 

Marie Under siiski uuesti jaksanud luuletada. Nii sündisid luuletused “Vaev” (11.04.1923), 

“Esimesed päevad” (16.04.1923) ning “Vaeste patuste tänaval” (18.04.1923):

Ning teisel päeval luuletas! Eile otse suremas: ei mingit elulooma, ja täna luuletab! 

Tuli välja, et ta ka 11. s.k.p. oli luuletand, algand oma luuletuse “Vaev” (läks nüüd 

“Loomingu” I nr-sse), oli sellest liig ärevusse sattunud ja sellep. mitte magama jää

nudki: ta ei tohi töötada! Katse tasus enese rängaste kätte. Kuis ta eelmistel päeva

del ja nädalail kurtis, et ei saa töötada ja et jääb “Loomingust" välja! [---] ...ja teine 

ime: täna luuletas jällegi!: “Esimesed päevad”. Annaks jumal, et ta täna selle tagajär

jel nüüd uneta ei oleks. Lubasin selle suure sündmuse puhul “Vaeva” siia raamatusse 

kirjutada. Viimast kord luuletas Prints 9 kuu eest. Ta on sellest palju tuge saanud, et 

nüüd ometi jaksas luuletada. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 20-21.)

Pikk depressiivne “Vaev” väljendas kontsentreeritult öiseid hirme, hingepiinu, alistumis- 

ja surmahirmu, mida autor neil aastail üle elas. Lõpustroofid väljendavad ahastavat sisepiina 

selle üle, kuidas edasi elada:

Liiv rabiseb. Mis avause valge lill?

Vist hauda kaevatakse kusagil.

Kes suri? Kus on koolja? Kelle hing 

On kehakirstus siruli ja — kaelas ling?

Kuid kusagil on Elu: verev pihlapuhm!

Vist väga kaugel siit. Siin on kõik tuhm.
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Siin abitumalt veedad oma ea

Ning kuidas elada — ei tea, ei tea.

Kolmeosaline luuletus “Vaev” ilmus luulekogus “Hääl varjust” (1927), peegeldades 

Marie Underi 1920. aastate alguse sügavalt depressiivset meeleolu, tema ihu-ja hinge- 

vaevu. Artur Adson rõhutas päevikumärkmeis, et “Vaevas” pole Under “kaugeltki omi kan

natusi, ihulisi ja moraalseid-hingelisi ära ütelnud. Muud me ei kõnelegi, kui “siit välja”. Rui- 

neerivaist tingimusis! välja. Vahemere ääres saaks Printsess iseenesest terveks!" (KM EKLA, 

f 180, m 172:1, lk 22.)

Samasugused tumedad, ängistavad meeleolud on valdavad Underi järgmises luuleko

gus “Pärisosa".
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“PÄRISOSA”
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1923. aasta alguses ilmunud viies luulekogu “Pärisosa” jätkab Marie Underi “Verivalla" tee

masid - kaduvikutunnetus, lõpmatusetusk. Pessimistliku ja melanhoolse luulekogu põhitoon 

on kurb, tihti ülepaisutatult traagiline. Lõviosa moodustavad ekspressiivselt väljendatud kan- 

natusluuletused, millele lisanduvad süngeilmelised, kummituslikud, kuid dünaamilised suur- 

linnapildid. Need peegeldavad sõjajärgse Berliini-reisi muljeid. Luulekujundeid pingestavad 

nüüdsest suured sisemised vastuolud: rõõmu peidetud kurbus, valgusse mähitud öö, surmaai- 

mus igas eluavalduses. Luuletaja võitleb siin oma suurt sisevõitlust kahtlustega kõiges - elus, 
armastuses, surmas, jumalas. Sisemise lõhestatuse ehedad näited on “Surelik" ja “Õhtu".

Õhtu

Õhtu: suletakse väravad ja lukutakse majad;

Hingest raskuvad sees kõik kannatajad.

Päev kõik omad kõrged sillad üles vinnas:

Käsipuu kui kaob — vaob käsi rüppe tarbetult kui kinnas.

Riietega langeb meie selgroog, meie julgus: 

Kindlusetu, kodus kodutu nii mõnigi kui hulgus.

Tund on tulnud lahtimähkuda nii paljust:

Valla päevast, sellest ajaliku valgest kaljust.

Isegi me nimi poetub meist kui vöö, mis kokku köidab, 

Kuni uin ka selle nimetuse võidab.
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Marie Underi 
luuletuse “Surelik” 
käsikiri. Ilmunud 
luulekogus 
“Pärisosa” (1923).
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Väljas sügislehte roostetanud plekki klõbistavad pajud: 

Seda suuremaks saab öö, mida vähemaks sa vajud.

Absoluudis seisad alasti: ainult otsatus ja väike süda, 

Mis ses pimeduses ainus õhetus ja põlev ida.

Avab südames üks haav: üks ammuaegne oma punetava silma;

Viirastub kui oleksime kõigest: elust — iseendast ilma.

Linnaluules tõuseb väliste arhitektuuriliste piltide hulgast esile ahistava linnakultuuri 

ohver: inimene. Under on suur kaaskannataja kõiges ja kõigiga, kellele ta näeb elus üleko

hut tehtavat.

Tumemeelses kogus leidub kolm üldtoonist järsult erinevat helget, hümnilist ning rüt

mikat luuletust “Lainte manifest kallastelle” ja lausa ebaunderlikult ülevpateetilised “Me 

ärkame” ning “Noorte laul". Just nende kolme luuletuse väljendusviisi puhul võib täheldada 

ekspressionistlikult paatosliku saksa lüürika võimalikke mõjusid, mida Under “Pärisosa” luu

letuste sünni aegu paralleelselt oli tõlkinud (Heym, Becher, Else Lasker-Schüler jt).

Sonette siin enam ei leidu. Luuletaja pole küll täielikult hüljanud kindlaid värsivorme, 

kuid tihti purustab ta range vormi, valdamata veel täielikult uut, vabamat värssi. Vahel on 

kasutatud dantelikult rangeid tertsiine, leidub nii lõpp- kui siseriime, alliteratsiooni ja asso

nantsi, kuid värsikäsitlus on varasemast vabam, samas ka lõdvem ja paljusõnaliseni. Sõnastus 

on kohati raskepärane, kujundid on küll erakordselt paisutatud ja linnaluules lausa kriiskavad, 

kuid jäävad kunstiliselt siiski vahel üsna jõuetuks.

Kolmeosaline luulekogu on komponeeritud ebatavaliselt: esi

mene osa püüab vallutada hoogsa usuga uude noorusse ja inim

konna paremasse tulevikku, teises osas on valdavad pessimistli

kud linnamiljöö kujutused ja inimlike kannatuste poetiseerimine, 

viimases osas heitleb autor oma hingehädade ja igavese lunastuse 

küsimustega, tõusmata neis isiklikes sisevõitlustes üldistuseks vaja

likule filosoofilisele kõrgusele. Nii kulgeb poeetiline üldmulje mitte 

tavapärases tõusvas, vaid hoopis langevas joones. Kokkuvõttes tuleb 

nõustuda Ants Orasega: pingutust on siin rohkem kui pinget. “Päris

osa” tunnetuslikes otsinguis nägi Erna Siirak Underi lähedust nii 

Goethe kadumatuse lootuse kui ka Maeterlincki transtsendentsete 

maastikega (Siirak 1981b: 225), nt luuletuse “Elu” viimane stroof:
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Gori karikatuur 
mehisest Underist. 
Vana Meie Mats, 
1919, nr 17-18, lk

Nii kaduvuse kaaose vastu tõrgub

Ja igaviku sambaid voolib hing.

Ning poolikuse leina lootust nõrgub 

Ja särav-avaramaks laiub ring.
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1923. aasta kriitika kurtis üldist ilukirjanduse vähesust ja kirjandushuvi langust (Andre- 

sen 1923: 85-87). Ainsaks tähtsündmuseks võis pidada uue kirjandusliku ajakirja Looming 

ilmuma hakkamist. Ühtlasi tähendas 1923. aasta lüürika osatähtsuse vähenemist kirjanduse 

teiste põhiliikide kõrval. Luuletuskogude autoreid võis üles lugeda ühe käe sõrmedel: Marie 

Under, Ralf Rond, Oskar Rootsman ja Eduard Nukk. Neist kaks viimast jäidki juhuluuletajaiks. 

Nii osutus aasta lüürika põhikandjaks Marie Underi “Pärisosa”. Samas pälvisid uudse vormi 

tõttu tähelepanu Jaan Kärneri uut tüüpi looduslüüriline värssromaan “Bianka ja Ruth" ja 

M. J. Eiseni pikem lugulaul eesti orjaajast “Kuldja”.

Underi viies luulekogu ei pälvinud pikka aega üldse kriitikas tähelepanu, alles aasta 

lõpus ilmus esimene ja ainus kiitev arvustus noore Nigol Andreseni sulest Päevalehe Lisas 

(Andresen 1923: 85-87). See-eest analüüsiti luulekogu tunnustavalt kõigis kirjandusaasta 

ülevaadetes nii ajakirjades Looming (Andresen 1924: 44-49) ja Eesti Kirjandus (Raudsepp 

1924a: 132-143) kui ka ajalehtedes Vaba Maa (Raudsepp 1924b: 6) ja Päevalehe Lisa (Roose 

1924: 90).

Underi luule hakkas juba 1920. aastate algul mõjutama kaasaegset luulet ja kriitikaski 

märgati seda üsna varakult. Näiteks leidis Nigol Andresen, et Eduard Nuka “pool-epigoonili- 

sed” luuletused on tehniliselt lähedal Underile: “samad võrdlusist kokkusäet laused, samad 

võrdlusedki” (Andresen 1924: 49).

Juba “Pärisosas” hakkas avalduma Marie Underi hilisema mõtteluule põhiolemus, mil

leks olid igavesti ellu kuuluvad sisemised vastuolud, ehkki ta selles kogus ei suuda leida nii 

tõsisele teemale veel päris adekvaatset kunstilist vormi.
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1923. aasta sügisel, septembris-oktoobris lõpetas Marie Under Schilleri draama “Maria Stu- 

arti” tõlkimise, võideldes ägeneva peavalu ja silmavaluga. Sügisel tegi ta veel oma käega 

paar lühikest sissekannet päevikusse, mis kajastavad jätkuvat muret nii oma lähedaste tervise 

kui iseenda seisundi pärast, samuti pikaaegse kodu võimaliku kaotuse pärast.

18.IX.23. Niikui sule käest panin - algas piin. Olen vist jälle liialt töötand. - Suvel Pär

nus ravitses mind Barbarus solarsoniga. Algul tema, pärast õpetas Paažile pritsimise 

kätte ja Paaž jätkas. Talle meeldis see töö väga. Mõned unetusperioodid ja päävalud 

mahaarvat, tundsin end Pärnus päris hästi. Oli aga kahjuks jälle vihmane suvi. Kuid 

ilusail päivil olin isegi 8 tundi ja rohkem väljas. Suplesin! See mõnu on üle kõige! Kor

teriolud olid kaunis kehvad. Nüüd öeldi meil eile aga ka linnakorter üles! Peremehe 

vend, Venemaalt tulnud, tahab meie korterit omale. Olla meid kohtusse andnud. Kole! 

Sel korteri kriisi ajal veel see jant!

Hedda Tartus. Läheb “Pallasesse” õppima. Koolis tal ju ei vedand. Need igavesed 

matemaatika hädad! Ta, vaene, ikka veel kurguga haige. Säälne kliima talle soodsam. 

Dr. Hoffmann tõmbas mõlema mandlid välja. Lasin teda suvel Barbaruselt hoolega 

läbikatsuda. Süda kasvand. Lootis, et kasvab pea täis. Kopsud ka paremad. Kurk kõige 

halvem. Dagy sõidab ka pea Tartu, siis siin jälle lõpmatu vaikne. Kuid kulu teevad nad 

mulle oma sääloluga. Kahe nädalaga Heddale juba 6000 mk. läind. - Venna tervis 

parem. Suvel oli tööta, nüüd on jälle tööd. Vanemad ikka kiratsevad, hoiavad lapsi, ja 

ema haiglane. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 25.)

Marie Underit kurvastas Hommikteatri looja August Bachmanni ootamatult varane surm:
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A. Bachmann, Hommikteatri juht suri juunis. See läks mulle nii südamesse. See kultuu

riline kaotus Eestile näib mulle suurem kui Altermanni, Toomasbergi, Kallise ja teiste 

hiljuti surnute. Olen palju ta pärast nutnud. Paar nädalad pääle ta surma, ei saand 

õhtuti magama jääda kurbuse pärast. Ööseti ajas südamevalu üles: nutsin, ahasta- 

sin. Milline and! Ja seda aimavad vähesed. Ei ole mul kusagil - isegi Berliiniski - nii 

suuri teaatrielamusi olnud kui need vähesed Bachmanni lavastused Hommikteatris. 

Judinad käisid üle selja ja pisarad olid kurgus ja südames. Ja töötas nii haigena! Alu

mised südameklapid olla tal pea täiesti puudund! Tahtsin ta üle juba neljandamma 

“Loomingu" kirjutada, kuid - väsimus! Nii kui vaevalt 2 tundi sain päevas kirjutand - 

öösel unetus ja jälle koledad päävalud! Aga katsun siiski edespidi. (KM EKLA, f 180, 

m 172: 1, lk 26.)

Under kirjutas Bachmannile süvenenud järelehüüde “August Bachmann ja tema loo

ming", mis ilmus 1923 ajakirjas Looming (Under 1923a). Marie Under oli Hommikteatrist tun

nustavalt kirjutanud ka varem: tema artikkel “Ekspressionistlik teater ja Ernst Tolleri “Mass

inimene" Hommikteatri lavastusel" ilmus 1922 Tarapita ajakirjas (Under 1922a).

Marie Underi argipäevi raskendas mitte ainult ta enda kehv tervis (depressioon, peava

lud, unetus), vaid ka üha neurootilisemaks muutuv mure lähedaste (ema, isa, tütred, vend, 

vennalapsed) tervise ja käekäigu pärast. Lakkamatutele kodustele muredele vaatamata püü

dis Under pidevalt jätkata vaimset tööd.

2O.X-23 Ja halvad magamised. Kardan nii neid öid. Juba õhtu tulles valdab mind hirm 

nende pärast. Läheb enne 2-3 tundi, enne kui suigun. Siis iga öö, üks ehk rohkem 

ärkamisi. Hommiku pool olen jälle tund või paar üleval. Kange südamevalu (psüühi

line) äratab. Ärkvel olles tuleb sellele lisaks ka veel ränk päävalu ühes südamenõrku- 

sega. Need depressioonid on nii koledad. Esiteks tulid nad mul (nagu nii mõnigi varem 

aasta) täiesti alateadvusest. Ärkan, ahastan - ei tea millest. Kuid küll see alateadvus 

juba teab! Nüüd viimne nädal muretsen aga eriti omaste pärast. Vend haigem. Tööta. 

Jenny päev otsa tööl, lapsed vanemate hooleks. V.-Dagy oli küll umbes paar näd. jälle 

siin. Ema haige, väsind, hingeldab. Ja muretseb! Oh jumal! isa samuti. On küll tervem, 

kuid ikkagi 81 aastat ja - muretseb! Ning mina muretsen nende kõikide pärast. Lisaks 

veel omad mured. Kuis olen ma alati ihand, et mu vanemad saaksid veel veidi kerge

mat elu enne surma. Nad ju nii palju raskusi kannatand. Tahaksin, et ema elaks minu 

juures ja puhkaks. Kuid kus ta saab! Venna lapsed! Ööseti muretsen ja ahastan. Kui ma 

ometi rohkem tööd suudaksin teha, et kõiki neid kannatajaid rohkem aidata. Hedda ja 

Dagy nurusid ka jälle neil päivil raha. Paaž lubas täna saata. Hedda tervis parem, õpib, 

õpib. Kui hää. Prof. Dõrvaliz kiidab teda, olevat hästi edasi jõudnud. - Tarvitan jälle 

prof. Puusepa rohte. Peaksin küll vist ikka prof. Cassireri poolt ettekirjutet ravitsuse 

(letzitiini injektsioonid ja elektermassaaž) läbiviima, kuid - pole raha!

Sügis. Kurb. Hakkasime Paažiga prantsuskeele konversatsiooni õppima. 3 kord 

näd. Kadriorus tunnid. Mul meeldib väga nüüd see ülikollane park. Nukker; täis
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Üks viimaseid perefotosid 
Suur-Tartu maantee 
kodus 1923. aasta 
lihavõttepühadel: Berta 
Under, Dagmar Hacker, 
Marie Under, Hedda 
Hacker ja Artur Adson.

kodulõhna. Tühi, vaikne. Ja kui päikest on, siis on see nukrus veel suurem, magusam, 

kisendavam. - Süda on mul haigem kui kunagi. - Barbarustelt täna kaart Montmartrel 

surnuaialt, Baudelairel haualt. Pidin nutma purskama seda puudutes! Mingi surmaaim

dus on minus. - - Kuid ärgu surgu veel ema, ema! Tahan veel ta vastu hää olla, teda 

hellitada, ravitseda. Ka veel mitte isa! Nende mõlemate vastu on mul suured kohus

tused täita. Olgu nende viimsed päevad kergemad, ilusamad! (Järelmärkus päevikus 

Marie Underi raugaea käekirjaga: Ema elas lõpuks meil Rahumä meie Rahumäele asu

mis I aastal, kohe meie majja kolimise järel. See oli tal läbinisti rahulik elu.) (KM EKLA, 

f 180, m 172: 1, lk 28-29.)

Vaheldust pakkusid prantsuse keele tunnid ja sagedased teatriskäigud: Draamateat

ris etendus sügisel 1923 Adsoni autobiograafiline näidend “Läheb mööda”, mis kajastas 
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muuhulgas Underi-Adsoni armastuse kannatusterohket lugu. Estonia teatris etendus “Ham- 

let” Ants Lauteriga peaosas, mille kohta Under kirjutas päevikusse kriitilise miniarvustuse.

Pühap. Nädala eest oli Paaži premjäär. Rohke ja soe osavõtt. Sääl ka meie kannatamislugu 

sees. Üleeile õhtul käisin Estoonias HamletiL Arvustajad - Miili Mallikas ja J. Lintrop - kiida

vad, on vaimustuses. Mina ei saand mingit elamust. Surnu, traditsionaalne lavastus. Küll sära 

ja hiilgust, siidi ja sammetit ning brokaati, - kuid loovat vaimu sugugi. Pompöös kuningate ja 

sõdurite ülikonnad, pikad piigid ja muu täpne ajaloolik rämps, - kuid kunsti peaaegu sugugi. 

Lauter on liig pinnapäälne Hamletiks. Ta on naiselik. Eemalt vaadates - istusin viimastes 

ridades - täiesti naine, dshinny-frisuurgi pääs. Kohati nagu Willmer. Ei olnud ühtlust, süga

vust. Oli näha, et on studeerit peegli ees žeste, oli mõeld välimuse pääle, - kuid sisemist 

mängu ei olnud. Tahaks teda võrrelda Ääreni maalidega. Väline, pinnapäälne. Ja lisaks hää 

hääl. Lauteril ei ole häält sugugi. Ja ta on affekteerit. Paaži “Läheb mööda’’ja Kaiseri “Hom

mikust keskööni” Draamateatris andsid mulle palju rohkem. Pean lõpetama. Silmad! Pää! 

(KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 26.)

1923 -1924. aastal tehtud sissekanded jäid Marie Underi viimasteks omakäelisteks 

üleskirjutuseks päevikus, edasi jätkas tema eest päevikupidamist Adson kuni elu lõpuni. 

Esinduslikus nahkköites päevik kirjeldab luuletajapaari elu kuni Underi 70. sünnipäeva järel

kajadeni 1953. aastal.

LAHUTUS
JA ABIELLUMINE

1924. aasta oli Marie Underi eraelus oluline, sest alles nüüd jõudis lõpule ligi üheksa aas

tat palju psüühilisi kannatusi põhjustanud lahutusprotsess Karl Hackerist. Lahutus jõustus 

ametlikult 29. jaanuaril 1924, üheksa aastat hiljem kui see esmakordselt algatati. Sel puhul 

kirjutas Adson päevikusse 14. veebruaril:

Nukraks tegi see teade Prints-i: hilja tuli see vabadus! Mis oleksime annud, kui ta siis 

oleks tulnud, kui me seda lahutust püüdma hakkasime! Nüüd ei ole sest muud kasu 

kui reisuks ja korterisse möllimisel - ainult passi hõlbustus. Muu jääb ju endist viisi, 

oleme ju faktiliselt ammugi mees-naine, ka tuttavate silmis. Hää seegi, et ühest väi

keste, kitsaste olude halbusest nüüd pääseme: ei ole enam passide ettenäitamisel 

Pr-il tarvis ärevusse sattuda, ega ühegi korteri- ega võõrastusmaja omanikul õigust 

meie pääle viltu vaadata. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 30-31.)

Kevadel 1924 oli Adsoni peamine mure endiselt Printsessi halb tervis, pikad unetuse- 

perioodid ning uue üürikorteri leidmine, sest kunagise kuulsa kirjandussalongi sinise terras

siga Tartu maantee kodu oli neile nüüd lõplikult üles öeldud.
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Tallinna- Haapsalu Rahukogule•.

Marie Hacker’i, sünd. Under ’ i 
Tallinn, S.Tartumaantee Hr.57. 

öudekiri

Tall.-lkiap. H;;i।ukogu
•^e7npelmaLkuStutatud'

■' j92.

Karl Haoker’iga abielusse ja 

Oleviste kiriku öpeteja poolt

y Mina astusin kostja 

meid laulatadi Tallinna 
10 w e e br u ar i1 1902 a.

Meie vahekord läks nii halvaks,et meie üksteisega 
sugugi läbi ei saanud ja et kokkuleppimine meie vahel 
võimata oli ja minu mees enam kui kaha_ aasta eest minu 

juurest ära läks,mille järele meie kõik see aeg lahus 

elanud oleme, siis on minul 
23 põhjal lahutust nõuda.

Ma palun:

1/ Minu ja kostja Karl 

maie astusime 10 veebruaril 

t ad a. ;
2 / asja poolte mitteilmumisel ilma nendeta haru

tada.
3 / kosija peale kohtu ja asjaajamise kulud panda

L i s al/Laulatus tunnistus..

. 2/ ärakirjad kostjale.
Seda' nõude asja sisseandma volitan vannutatud 

advokaat Artur B e e k’i.

õigus abieluseaduse §

Hacker’i abi eiu,millesse 

1902 a. lahutatuks tupnis-
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Vaba-abielupaari omavahelised suhted kannatasid sel ajal samuti Underi depressiooni, 

närvilisuse ning tujutuse pärast: “Printsessiga läheb ikka pahemini. Ja mina ei oska ka ikka 

küllalt arvesse võtta tema äärmist närvilikkust ning nii juhtub väiksest mõtlematult, ettekart- 

matult öeldud sõnast suur meelehaigus temale, sõnast mis kaugel oli sellest sihist, et Pr-le 

haiget teha kuidagi. Tuleb minultki lisaks - kahju, tuline, kahju, - kõigele muule halvale.” 

(KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 32.)

Muret tekitas ka suure unistuse - Euroopa ringreisi - jaoks visalt edenev rahakogumine. 

Adson tõmbas päevikus paralleele Underi ja Nietzsche tervise vahel, kes samuti kannatas 

sarnaste tervisehädade ning kliimatundlikkuse käes:

Pr-ss luges Nietzsche elulugu, vahel mulle valjusti, kui kudusin temale jympereid. 

Igal leheküljel peaaegu on ühtesattumusi Printsessi ülenemisega kliimast. Nietzsche 

võis ilmlõpmata rännata Schweizis ja Itaalias ning Prantsusrannas ja kus tal hää oli, 

sääl ta lõi. Aga millal on Pr-il hää? Tõesti ta looks ja tunneks end tuhatkorda paremini 

kui saaks välja siit tapvast kliimast - ja muredest, muredest laste pärast ja omaksete 

pärast. Nietzschel olid ainult silmavalud ja unetused, tal ei olnud majanduslikka ega 

perekondlikke muresid, Pr-il lisaks pää-, silma- ja alatiste südamevaludele - ka füü

siliselt valutab ja haigleb tal jälle süda - kõik mured ja halbused. [---] Oleks N. siin 

eland, ta poleks iial kirjutand “Zarathustrat”. See on püsti raiskamine, elu raiskamine, 

et Pr-ss peab siin elama ja nii elama!!! Pr-ss ütleb: kui saabas katki on, siis paranda

takse teda, aga inimest ei paika keegi. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 34-35.)

Alalistele haigustele ja muredele vaatamata toimus 1924. a Adsoni jaoks nii palavalt 

oodatud sündmus: Marie Underja Artur Adson registreerisid oma abielu 11. juunil 1924. Nii 

täitus lõpuks Artur Adsoni suur südamesoov, mida ta oli avaldanud oma armastatule juba 

üheksa aastat tagasi. Faktilise abiellumise ajaks olid Marie Underja Artur Adson paarina 

koos elanud neli aastat, nende armastuslugu oli kestnud vahelduvate tõusude ja kriisidega 

kümme aastat. On iseloomulik, et Under ei maini seda sündmust oma 1924. aasta päeviku 

kokkuvõttes (vt KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 46-47) mitte kordagi, Adson aga märgib abi

ellumise Underi-päevikus ära koguni kahel korral, 8. ja 30. juuni sissekannetes, nii enne kui 

pärast registreerimist:

Kesknädalal ll.VI. on meie “laulatus” Vana raekoja pääl Raekoja platsil, väikses kant- 

seleikeses. Ometi kord! Peaaegu täpselt 7 aasta eest viisin Printsessile Kehra (ta 

suvitas siis Virgolas) teate, et kindralkonsistoorium Peterburis meie lahutusprotsessis 

otsuse on teinud, et kõik jääb vana viisi. Ja sügisel saab 9 aastat, kui algasime lahu

tusprotsessi - mis koledad ja ärevad ajad siis algasid! - Printsess kardab eeloleva 

kesknädala ametlikku külge, muretseb, ei maga. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 37.)
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ll.VI. oli meie abiellu registreering. Tunnistajad: Koch, Õlak, Andresen ja Kangro- 

PooL Viimased kaks hankisin veel suure rutuga sama päeva hommikul. Pärast tegime 
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lõunasöögi Lindenis tunnistajaile ja Dagyle-Berthale. Kangro-Pool tõi kimbu pikavar- 

relisi tulpe Printsessile lõunalauda. Õnne soovis mulle ka Raamann, Päevalehe trüki

koja juht. Kirjas soovis meile õnne Tuglas - See on ka kõik meie pulma pidulik külg. Ka 

Barbarus soovis õnne ja hiljem Hans Kruus. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 39.)

Kodune elu oli selle perekondliku sündmuse ajal aga täiesti pea peale pööratud: 28. mail 

1924 otsustas Tallinna rahukogu, et Tartu maantee 57 majaomanikul on õigus Marie Under 

tema pikaaegsest üürikodust, kus ta oli elanud ühtekokku 17 aastat, välja ajada. Sellest päe

vast algas suur pakkimine, mis kestis paar nädalat, jätkudes ka abiellumispäeval. Päev pärast 

registreerimist toimus mööblite äravedu, kodune kraam veeti laiali seitsmesse eri kohta, ning 

13. juunil 1924 kolis noorvana abielupaar ajutiselt Tallinna lähistele Keila-JoaleJoa mõisa

valitseja maja ülemisele korrusele, kuhu Adsonil oli õnnestunud suveks korter üürida. (KM 

EKLA, f 180, m 172: 1, lk 37, 40.)

Keila-Joa avar, valge, sõbralik korter ning suvine lopsakas loodus, sirelid ja põllulilled, 

aknast tuppa kostva joavee kohin - kõik see mõjus väsinud ning haigele Marie Underile nii 

kosutavalt, et suvel 1924 sündis Keila-Joal palju luuletusi:

Pr-ss on viimase kuu palju luuletanud (kaks laulu tsüklist “Äraminejad”, “Lind”, “Rõõm 

ühest ilusast päevast" - 5 luuletust, “Kuutõbine" ja 2 luuletust tsüklist “Kooljakuu” - 

kõik kuu ajajooksul: unetusega see luuletamine algas ja iga laul maksis unetu öö, 

kuid Pr-ss ütles: ennem unetu olla, kui aga luuletada saab! [---] Aga kui ta luuletada 

saab, siis unustab kõik. Ta oli õnnelik oma “Kuutõbise" üle! Ka “Maantee” meeldib 

talle rohkem ja 2 “Kooljakuu” laulu. Tuglas, minu Tartus käies, kiitis “Kuutõbist", ütles 

“haruldane", “hooga kirjutet", “väga ilus", kiitis suuresti. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, 

lk 42-43.)

Sapises meeleolus kirjutatud luuletuses tõuseb “jõuetu, majatu ja õuetu” kuutõbine 

katuselt kuu poole lendu, lahti “võikast Elust, millel nimeks Piin”, ta takust hame muutub 

tiibadeks, kuid lõpuks ootab teda ikkagi ees mürts - karm kokkupõrge tegelikkusega. Pika 

luuletuse aluseks on piibliaineline lugu sõjamees Uuria naisest Batsebast, kes magas sõja

retke ajal Davidiga ja jäi temast rasedaks. David lasi Uuria sõjaretkel meelega ära tappa, et 

tema naine hiljem omale võtta. Lugu pärineb Samueli teise raamatu 11. peatükist. Luule

tus on kirjutatud Taaveti (Davidi) positsioonilt, tema kirgliku lennusööstuna Batseba poole.

Nii autori toonaseid meeleolusid peegeldav “Kuutõbine” kui ka teised 1924. a Keila- 

Joal loodud luuletused ilmusid kogudes “Hääl varjust” (1927) ja “Rõõm ühest ilusast päe

vast” (1928).

1924. a suvi Keila-Joal osutus Marie Underi elus pöördeliseks ja viljakaks, ta sai lõpuks 

võitu oma aastatepikkusest depressioonist ning suutis taas regulaarsemalt luuletada. Samal 

viljakal suvel oli Marie Underil käsil ka kaks suurt tõlketööd: G. Hauptmanni “Valge lunas

taja” Estonia teatrile (“25 tuh., üle 200 Ihk. Värsse!”) (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 43) ning 

F. Schilleri “Messiina pruut” Draamateatrile. Keila-Joale jäädi kuni 1924. aasta hilissügiseni,

314



novembri lõpuni. Marie Under tahtnuks sinna jääda ka talveks ja järgmiseks suveks, kuid 

perekondlikud kohustused ei võimaldanud seda: “Kui oleksime kahekesi, ei siis me liiguks 

siit kuhugi. Kord elus ikka tuleme siia pikalt elama,” tõotas Adson Underi-päevikus (KM EKLA, 

f 180, m 172:1, lk AA), kuid see soov ei läinud kunagi täide. Keila-Joal veedetud viljakas 

poolaasta jättis siiski helge jälje Marie Underisse ja tema luulesse: “Pr-ss ütles eile: meil ei 

lähe ju alati halvasti, nüüd läheb ju hästi.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk AA.)
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LÜHIKE 
TARTU-PERIOOD 
1924-1925

Kui korteri otsimised Tallinnas ei andnud mingeid rahuldavaid tulemusi ning Päevaleht vähen

das koosseisu, vallandades teiste hulgas ka Artur Adsoni, otsustas Adson vastu võtta Vane

muise teatri tööpakkumise. Oktoobri lõpus 1924 kirjutas ta alla pooleteise aastasele tööle

pingule teatri dramaturgina (tänases mõistes kirjandusala juhatajana), ehkki Tartusse elama 

minek oli mõlemale vastumeelt.

Marie Underil oli kahju minna eemale põduraist vanemaist. Ta kartis ka Tartu seltskonda 

ja inimesi, samuti pelgas ta uuesti alata pingerikast, rahutut kooselu juba täiskasvanud tütar

dega (selleks ajaks oli Dagmar 22 ja Hedda 19-aastane). Just vanema tütre Dagyga olid ema 

suhted viimasel ajal teravnenud. Underi-Adsoni arvates oli vanemal tütrel rohkem isa ise

loom - ühispäevikus heidetakse Dagyle ette hoolimatust ja egoistlikkust, mis olla isalt pärit, 

ning kirjeldatakse (hilisemate mahatõmbamiste ning kärbetega) ema-tütre vahelisi konflikte. 

(KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 42, 44.)

Suvel 1924 pöördus Adson kodu otsimise meeleheites valitsuse poole palvega anda 

kakssada tuhat marka laenu “kas valitsuse käsutada olevaist summadest või riigipangast 

5 a. pääle” kodu soetamiseks, kuid sealt saadi eitav vastus. Samas andis riigivanem Akel 

Marie Underile ilma küsimata 50 000 marka toetust: “Mulle tuli eitav vastus, kuid mo palve 

oli läkitet harmini ja säält oli antud soovitus ning Printsessile määratigi 50 tuh., olgugi et 

ta ei palunud ja riigivanema poole ei pööranud meist keegi. Keeruline ootamatu asjakäik! 

Kõhklesime Pr-iga kaua, künni ma viimaks läksin ja selle raha riigivanema kantseleist välja 

tõin". (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 41-42.)

Ega Tartuski korteri leidmine kerge polnud, kuid pärast kolm korda Tartus käimist õnnes

tus Adsonil lõpuks leida perekonnale sobiv üürikorter Tolstoi tänaval, maja nr 11, korter 4: 

“vähemalt nimi Printsessile meelejärgi. Oli palju tuska sest korteriotsingust” (KM EKLA, f 180, 

m 172: 1, lk 44).
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23. detsembril 1924 tegi Marie Under Tartus veel ühe, viimase isikliku sissekande oma 

päevikusse, mis oli sisuliselt luuletaja kokkuvõte hiljuti läbielatud hinge- ja loomekriisist:

Kui ammu pole ma midagi siia raamatusse kirjutand. Olen eland läbi rohkem piinu kui 

õnne vahepääl. Nagu ikka. Paaž on vist juba üles tähendanud ka mu kannatused kor- 

teritusest kevadel ja kõik mu vanad vead ja mured. Kuid suvi oli ilus. Paar päeva vähem 

kui 6 kuud sain "suvitada”! See oli mu ilusaim ajajärk, olgugi, et peaaegu kogu aeg 

tuli ikkagi võidelda unetusega. Alles viimane kuu andis tagajärgi: see oli tervisliselt 

parim ja ka luuletada sain. Olin õnnis oma Kuutõbise ja Maantee üle. Ka mu teised Joal 

sündind luuletused valmistasid mulle suurt rõõmu, s.t. too loomisprotsess, olgugi, et 

tõi mulle unetusi ja päävalu.

Nüüd olen lõpuks Tartus suurte askelduste murede järele. Algul olin õnnetu sel

lest linnast, prussakatega kitsast korterist, - üldse oli nagu suur õhupuudus pääle Joa 

avarust ja vabadust. Nüüd juba harjun. Eile lasi Paaž mulle raamaturiiuli tuua ja säedis 

raamatud pääle (Seni olid need alles lahti pakkimata), nüüd kohe kodusem. Haarasin 

ennest - pääle saiasõtkumist alles taigenvärskete kätega - juhuslikult ühe raamatu, 

et veidi pageda majatalitusest ja pühadeeelseist askeldusist ja: puutus kätte Andrei 

Bjelõi Hõbetuvi. Lõin lahti ning leidsin kohe, mille olin küünega märkinud esimese 

lugemise puhul 1918 a. Sääl on kõne sellest, kuidas vahel viivuks kogu meie häda 

ja raskus äkki haihtub, meel kergeks ja rõõmsaks saab, ohud lapsikud näivad ja me 

õnnele andume suures nautimisihas. Aga: “...see rõõmu hoog ei välta kaua: see, mis 

teid kunagi kord ähvardand, pole lakkand elamast ja ärkab, enne kui märkate, sil

mapilguks te hinges...” Sellele kohale olin tõmmand kahekordse küünekriipsu. Olen 

ikka seda mõelnud, et me läbielat valud ja ängistused kunagi ei kao. Miks just täna 

mu sõrme alla pidid sattuma need lootusetud read?! - Pean kööki. (KM EKLA, f 180, 

m 172: 1, lk 46-47.)

Need Underi viimased omakäelised päevikuread jõululaupäeval 1924 on tähendusrik

kad, sest siin viidatud Andrei Belõi mõte valust, mis kunagi ei kao, vaid jääb alati saatma 

rõõme, muutus kogu tema järgneva õnnevarjutusliku luuleloomingu üheks kesksemaks ja 

püsivamaks kinnisideeks.

Tartus Underi tervis siiski ei paranenud, ehkki seal oli Tallinnaga võrreldes kuivem kliima. 

Vanadele hädadele - unetusele, peavaludele, närvinõrkusele - lisandus podagra. Ta ravis end 

1925. aasta kevadel Tartus doktor Puusepa juures ja Maarjamõisa närvikliinikus, kuid seegi 

ei aidanud. Ka Tartu vaimne seltskond ei pakkunud neile üldse rahuldust. Ilmselt ei osutatud 

Tallinnast saabunud luuletajapaarile Tartus ka piisavalt tähelepanu. Näiteks Underi ebaõn

nestunud sünnipäevapeo järel kirjutas Adson Underi päevikusse:

Eile oli Printsessi sünnipäev. Sai mult kehva sünnipäevalaua. Jõime p.L kodus likööri 

laste ja Bertaga. Läksime “Lindasse". Sääl sai Ge Dagy kaudu teada, et Pr-ssi sün

nipäev. Visna ja Kruus kõndisid ka juure: Prin-ssil oli piinlik: ta ei tunnusta omi
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sünnipäevi. Sai teht maha minna väikselt pühitsema. Läksime nimetatutega + Vabbe, 

Alte, Tugel, Segerlingi lokaali. Lollist pääst sai mindud kabinetti, see suitsetati ruttu 

täis, mis Pr-ssi pää väga valutama pani. Tugel haigutas ja oli mossis. Alle tujutu. Üldse 

oleng ei kleepund-sobind. Sai oldud 1/2 3ni. Ainult Vabbe ja Ge olid kenad. Prin-ssil 

jäi halb mulje. - Mitte üht lillepoega ega meelespidamist ei tulnud kellegi poolt Prin- 

le. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk A7.)

Üks lühikese Tartu-perioodi õnnestunumaid seltskondlikke üritusi oli Eduard Vilde juu

beli tähistamine 20. märtsil 1925: “20.111 oli Vanemuises Vilde õhtu järgneva sööminguga 

pluss teisel hommikul k. 7 paiku Kvistentaali sõiduga: meie, Vilde, Alle, Kruus, Ge, Semper 

naisega. Oli väga kena sõit läbi särava õhu ja üle päikselise külma lume. [—] Muidugi kaks 

täitsa magamata ööd jäid Pr-il tasumata, aga Vilde õhtu kenadus, kihin ja vaimline vaheldus 

jätsid rahuliku tunde.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 47-^8.)

Tartu-elu väikesed mastaabid ei meeldinud kummalegi, ei Underile ega Adsonile. 

28. märtsil 1925, mõni kuu pärast Tartusse kolimist kirjutas Adson Underi päevikusse:
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Ära siit väiksest pesast! Kas või Tallinna tagasi. Muidugi, väljamaa oleks me õige asu

paik. Kahjatseme Joad taga. Kirun, et asusime Tartu. Inspiratsiooni pole me kumbki 

siin Tartus saand ega saa ka. Ootan juhust, et vallanduda “Vanemuisest”. Ei aita kõik 

dieedid, enesehoidmised, liigne eraldumine kõigest, vahel on vaja vapustust-elus-

tust. Pärast Vilde õhtut ütles Pr-ss: inimene on nagu 

mõni liik rohtu, mille pääle kirjutet “enne tarvita

mist raputada”. Närvid said raputet ja oli Pr-il palju 

parem olla, ainult see eile õhtune oleng tõi jälle 

tuska. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 48-U9.)

See üks talv -192^-1925 - jäi Underi-Adsoni ain

saks Tartus elamise ajaks. Adson lasi end pärast hoo

aja lõppu kevadel Vanemuise teatri dramaturgi-ametist 

vallandada, kuid jäi siiski kokkuleppel edasi näitekunsti 

sihtkapitali valitsusse ja kultuurkapitali nõukokku Vane

muise “esitajana” (esindajana). (KM EKLA, f 180, m 172: 

1, lk 51.)

15. veebruaril 1926 kirjutas Adson päevikusse:

Oleksin võinud edasi jääda, kui mul oleks olnud 

himu, kuid ära Tartust! Tallinn mõjub pärast Tartut 

meisse palju sümpaatlikumalt: on vabam, eemal 

klacist, väiklusest. Printsess töötab kole palju, otse 

üle töötab. Aga märtsis sõidame Itaaliasse j.m. 

paneme kas või asjad aita ja minema. [---] Pr-ss 

Marie Under 1920, 
aastate keskel 
Tartus Toomemäel 
koos tütar Heddaga.
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loeb praegu voodis (on õhtu) Balzac’i. Pr-ss magab vähe, kuid jaksab siiski. Tänavune 

talv on tal siiski palju parem kui l. a. Tartus. Ta ei taha mõeldagi Tartu pääle. Aga kui 

me nüüd reisima ei saa, siis läheb Pr-ssi tervis väga halvaks nagu viimaseil aastail iga 

kevade. - Otsin korterit, asjata! (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 51.)

Kauaigatsetud ja -plaanitud Euroopa-reis lükkus siiski edasi järgmisse aastasse, sest 

Underi ema haigestus (süda ja neerukatarr) ja tütar põetas teda kogu 1925. aasta kevade 

ja suve, kuni ema paranes.

Kevadel 1925 on Adson Underi-päevikusse märkinud isegi ta juukselõikuse: kuulsa kuld- 

juustepärja asemel sai Printsess nüüd endale poisipea. Seegi oli seotud Underi närvilisusega: 

“Liig tülikas oli alati see frisuuritegu, eriti enne teatrisse minekut põhjustas palju närvelda- 

mist, parem juba ohverdada juuksed kui raisata omi kalleid närve. Mõõt sai täis. Võttis mitu 

mitu kord hoogu juukselõikaja juure minekuks, künni täna ära käis. Oli kahju küll ära lasta 

tal lõigata kuldjuuksed, kuid järele jäi kulda veel küllalt.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 52.)

1925. aasta suve veetsid Under-Adson esmakordselt Toilas “hääs korteris”, venitades 

meeldivat suvitamist kuni 21. oktoobrini. Toilast sai nüüdsest perekonna lemmiksuvitamis- 

paik, seal veedeti kogu perega veel mitu 1920. aastate suve. Kuigi Toila suved osutusid 

Underile viljakaks ajaks, vaevasid teda siingi alaliselt unetus, jätkuvad argimured omaste 

pärast ning suure pere ülejõukäiv majapidamine: “7mekesi istume lauas. Liig suur on pere. Ei 

ole näha lõppu sellele teistele elamisele, kuna oma vaim peab kiratsema. See rusub Pr-ssi,” 

kirjutas Adson Toilas 9. augustil 1926. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 54.) Seitse pereliiget 

olid Under ja Adson, Underi täisealised tütred Dagmarja Hedda, õde Berta, ema ja isa, mõni

kord lisandus neile ka kaheksas suu ehk Underi vennatütar Väike-Dagy.

TAGASI
TALLINNAS

1925. aasta suvel käidi kaheksa korda Toilast Tallinnas uut üürikorterit otsimas. Pärast mit

meid luhtunud katseid leiti lõpuks paariks aastaks ulualune Tallinna vanalinnast Pikal täna

val nr 36, uhkes majas nimega Domus, algul kuuendal korrusel, hiljem kaks korrust allpool 

(kolm tuba, kümme tuhat marka kuus): “Ilus oli too tuba sääl “Domuse” 6dal korral, Print
sessil pole eluilmas nii ilusat ja sooja tuba olnud. Õhtuti läks säält ärkliaknast vaadates kaks 

päikest looja." Just Domuses hakkas Marie Under voodis jälle luuletama “Schopenhaueri ja 

Nietzsche lugemise sekka”. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 53.)

Hilissuvel 1926 sai lõpuks teoks igatsetud reis Pariisi, kokku oldi reisil poolteist kuud, 

teekond viis läbi Austria ning Saksamaa. Ka reisil vaevas Underit endiselt unetus, mida ta 

Prantsusmaal ravida lasi:

30. augustil 1926 algasime reisi Pariisi, kaasas 190 tuh. mk. mis sai puhtaks kulu- 

tet: lõviosa ostud - Pr-ssile hädavajalisi riideid, pesu j.m., lastele, Bertušile, mulle, 
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raamatuid. -Jätsime maha Toila koduse suvila ühes kahe rikkaliku lillepeenraga 

Pr-ssi ja mo akna all (ise tegin need peenrad) ja läksime sinna Euroopa tihedikku, Pariisi 

kuumusse ja kõrbend lehestiku alla. Ei olnud paradiis: liig kärarikas, palju lohakust, 

hoolimattust, vähe puhkuse võimalusi ja Pr-ss peatselt jäi unetumaks, lõpu poole isegi 

niivõrra, et voodis jõuetuna ja päävaludes ütles mulle: mine too too haigemaja auto, 

mis eile sääl (St. Micheli platsi läheduses) apteegi ees seisis ja vii mind haigemajja!

Olime Pariisis kuu aega ja sõitsime siis Nancysse Qoue juure, olgugi et teadsime 

et Qoue surnud - lootsime ta järettulija-asetäitja pääle, oligi sääl üks preili, kuid - ei 

see aidand! Nädal aega käisime seanssidel, aga unetus Pr-ssil veel hullem! Üheainsa 

öö ta magas kaua. Ilus tuba oli meil Nancys ja kena Püha Maarja park ning sageli käi

sime St. Epud basiilikas, mis meile väga meeldis. Nancyst Strassburgi. Hää mälestus 

jäi sest linnast, olime sääl 3 p. Pr-ssi unetus veel hullem! Käisin hüpnotisööri otsimas, 

kes Pr-ssi magama oleks pannud. Ei saand. [---] Koju, koju, oli igatsus, sest võimatu 

on võõrsil haige olla. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 5A-55.)

Võõrsil muutus Underi seisund nii halvaks, et ta ei söandanud sellepärast isegi mitte 

teatrisse minna, ehkki see oli Underi-Adsoni välisreisidel nende lemmiktegevus arhitek

tuuriga tutvumise kõrval Reisivintsutustest tekkis peatselt koduigatsus. Kodus igatseti ära 

välismaale, välismaal taas tagasi koju.

Seekordne Euroopa-reis jätkus siiski läbi Maini-äärse Frankfurdi Berliini:

Peatus Frankfurdis M. ääres. Jälle sümpaatlik linn, kuid kallis. Käisime vaatamas Goethe 

maja ja edasi Berliini. Viimases sattusime väga halba tuppa, kuhu meid õhtul vägisi 

vedas Zuhalter Banhofist (vihma sadas) üks armetu härra - “Hospizi”, nii et järgmi

sel hommikul kohe ostsime III kl. Magamisvaguni piletid Eydt-Kuhnenisse. Olles aga 

Unter Den Lindenis Königi juures kohvi joond (väga puhas, stiilne, puhkuslik - Pariisi 

kohvikud selle kõrval sandid) tõusis meeleolu. Oleksime meeleldi jäänd veel Berliini, 

vähemasti Bergneri ja Moissit vaadand - kuid pileteid tagasi ei võeta ja nii tuli valu

tava südamega edasi sõita. Saabusime külmetavaina Tallinna 17. okt. (KM EKLA, f 180, 

m 172: 1, lk 56.)*

* Adsoni sissekande tiitliks on “Jaanipäeva hommikul 1928. Pelgulinnas, Oskari 1.17, 27." See oli Underi-Adsoni järg
mise lühiajalise üürikorteri aadress Tallinnas. Sissekanne algab sõnadega: “Pika pausi olen teind siia kirjutamises ja 
Printsessil jälle pole kunagi nii palju ülejäävat energiat, et kirjutada päevaraamatut. Selle aja sees on sündind palju.”

1926. a Pariisi ja Berliini reisilt settinud kaunimad muljed võttis Adson kokku Underi 

päevikus aasta hiljem, 28. juulil 1928 tehtud sissekandes:

Ja too reis: oli ilusatki: Jumalateenistused Notre-Dame’is, Kölni doom, Nancy katedraal 

St. Epur, kus sageli käisime, ilus Strassburg, Püha Maarja pargike Nancys, Stanislaose 

plats oma kullat väravatega iga tänava suus ja vaikusega, Pariisi perspektiivid, mäles

tussambad, skulptuurid Luxemburgi aias ja muuseumis, Balzaci majake, Seine kaldad,
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Luxemb. aid, siis Berliini puhtus, väga puhtad ja stiilsed cafe’d, Strassburgi katedraal 

ja tänavad ja kohvikud, Goethe Maja Frankfurdis ja linn ise, mida me aga nii väga vähe 

nägime. Vanad katoliku kirikud - neid armastame igal pool, säält saime tugevamad 

elamused. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 62.)

Ehkki ees ootas endiselt rõske ja külm Eesti kliima ning lohakavõitu tütarde poolt koris

tamata üürikorter, oli sügisese Prantsusmaa ja Saksamaa reisi vaimne järelmõju ometi mõle

male luuletajale väga inspireeriv. “Reisi järeldused aga hääd. Pr-ss hooga hakkas luuletama 

1926 lõpul ja 1927 algkuudel: valmis hulk luuletusi ja terve ballaadide kogu. Ka mina tegin 

l. a. oma 1A värssi. See on rohkem kui kunagi, välja arvat 1917. a. suvi." (KM EKLA, f 180, m 

172:1, lk 56.)

1926. aasta pika Euroopa-reisi järelmõjus kirjutatud Underi luuletused ilmusid kogudes 

“Hääl varjust” (1927) ja “Rõõm ühest ilusast päevast" (1928), ballaadid aga kogus “Õnne

varjutus" (1929).
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“ H A A L 
VARJUST”
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1920. aastate teisel poolel sündis Underil kõrvuti nii ängistuse kui joobumuse värsse. Esime

sed avaldas ta 1927 kogus “Hääl varjust”, järgmised aasta hiljem kogus “Rõõm ühest ilusast 

päevast". Ent kirjutatud on nad samal ajavahemikul ning alles mõlemaid kogusid kõrvuti 

vaadeldes saab õige pildi Underi kõrgele tõusva ja sügavikku paiskuva luule dünaamikast.

“Hääl varjust” ilmus 1927. aasta kevadel Eesti Kirjanikkude Liidu kirjastamisel ja Nikolai 

Triigi kaanekujunduse ning illustratsioonidega. Kolmkümmend luuletust aastaist 1923-1927, 

93 lk, luulekogu hind oli 275 marka.

Luulekogu oli koostatud temaatilise tervikuna, esitledes raskuse vaimust kantud traa

gilist luuleloomingut. Kogu põhitoon on sünge, kohati painajalik. Luuletused on komponee

ritud nõnda, et nad mõjuksid väljast sissepoole liikuva ühtse filosoofilise poeemina: vaeste 

patuste tänava kannatavaist agulipiltidest “Ahastaja” ja “Unetuma laulu" subjektiivse elamise 

vaeva poetiseerimiseni. Värsivorm on lihtsam ja vabam kui varem: enamasti vaba pikkusega 

nelikread või siis stroofidesse sidumata värss. Riike mõjuväljas on sündinud nägemuslikud, 

tumerealistlikud Pariisi vaatlused “Papagoid loomaaias”, “Skvääril”, aga ka agulipildid “Seek” 

ja “Agulis" ning sügava sisseelamisega kujutatud “Kuutõbine". Sotsiaalne kaastunne on muu

tunud konkreetsemaks, Under tunneb kaasa viletsale agulielanikule ning seegis känguvale 

vaesele vanakesele. Berliini asemel leidub siin Pariisi suurlinnapilte, mida Under kujutab 

kontrastselt: “lillede ja laste paradiisi" võlu taga on haigused, süngus, roiskuvus. Ilu vahel

dub võikate kujutlustega: läbi ahastusliku reaalsuse välgub kummituslikke nägemusi. Kolme

osalises luuletsüklis “Vaev” väljendab luuletaja paradoksliku jõulisusega hingelist jõuetust.

Autoril õnnestus terviklikuks luulekoguks koondada luuletused, mis väljendatud siiski 

küllalt erinevate kirjandusvooluliste vahenditega: sellest kogust leiab nii naturalistlike ele

mentidega realismi, sümbolismi kui ka ekspressionismi, objektiveerivat kujutust kui ka isik

likke tundeelamusi.
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Underi valjuhäälsete luuletuste kirjutamisviis on erakordselt intensiivne, mõte ja tunne 

sügav, väljendades suurt sugestiivset jõudu ning sisemist kannatust. Luuletaja eksistent

siaalne ahastus ulatub äärmuseni luuletustes “Enesetapja” ja “Äraminejad”. Luulekogu mina

tegelane on ülimalt passiivne kannataja, ta otsib lunastust kannatusest endast, protestimata 

kuidagi selle vastu. Tema kaastunne on totaalne, lunastusliku iseloomuga.

“Hääl varjust” püüab väljendada kõiki lootusetuid kaebusi ning oigeid kõigilt neilt, kellel 

“läinud elu mööda märgist, / jäänud ainult paigad särgist.”

Under luuletab sügava kaastundega maise elu lõputust viletsusest, väljendades inim

elu piiratust ja haletsusväärsust: “arg rõõmuoras närtsib silmakoopas / kui maharudjut rohi 

rattaroopas.”

Lõpuluuletuse “Aimus” moto annab kannatust poetiseerivale luulekogule filosoofi

lise lohutuse. See on katkend Goethe “Kõnelustest Eckermanniga”: “Inimene peab uskuma 

suremattust, tal on seks õigus, see on tema loomuses... sest kui ma oma lõpuni väsimatult 

toimin, on loodus kohustet mulle andma teise olemasolu kuju, kui praegusest mu vaimule 

enam ei jätku."

Aimus

Maid näen, kus iial ei maandunud 

Jalg mu, kus unes vaid kahland 

Lehis, lillis ja rohus;

Kust siia randa ma taandunud, 

Tulvavalt enne kus mahland

Veri mu ootuse ohus.

Ega see kibelus suigu, 

Ega see rahutus roidu 

Nendegi tundide sõõris;

Eks üle haua ta luigu: 

Edasi ulatab loidu 

Siinsete päevade pööris.

Kõik meie soovid ja püüded

Uute soovide seeme...

Egas see mullaski määndu, 

Egas me kustuma süüdet!

Sammud, mis edasi teeme, 

Egas need tagasi käändu.
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Jätkub siis ainsast ja ühest 

Elust me toimingu murruks, 

Õnne põgusa püüuks?

Läbi käind piinade rühest, 

Kitsub see litsuvaks kurruks, 

Kustub ta - igatsushüüuks.

Jätkub siis ühest ja väiksest 

Elust me südamerahuks? 

See kaob ju valude voogu. 

Vaevalt saad haarata käiksest... 

Jubagi variseb vahuks, 

Piisab vaid võtmiseks hoogu.

Siin saad sa huugava innu 

Hinge, ja maigu vaid suhu, 

Verre valusa tungi.

Elu see - lendutõus linnu 

Kuhugi veel... aga kuhu? 

Kusagil avada pungi!

Siin sai vaid laotada käsi - 

Sisse kas langeski saaki?

Ükski aare ei püsind: 

Libises sõrmist kui vesi.

Ikka silm otsimas paaki, 

Siin ainult teed oled küsind.

Aga jäi saamata vastus. 

Kuid egas pooleli jääda 

Või ju, mis kunagi alat! 

Sest igas liikuma-lastus 

Suund juba märgitja sääda 

Sihile ihkavad jalad.

Surm piiras sisse su talu, 

Kaema ei ulatund sinna 

Mustade ristide taha, 

Müürina ette jäi valu... 

Kuhu siis selle eest minna? 

Muudkui kummardu maha.
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Kuna nii rabeled põlus, 

Mälestus mingi ning enne 

Viirastub heledast särast: 

Elu miks nõnda meid võlus? 

Olin vist kunagi enne 

Kusagil, olen ka pärast.

Tasandub kehitus õlus,

Kirgastub ärapöörd pale, 

Kuulatad uuesti põrmus. 

Miks see siis, miks meid nii võlus? 

Elu, sa sädelev vale, 

Jälle mu sõrmes su sõrmus.

Maid näen, kus iial ei maandunud

Jalg mu, kus unes vaid kahland

Lehis, lillis ja rohus;

Kust siia randa ma taandund, 

Tulvavalt enne kus mahland 

Veri mu ootuste ohus.

Luulekogu epiloogis haarab kannatav autor surmajärgse edasielu idee järele, tõustes 

läbi ärevate eksistentsiaalsete küsimuste äratundmiseni: “Olin vist kunagi enne / Kusagil, 

olen ka pärast.” Tühjuse kartus on lõpuks siiski võidetud: “Elu, sa sädelev vale, / Jälle mu 

sõrmes su sõrmus”.

1927. aasta jooksul ilmus 14 luuleraamatut, millest kriitikas pälvisid suuremat tähele

panu vaid neli-viis kogu, eeskätt Marie Underi “Hääl varjust", Artur Adsoni “Kaduvik”, Henrik 

Visnapuu “Maarjamaa laulud” ja poeem “Parsilai”, mõnevõrra vähem Villem Ridala “Tuules 

ja tormis”, Jakob Liivi poeem “Revolutsioon”, Johannes Barbaruse “Multiplitseerit inimene”, 

Erni Hiire “Puhtevird”. Luulekogusid ilmus samal aastal veel järgmistelt autoritelt: Aleksander 

Antson, Ormi Arp (Nigol Andresen), Mart Raud, Karl Ehrmann, Joho Kõressaare, Lill Sügisen.

Underi filosoofiline pessimism mõjus ilmumisaasta suhteliselt rahulikus realistlikus kir

janduslikus kontekstis küll ülimasendavalt, kuid et tema valuja ahastus olid niivõrd isiklikult 

läbielatud ning läbikannatatud ja leidnud sedavõrd intensiivse kunstilise väljenduse, siis 

mõjus see prohvetlikult ja lunastavalt: “Neid lugedes meie pääle valgub seda seletamatut 

valgust, mis omane prohvetlikule selgeltnägijale, kes oskab vaadata teispoole asjade tõe

list palet. Meie ligi on jälle kord elav sõna, mis saanud lihaks, ja see sõna on: luule.” (Kärner 

1928: 256.) Pole võimatu, et just sellest Jaan Kärneri poolt antud piibellikust hinnangust 

Underi luulele pärines idee nimetada Underi esimene valikkogu “Ja sõna sai lihaks” (1936).

Luuletaja isiklik kannatus, tema neurasteeniline unetus kasvas siin juba kogu inimkonna 

kannatuseks, luuletaja muutus otsekui lunastajaks, kes peab kõige elava südametunnistusena 
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olema unetuna valvel Raskesse ja süngesse raamatusse näis koonduvat kogu hingeline dep

ressioon, mis vallutas sõjas ja revolutsioonides räsitud põlvkondi pärast üürikest vabaduspidu. 

“Hääl varjust" on üks süngemaid, traagilisemaid ja pessimistlikumaid peatükke nii Underi 

loomingus kui ka eesti luuleloos, teatud äärmus, kust edasiminek polnud enam võimalik.

“Hääl varjust" pälvis Kultuurkapitali kõrgema auhinna, ehkki valitses ilmne vastuolu 

Underi pingelise, sisevõitlustest küllastunud siseilma ja domineeriva rahuliku realistliku 

proosa vahel eesti kirjanduses, kus ka teised lüürikud näisid hoopis rahunevat, sest ühis- 

konnaski paistis saabuvat pikk (petlik) rahuaeg.
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‘‘ROOM 
ÜHEST 
ILUSAST 
PÄEVAST”

“Rõõm ühest ilusast päevast” ilmus 1928. aastal, sisaldades luuletusi samast perioodist 

(1923-1927) nagu eelmine kogu “Hääl varjustki”. Siia koondas autor oma looduslaulud ja 

1920. aastate helgemad luuletused. Raamatut ilmestasid Eduard Viiralti kevadmeeleoluline 

kaanekujundus ja kaunid illustratsioonid, mille puhul kaasaegne kriitika pani tähele huvitavat 

detaili: ühel illustratsioonil, mis kujutas kalmistut, kust lahkub ingel lapsega, oli ristile kirju

tatud “E. Viiralt, 1927". Nii oli kunstnik vaimusilmas samastanud end Underi “Taevamineku” 

lapsega (Visnapuu 1929b: 9U-Y

Luulekogu maht oli 76 lk, raamat maksis kaks ja pool marka ning sisaldas 19 luuletust, 

mis olid jagatud nelja tsüklisse: “Esimesed päevad", “Laulud lindudest”, “Kõrgel", “Rõõm 

ühest ilusast päevast”. Neile lisandus legend “Taevaminek”. Luulekogu motoks valis autor 

tsitaadi Saalomoni Koguja raamatust: “Hääl päeval olgu sul hää meel, ja kurjal päeval jää 

vaatama: Jumal on ka selle teise kõrva teinud..."

Luulekogu väljenduslaad erines täielikult “Hääl varjust” poeetikast: see oli uudne oma 

lihtsuses, südamlik, kohati lapselikult vallatlevgi ning põhimeeleolult rõõmus ja optimistlik. 

Luuletaja elab empaatiliselt sisse nii lindude kui laste maailma, samastades oma lüürilise 

mina olemuse linnu omaga: “Meil kummagil on veri helisev ja hell". Luuletaja usub siiralt, et 

“siiski mõistan linnu keelt" ja väljendab seda oskust linnulaulude tsüklis, kus ta jälgib ning 

kujutab lindude elu ja pisitalitusi nii suure sisselamisega, et need pildid kasvavad elusuu

ruseks.

Ka vormiliselt on siinsed värsid lihtsamad, vabamad, enamasti neljavärsilised riimilised 

stroofid, aga leidub ka vabavärssi. Erinevalt “Hääl varjust” raskest elufilosoofiast on siin val

dav rõõmus elamuslikkus, lüüriline meeleolu. Rohkesti leidub pildilist kujundeid, värskeid 

tähelepanekuid loodusest, plastilist värvirikkust. Kevadelaulude keskne motiiv on voolav ja 

puhastav vesi - sulamine, ärkamine, pikast painest vabanemise rõõm.
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Underi looduslüürika väljendab aga alati ühtlasi ka kirjutaja hingemaastikku, lüürilise 

mina kohalolek on ikka aimatav. Nii ühineb realistlik kujund irreaalsega, võrdlused ja mee

leolud tõstavad luulepildid maa pealt õhku, annavad neile avaruse ja lennuhoo.

Loodusluules sagenevad realistlikud maa- ja mullamotiivid, mis omandavad Underi luu

les igavese uuestisünni sümbolistliku tähenduse. Näiteks luuletus “Raismik. Mets”, kus surm 

on vaid üleminek ühest olemisest teise:

Nõnda tõusta maa alt, mullast, nagu meistki igaüks, 

Täita oma lennuiha: üles! küsimata, miks.

Nõnda seista üle kõige, lakkamata oma mahla 

Saata ikka kõrgemale, pilvedesse tahtepahla. 

[-]

Ning ei mingit hirmu tunda: nagu mäng see lehtipild - 

Suremine neile ainult uue olemise sild.
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Lapse seisukohalt kirjutatud “Taevamineku” ballaadis leidub nii siirast rõõmu, liiguta

vaid detaile kui ka heledat huumorit.

Marie Underi perekond 
suvitamas Toilas Teltvei 
maja trepil. Teltvei 
majas suvitati kuuel 
suvel: 1925,1926, 
1929-1932.

329



Otto Krusteni 
karikatuur 
“Under a la 
päike". Sädemed, 
1926, nr 40, 2. 
oktoober, lk 316.

Ehkki 1928. aasta jooksul ilmus kümnelt autorilt üks

teist luulekogu, ei tähendanud see sisuliselt kuigi viljarikast 

luuleaastat, sest tõsisemat tähelepanu pälvisid kriitikas vaid 

viis nime: Under, Kärner, Adson, Sööt ning esikteose autor 

juhan Schütz (hiljem Sütiste). Kaasaja tunnustavale kriiti- 

kasõelale jäid tegelikult vaid kolm luulekogu: Marie Underi 

“Rõõm ühest ilusast päevast”, J. Kärneri “Rändur vilistab” ja 

Artur Adsoni “Katai, kibuvits nink kivi” (vt Visnapuu 1929a: 

A85-A97).

Nõudmine luule järele oli langenud, erakirjastused ei 

riskinud luulekogusid kirjastada, sest need ei tasunud end 

ära. Ilma Eesti Kirjanikkude Liidu kirjastuseta olnuks luule

pilt veelgi vaesem. Luule vaimsuses täheldati süvenemis- 

tendentsi, suur emotsionaalsus oli asendumas süveneva 

vaimsusega. “See on eesti luule nägematu edu, see süve

nemisprotsess," kirjutas Henrik Visnapuu luuleaasta ülevaa

tes. (Visnapuu 1929a: A86.)

Marie Underi luulekogul oli selles süvenemisprotsessis esmajärguline roll: vaadeldes, 

kuidas Under oli pöördunud “Hääl varjust" tumedusest helgemate motiivide poole, küsis 

Daniel Palgi Underi (näilisest) muutusest inspireerituna koguni üldistavalt: “Kas ei muutu 

eesti kirjandus üldiselt optimistlikumaks ja eluga kaasalöövamafe? Ehk vähemalt lepliku

maks." (Palgi 1929: A.)

Ometi polnud olemas Underi pöördumist tumedast heledasse, tema kaks vastandlike 

meeleoludega paralleelselt kirjutatud luuleraamatut väljendasid luuletaja poeetiliste ela
muste sügavus-ja kõrgusmõõte. Ühel pool dramaatiline süngus ja teisal südamlik hellus, 

õrnus ja huumor. Ta tunnetusviisid ja stiiliskaala osutusid erakordselt avaraks, väljendusviis 

oli dünaamiline. Luuletuste puändid on lõplikud, ent avavad samas ootamatuid perspek

tiive. Sugestiivsus ja südamlikkus said siitpeale Underi luule olemuslikeks tunnusmärkideks.

Luulekogu “Rõõm ühest ilusast päevast” sai 1928 Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 

auhinna AO 000 marka. Samal aastal määrati Underile koos Tuglase, Raudsepa ja Kivikasega 

Eesti Vabariigi 10. aastapäeva puhul kõrgeim rahaline auhind 60 000 marka.

Kõrgeima vaimse tunnustusega kaasnes seekord ka kõrgeim rahaline tunnustus.
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1927. aasta suve veetsid Under-Adson koos Marie tütardega Hiiumaal Kärdlas ja Kassaris. 

Enne suvitamist anti liiga kalliks osutunud Pika tänava üürikorter ära ning paigutati mööbel 

ning isiklikud asjad Rotermanni aita hoiule. Kärdlas üüritud niiske korteri ning ühisköögiga 

ei oldud rahul, augusti algul koliti ümber Kassarisse, Underi lapsepõlvemaale, sügisel leiti 

järjekordne ajutine üürikodu Tallinnas Pelgulinnas Oskari tn 17-27.

Jumalik Kassari õhk, vaikus (oh kui hää vaikus!) ja toredad vaated merele: saartele. 

Korter oli meil korralik, ainult pererahvas prl Tamm ja ta vana sugulane või teenija 

ebasümpaatlikud: ära rikut Aino Kallase poolt, kes tolles majas juba mitu suve “Pat- 

mosel” olekut mängib kõige mõeldavate kaasa tood komfordi ja kommetega.

Aga Kassari loodus ja inimesed, need olid hääd. Kahjuks saime sääl olla ainult 

kolm nädalat, sest ruttasime linna, kartes et uus korter siin Pelgulinnas linna uues 

majas meil käest ära läheb. Jõudsime õhtul oma uude korterisse (septembri alul): 2 

tuba ja köök, vaatega Kopli lahele, umbes Kassari vaadet meeletuletav. Seega meil 

nelja aasta kestes seitsmes põhjalik kolimine (rääkimata kolimised suvitamistele 

minekuil). (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 57-58.)

1927.-1928. aasta talvel ja kevadel kannatas Under tugevate reumavalude käes, põhju

seks Pelgulinna üürikorteri niiskus. Palju aega ja vaeva kulus perekonnaliikmete poetamise

le.*  “Omad haigused ja teiste haigused on röövinud Pr-ssilt sügise, talve ja kevade, luuletada

* Tütar Dagmar jäi neerupõletikku ning oli kolm kuud kodus ema põetada, seejärel diagnoositi Adsonil südameneu- 
roos, ning õde Bertaga juhtus raske õnnetus avalikus saunas, ta “minestas, eided kallasid talle stinkspiritust ninna 
ja kurku - rasked ilanaha põlemised ja veremürgitus, oli nädal aega Greiffenhageni Kliinikus - uuesti Pr-ssil südant 
valutada." Lõpuks haigestus Underi isa. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 58.)
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on ta selle ajajooksul saand õige vähe ja see, et kõik hoolitse

mine muretsemine ja eneseraiskamine sünnib vaimlise loomingu 

kulul, see teda kõige rohkem tusastab, kurvastab ja pessimistli

kuks teeb." (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 60.)

Suveks 1928 leidis Adson perele suvituskoha Loksa lähis

tele Aho tallu: “...üsna mere lähedal, Hara külas, ilus uus suure 

palkoniga maja, ilus õu, vaikus, üksindus, väga mulle meeldis. 

Avarus!” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 61.) Igakevadine mure, 

kuhu ja kuidas suvitama minna, pani Underi-Adsoni mõtlema, 

kas mitte hankida Tallinna lähistele üks päris oma suvituskoht ja 

loobuda kevadeks plaanitud välisreisist.*  Suve teisel poolel tehti 

kümnepäevane syvereis Vormsi saarele, “kuhu kangesti kippu- 

sime l. suvel Kärdla kitsusest. Nüüd aga selgus, et olime Vormsi 

üle hinnanud: ei ta saa Hiiumaa vastu, eriti mitte Kassari, tolle 

ainsa, hoopis iseäranis toreda saare vastu.” (KM EKLA, f 180, m 

172:1, lk 60.)

* Oma suvila mõte sai paraku teoks alles kümme aastat hiljem, 1938, mil Adson ja Under omale Vääna suvila ehitasid 
(krunt osteti 1936). Suvitada said nad seal aga ainult kaks poliitiliselt väga rahutut suve, kuni vene sõdurid selle 
Nõukogude okupatsiooni ajal maani maha põletasid. Vääna jõeäärsel kõrgel krundil on praegugi alles Underi-Adsoni 
suvila kivivundament.

Sügisel 1928 parandas Marie Under tervist hüpnotisöör 

Johansoni juures ja katsetas homöopaatilise raviga, mis mõneks 

Marie Underi ja Artur 
Adsoni poolt Underi 
teismelistele tütardele 
saadetud postkaart 
Capri saarelt.
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ajaks aitaski paremini magada. Aasta lõpus tuli rõõmustav teade: Underile anti Kultuurkapi

talist reisistipendium 1500 krooni. Kuid enne uuele välisreisile minekut tuli lõpetada ammu 

venima jäänud töö - R. Rollandi “14. juuli” tõlkimine prantsuse keelest.

Suur Euroopa-reis, mille sihtpunktiks oli Itaalia, osutus Underil-Adsonil aineliselt võima

likuks eeskätt seetõttu, et toona Euroopa riikide ajakirjanikele mõeldud soodustuste koha

selt oli rongisõit neile kas tasuta või poole hinnaga. Under sai vajalikud ajakirjanikupaberid 

Loomingu, Adson ajalehe Vaba Maa toimetusest ning välisministeeriumist.

1929. aasta kevadel tegid Under ja Adson oma elu suurima, kolmekuise reisi Lõuna- 

Euroopasse läbi Läti, Poola, Austria, Ungari, Itaalia, Tšehhi ja Saksamaa:

Märtsi keskelt kuni juuni aluni. Riia - Varssav - Viin - Budapest - Viin - Veneetsia - 

Firenze - Room - Naapol - Capri - Naapol - Genova - Milano - Bolzano - Innsbruck - 

Linz - Praha - Roudnice - Berliin - (Riia) Tallinn. Vaimule saime: palju hääd teatrit, 

eriti rohkesti käisime Viini teatreis; kehalikule olemisele: väga hää korter Viinis: ilu

saim olek Veneetsias, väga ergutav ja paljutõotav Capril olemise algus, hiljem rõhus 

tolm, kitsus ja ränk udu; kauneid kohti Roomas Monte Pincio, Naapoli rand, Pompej 

väga meeleolukas ja täis vaikuse nukruse vaimu. Riia oma kohvikuga meeldis, Varssav 

määritud ja kole kallis, Viinis kenat ja lörtsi, Budapest sünge ja vähemeeldiv - aga 

jõgi ja sillad väga meeldisid, Firenze kole sünge ja tolmune, Naapolis palju räpasust,
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Bolzanos jumalik puhkus Pr-ssile hotelli aias, Milano doom ja (. ) paeluv, Genovas 

sant eelmine öö riisus päevast maitsmist, Praha alul sugugi ei meeldind, halvad õhud, 

mitu päeva vihm ja pori, lõpul aga päikse särades oli kahju lahkuda. Roudnice kena 

puhkelinnake, ainult pr-ss ei saand magada kogu öö. Berliinis jumalikud kohvikud, 

tore puhtus. Üldse Pr-ssil palju unetuid öid reisi kestes, mis suuresti olemist halvas. 

Kogu reis: hääd ja halba, väga vaevas Pr-ssi kole pikk sõit Caprilt Praha, alatine rongis 

olemine: pidime ruttama, sest priipiletite aeg ähvardas lõppeda. Saime suure igatsuse 

kodumaa looduse järgi. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 6A.)

Kultuuri-ja erfiti teatriküllase reisi üksikasjust kirjutas Adson hiljem põhjalikult oma “Rei

siraamatus”, kus sellele reisile on pühendatud 90 lk, ligi kolmandik raamatu mahust (Adson 

1950:109-197). Mõlema ränduri suurimad elamused saadi teatrietendustest ja gooti kated

raalidest. Adsoni rehkenduse kohaselt läks ringreis kokku maksma 325 000 marka, sellest 

ostud 130 000, teatrid 20 000 marka, 5000 marka läks maksma Marie Underi ebaõnnestu

nud visiit ühe “igavese rahaahnitseja” tohtri juurde, kellelt Marie soovis hormoonravi saada, 

kuid oli 5-nädalase kuuri kalliduse tõttu sunnitud sellest loobuma (KM EKLA, f 180, m 172: 

1, lk 65). Vaatamata Underi reisistipendiumile ja pooltasuta rongisõidule tuli olla reisikulu- 

tustega üpris kokkuhoidlik: “Ja söömisega hoidsime hullusti kokku, nii et vahel nädal aega 

lõunat ei söönd, ajasime läbi võileibadega.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 65.)

Reisi mõju avaldus Underi järgnevas viljakas ballaadiloomingus ja lüürikas.

1929. aasta kevadel haigestus Marie Underi isa Priidu Under, kes suri mail 1930. 

Tütar põetas oma isa kodus surivoodil kaks kuud. Sellest raskest kogemusest sündisid hiljem 

luuletused “Vanemate piibel”, “Hingede päeval” 1-3 jt leinaluuletused, mis ilmusid kogus 

“Kivi südamelt” (1935).
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“ÕNNEVARJUTUS” - 
UNDERI 
BALLAADID
JA 
LEGENDID

1929. aasta tähtsaim loominguline sündmus oli ballaadikogu “Õnnevarjutus” koostamine ja 

ilmumine, mis viis meisterliku lõpuni Underi dramaatilise jä lüürilise väljendusviisi arengu.

Lüürikuna lugejate poolehoiu võitnud Marie Under oli alustanud lüroeepiliste ballaa

dide kirjutamist 1920. aastate keskel. 192^. aasta suvel valmis Joa mõisas ballaadilähedane 

poeem “Kuutõbine”, mis ilmus kogus “Hääl varjust". Esimese lüroeepilise ballaadi “Taevami

nek” kirjutas ta 27.-29. augustil 1925 Toilas (KM EKLA, f 180, m 21: 6), kus valmisid hiljem ka 

ballaadid “Merilehmad”, “Rändav järv” ja “Valge lind”. Enamus Underi ballaade on kirjutatud 

aastail 1927-1929, pärast inspireerivat Pariisi-reisi ja suurt Euroopa-ringreisi.

Tõeliseks loominguliseks kõrghetkeks ehk ballaadiaastaks kujunes Underi elus aasta 

1927. Kokku kirjutas Under sel oma elu viljakaimal loominguaastal 25 lüürilist ja eepilist luu

letust. Märtsikuu Loomingus ilmusid ballaadid “Porkuni preili" (käsikiri dateeritud 17.2.1927), 

“Nahakaupleja Pontus” (27/28.2.1927) ja “Lapsetapja”, hilisema nimetusega “Lapsehukkaja”; 

aprillikuus ilmus “Vahetet laps” (27.3.1927, dateeritud luuletaja sünnipäeval), “Ebajalg” ja 

“Kotermann” (28.3.1927), mais “Tuudaimimarjad”. 1928. aasta aasta Loomingu jaanuari

numbris ilmus “Naissaare sünd” ja veebruaris legend “Maarja leid”, 1929. aasta augusti- 

numbris “Merilehmad” ja “Valge lind”, septembris “Rändav järv". Kõik need, välja arvatud kaks 

piiblimotiivilist legendi (“Maarja leid" ja “Taevaminek”), ilmusid 1929 detsembris ballaadide- 

kogus “Õnnevarjutus”, mis sisaldas ühtekokku 12 ballaadi. Teose kirjastas Eesti Kirjanikkude 

Liidu kirjastus, kaanekujunduse tegi Nikolai Triik.
Hiljem, koostades oma kolmeköitelist kogutud teoste väljaannet, lisas Under “Õnnevar

jutuse” nime kandvasse ballaadide-legendide tsüklisse kolm ballaadi: “Kuutõbine”, (ilmunud 

kogus “Hääl varjust", ballaadide hulgas alates valikkogust “Ja sõna sai lihaks” 1936), legend 

“Taevaminek" (ilmunud kogus “Rõõm ühest ilusast päevast”, ballaadide hulgas alates valik

kogust), legend “Maarja leid" (ilmunud Loomingus 1928, nr 2, ballaadide hulgas “Kogutud
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teostes"). 1958. aasta Stockholmis ilmunud “Kogutud luuletuste" väljaandes, mis sisaldab 

autori viimast tahet, on lisatud “Õnnevarjutuse” nime kandvale tsüklile veel kolm ballaadi. 

Need on luuletus “Orb” (kogust “Kivi südamelt"), hilisloomingust on autor oma ballaadide 

hulka arvanud luuletuse “Kojuminek” (kogust “Mureliku suuga") ja “Surmamõrsjad" (kogust 

“Sädemed tuhas”). Legendaarse “Ingli” esmavariant valmis 1942, ilmus 1943 koguteoses 

“Ammukaar”, hiljem täiendatuna kogus “Sädemed tuhas”. Seevastu varem ballaadina esitatud 

“Soolaulu” on autor 1958. aasta ballaadide hulgast välja arvanud ja paigutanud luuletsük

lisse “Lageda taeva all”. Kokku on Under niisiis loonud 18 ballaadi ja legendi, kui arvestame 

autori enda viimast otsust oma luuletuste žanri määratlemisel.

Marie Underil olid head eeldused kirjutada sisu-ja vorminõudlikke eepilisi ballaade. 

Underi luule eepilisus süvenes samaaegselt kirjutatud paralleelkogudes “Hääl varjust” ja 

“Rõõm ühest ilusast päevast”, mille luuletustes avaldub varasemast selgemini dramaatiline 

pinge. “Ballaadi ennustas juba ka Underi varase lüürika dramaatiline sisepinge, hiljem elu 

valguse-ja varjupoole valusparatamatu konfliktsuse tunnetus,” kirjutas Underi-uurija Erna 

Siirak (Siirak 1987a: 117).

Luuletaja tegutses alates 1918 viljaka draamatõlkijana (prantsuse, saksa ja vene keelest 

kokku üle 20 näidendi), sealhulgas tõlkis ta mitmeid töömahukaid, pikki värssnäidendeid.*  

Rikkalik tõlkimiskogemus häälestas ja treenis autorit dramaatiliste situatsioonide vägista

misele. Marie Under õppis tõlkides tundma draama kujutusvõtteid, keskendudes klassikalise 

draama igavestele suurtele teemadele: saatus, armastus, surm, õnn (Merilai 1989: 51-54). 

Mõne luuletuse algvariantidest selgub, et need olid autoril kavatsetud ballaadidena. Näiteks 

luuletus “Sõit hommikusse” (kirjutatud 1925, ilmunud kogus “Lageda taeva all”) on tegelikult 

fragment lõpetamata jäänud ballaadist “Elusõit" (Siirak 1987a: 117).

* 1919-1921 tõlkis ja avaldas Under eesti keeles kolm Maurice Maeterlincki draamat: “Sinilind”, “Pelleas ja Meli- 
sande” ning “Õde Beatrice”. 1924. a ilmus trükist Underi esimene näidenditõlge saksa keelest: Hugo von Hof- 
mannsthali “Elektra". Ehkki suur osa Marie Underi näidenditõlgetest pole näinud trükivalgust, jätkas Under nii 
1920. kui ka 1930. aastail intensiivselt näidendite tõlkimist käsikirjadena teatreile ja stuudioile. Temast kujunes 
Eesti Vabariigi algusperioodi üks viljakamaid ja professionaalsemaid draamatõlkijaid: Edmond Rostand “Cyrano de 
Bergerac”, Romain Rolland “14. juuli", Paul Claudel “Vahetus", H. Hofmannsthal “Kuningas Oidipus", Aleksandr Blok 
“Tundmatu", Henrik Ibsen “Peer Gynt” (trükis 1938), M. Maeterlinck “Monna Vanna", Walter Hasenclever “Poeg" ja 
“Antigone", Gerhart Hauptmann “Valge lunastaja", Fr. Schiller “Orleansi neitsi", “Maria Stuart” ja “Messiina pruut”, 
Franz Grillparzer “Sappho”, “Medea" ja “Toledo juuditar",]. W. Goethe “Fausti" proloog ja Sophokles “Antigone". 
Üle poole sellest hiigeltööst on tõlgitud värssides, mis muudab need tõlked eriti nõudlikeks ja töörohketeks. Nii 

kujunes just näidendite tõlkimisest Marie Underi peamine leivatöö Eesti Vabariigi perioodil, mis võttis lõviosa tema 
ajast ja loome-energiast.

Nii Eesti ühiskonna kui kirjanduse üldine areng soodustas 1920. aastate lõpus lüürika 

taandumist (luulet osteti kõige vähem) ning eepilise kujutusviisi esilekerkimist: noore vaba

riigi esimene majanduskriis tõi kaasa majandusmured, ühiskondlikud suhted pingestusid, 

vaimsete ja aineliste väärtuste konflikt muutus teravamaks: “Ebasoodsamat aega luulele 

pole Eestis vist varem olnud. Avaliku arvamise luulevaenulisusega võiks Eesti võita rahvus

vahelise ainukuulsuse. [—] Lehe juhtkirjanik rubritseerib luule luksuskaupade, nagu autode, 

tõukoerte, ballikleitide jne. hulka.” (Adson 1930:188.)
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Ballaadi nimetus pärineb keskaegsest refrääniga tantsulaulust (itaalia hallata, provansi 

halada, balar- tantsima). Kirjandusloos on hilisemat kunstballaadi võrreldud novelližanriga 

proosas, sest see eeldab tihedamat kokkusurutust, puänteeritust, tüpiseerivat inimesekuju- 

tust, mitte nii detailirohket kujutust kui näiteks pikemas poeemižanris. Klassikalist ballaadi 

iseloomustab lüürilise, eepilise ja dramaatilise elemendi olemasolu. Ballaadi õitseaeg oli 

Prantsusmaal 14.-15. sajandil, sealt edasi levis ballaad Inglismaa kaudu Saksamaale ja edasi 

Põhja-Euroopasse. Rahvaballaade lauldi ka Soomes ja Eestis. Ingeris olevat tüdrukud laul

nud veel 20. sajandi algul ballaade tantsu saateks. Fääri saartel pidavat selline tantsulaulu- 

liik esinema veel tänapäevani. (Salu 1978: 8.) Kunstballaadi populariseerijaks sai sakslane 

Gottfried August Bürger (1747-1794), kelle ballaad “Lenore” (1774) levis kiiresti üle kogu 

Euroopa (Kleines... 1966: 37). Kirjandusloo tuntumad ballaadimeistrid on J. W. Goethe, F. Vil- 

lon, F. Garcia Lorca, E. Leino, A. Puškin, M. Lermontov, A. Mickiewicz jt. Under tundis varakult 

Goethe loomingut, sh ka ballaade.

Eesti kunstballaad sündis koos tõlgetega saksa ballaadikirjandusest. 1846 ilmus Tar

tus antoloogia “Balladen und Lieder” (Jegor v. Sivers), milles ballaadistati ka kohalikke tee

masid. Umbes samal ajal kirjutas Fr. R. Kreutzwald viis saksakeelset, kodumaise ainestikuga 

ballaadi, mis avaldati seoses A. Annisti uurimusega alles aastakümneid hiljem, 1926. aastal 

(vt Annist 1926). Herbert Salu kinnitusel sai just see uurimus üheks inspireerivaks teguriks 

Underi ballaadiloomingule: “Samuti oli Annisti kirjutus poetessile teejuhatajaks saksa suurte 

ballaadimeistrite loomingu juurde - neid tutvustas uurija oma töös üsna üksikasjalikult.” 

(Salu 1978:10.)

Lisaks Annisti Kreutzwaldi-uurimusele on Marie Under ballaadide loomisel abi saanud 

teiselt rahvaluuleteadlaselt, Oskar Looritsalt, kes vahendas talle arhiivitrükiseid. 1953 antud 

usutluses kinnitab Under, et ballaadideks andis talle muuhulgas ainet ka 0. Looritsa “Liivi 

rahva usund” (Rannit 1974b: 186).

Marie Underi huvi rahvaluuleainese vastu oli püsiv nii 1920. kui ka 1930. aastail. 

27. juulil 1935 saatis Under Oskar Looritsale postkaardi, kus ta tänas teda järjekordse huvi

tava saadetise eest ja ütles end ootavat, millal saaks vastata ballaadikoguga (KM EKLA, 

f 175, m 20: 26; vt ka Alttoa 1973: 489-490). Teist ballaadikogu küll Underilt ei ilmunud, 

kuid üksikuid ballaade kirjutas ta veel nii Teise maailmasõja aastail (“Kojuminek", “Ingel”) 

kui ka pärast sõda paguluses (“Surmamõrsjad”).

Ballaadiloomingu ained ammutas luuletaja peamiselt muistenditest ja pärimustest, nagu 

see oli tavaks ka saksa ballaadides, millega Under tutvus varases nooruses. Lisaks eesti rah

valuule ainetele kasutas ta ka baltisaksa päritolu muistendimotiivi (“Porkuni preili"), ballaadis 

“Tuudaimimarjad” ja mitmes legendis on tegu piiblimotiividega. Kolm luuletust, mille tege

lasteks on neitsi Maarja või teised piiblitegelased, on autor ise määratlenud legendina. Vaid 

paaril üksikul juhul on ballaadiaineks saanud kaasaegne dramaatiline sündmus või teema 

(“Kojuminek", “Orb").
Esimeste eestikeelsete kunstballaadide autorid olid Jaan Bergmann, Jakob Tamm ja 

Jakob Liiv. Marie Under tundis oma ballaade luues ka Gustav Suitsu “Lapse sündi", kuid Villem 

Ridala arhailises stiilis kirjutatud ballaadide kogu "Sinine kari" ilmus 1930, st aasta pärast
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“Õnnevarjutust”. Underi ballaadide koguga samal aastal ilmus kajulius Oengo poeemide ja 

ballaadide kogu “Aegna”. Kirjandusloolisel taustal mõjutas Underi aktiivset ballaadiloomet 

1920. aastail kindlasti ka noorema luuletajapõlvkonna (August Annist, Ants Oras, Mart Raud, 

Juhan Jäik, Julius Oengo) poolt alustatud “konstellatiivne ballaadipropaganda”, nagu Arne 

Merilai seda nimetab (Merilai 1989: 53). Aeg suurejooneliste luuleteoste sünniks oli igati 

küps nii Underi enda sisemise arengu loogika järgi kui ka eesti üldise kirjandusliku arengu 

poolest.

Vaatlen Marie Underi ballaade lähemalt järjestuses, nagu nad ilmusid “Õnnevarjutuses”.

“Porkuni preili” on ajaloolise ainega ballaad, kirjutatud daktülis, kolmekümne ühes 

puhaste ristriimidega nelikstroofis. Tegemist on draamaga, millel on proloog ja ühestroo- 

filine epiloog. Mitmed uurijad on pidanud selle ballaadi esmaallikaks Kreutzwaldi "Eesti 

rahva ennemuistsetes juttudes" leiduvat samanimelist muistendit, aga ka Kreutzwaldi 

saksakeelset ballaadi “Das Fräulein von Borkholm” ( 21. oktoober 1836), mis avaldati 

1926. aastal Eesti Kirjanduses. Kuid Under on kinnitanud Erna Siirakule, et ta ei tundnud 

seda Kreutzwaldi ballaadi (Siirak 1987a: 123). Juba kroonikud Renner ja Russow mainivad 

Rannu kindlusepreili Barbara von Tisenhuseni saatuselugu, mis on hiljem edasi rännanud 

Porkunisse. Teema oli varem korduvalt kirjanduses kajastunud (nt Kallas 1924-; Pantenius 

1885). Herbert Salu on avaldanud eraldi uurimuse samal teemal - vallasema ja selle lapse 

vägivaldse surma kujutamisest eesti varasemas ballaadiloomingus, märkides, et vallasema 

traagilise saatusmotiivi teemaga tegelesid lisaks Kreutzwaldile ka 0. W. Masing ja Jakob 

Liiv (Salu 1978: 14—15).

Underi ballaadi aluseks olev muistend on Kreutzwaldi sentimentaalse rüütliballaadiga 

võrreldes sõnastatud märksa lihtsamalt ja erapooletumalt. Muistend jutustab kroonika objek

tiivsusega mõisapreili armastusest, rängast eksimusest ja vägivaldsest surmast venna käe 

läbi. Sündmustiku põhimotiivid on Underil ja Kreutzwaldil küll põhiliselt samad, kuid rõhu

asetused täiesti erinevad. Muistendis jääb hukkunu hing rahutu leegina tiigiveele loitma, 

leek kaob alles pärast vaimuliku õnnistamist. Underi ballaadis hingeleek ei kustu. Underi 

ballaad keskendub peategelase psühholoogiale, armastusele. Ballaadile annab tundelise 

põhitooni nii esimeses kui viimases stroofis korduv kujund: “põlev süda lööb valla". Underi 

teemaarenduse järgi viib õnneigatsus inimese konflikti teda ümbritsevate jõududega, mis 

tõukab ta saatuslikku õnnetusse. Selles ballaadis on kurjusejõuks kalk ja mõistmatu kesk

aegne rüütlimoraaL

Nii Underi kui Kreutzwaldi ballaadid algavad retoorilise küsimusega, mis hiljem kordub 

refräänina:
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Mis valgus sääl Porkuni tiigi pääl 

Käib heitlevalt üles ja alla, 

Veeroosest suvel ja talvel jääl 

Kui põlev süda lööb valla?

339



Kreutzwaldi tõlge: 

Mis tulevalgust tiigi pealt 

Vaht öösel tähel pannud 

Kas kaugelt vanarahva heal 

Sest sõnumid meil’ kannud?

Underi ballaadis jätkub küsimuste ja fiktiivsete vastuste dialoog kolmes järgnevas stroo

fis, luues selgitava sissejuhatuse. Ballaadi tegevustik jookseb paralleelselt looduse sündmus

tega: sügis viib venna sõtta, jättes õe pikaks talveks kindlusse, kevadega saabub neiu hinge 

õnn ning armastus. Suvele järgnev sügis ennustab halba ning talvel saabub kohtumõistja 

vend ning järvejääl toimub traagiline õehukkamine. Venna roim on keskaegselt julm ning 

dramaatiline, uputamise stseen antakse edasi väga detailselt: puudes raksatab vihurihoog, 

jääsegast lund tuiskab risti-põiki, tontliku kuuvalguse paistel raiutakse sinkjasse jäässe auk; 

kuldjuustega neiu lauk paistab vees peegelduva tähena. Kreutzwaldi muistendis hukatakse 

preili jõululaupäeva õhtul, Underi ballaadis toimub see talvel.

Underi tähelepanu keskendub ballaadis peategelase, lossipreili hingeelule, tema armas

tuse tragöödiale. Neiu armastatu jääb tahaplaanile. Lugejale antakse tema kohta napilt tea

teid: noormees oli vennaga ühepikkune, tal oli “kummis kulm”. Me ei tea, mis seisusest oli 

Porkuni preili armastatu, tähtsaim on psühholoogiline reaalsus, tundeside: “silma kinni jäi 

silm / Ja käsi see hakkas kätte.”

Underi ballaadi stiil on elav ja pildirikas, tulvil omapäraseid metafoore, neologisme, uud

seid kõlakujundeid ja võrdlusi: pahkra-pind, turkane vend, rüütlina roitis sojamaid, piimasest 

peost, õitsev kael, kuu tõusis pilvedes istu, tuisu ratas, verd kui sõstraid jne.

Ballaadis on kasutatud mitmeid rahvapäraseid uskumusi (lepatriinu lennutamine, helme- 

paela katkemine), aga ka piiblitarkust: kui kiri ütleb, et kotkatiib käib taevalaotus! mööda jt.

Ballaad on kaheosaline, kummagi pildistik on antud edasi tõusvas pinges. Esimeses osas 

liigutakse hoogsalt õnne, teises õnnetuse poole. Kummagi osa kulminatsioonid on antud 

lõppstroofides, esimeses osas väljendab see usku armastuse üliküllusse (“Oh veel kord ja 

veel kord ja veel üks kord! / Suuandmisi nii suurel arvul”), teises osas dramaatilist hukku 

tugevates värvides maalitud uputamisstseenis:

Siis puudes vihuri raksatus käis, 

Kui toodi see palmikuist kistu, 

Ja risti ning põiki piitsutas räis 

Ja kuu tõusis pilvedes istu.

Erna Siirak võrdleb Aino Kallase ja Marie Underi Barbara-teema käsitluste erinevusi:

Aino Kallas kujundab oma novellis eksinud neitsi trotsliku hoiakuga kangelannaks, kes 

ei nõtkuta põlvi. Tema naistegelaste armastuses on ikka midagi saatusrasket, kiretead- 

likku. Underi nooruke lossipreili on veel “nii lapseohtu”, eelõitsenguline. Seda rõhutab 
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terve kujundite ahel. Ta lennutab lepatriinul oma kitsast käest, ta king kiigutab mai- 

laserohtu, armastusstseenidelegi laotub mingi lapselik-kodune huumorivarjund. Nii

suguse kujutusega - lapselikkuse vastusead julmusele - saavutab luuletaja järgnevas 

katastroofis psühholoogiliselt tugeva mõju. (Siirak 1987a: 124.)

Kokkuvõttes on Marie Under loonud ajalooainelise ballaadiga “Porkuni preili” uue, ise

seisva kunstiteose, kasutades Kreutzwaldi poolt kirjapandud rahvamuistendit vaid lähte- 

teemana. Luuletaja on kirjutanud vana kroonikapärimuse elavaks, pildi-ja tunderikkaks tra

göödiaks.

“Nahakaupleja Pontus”. Ka selle ajalooainelise ballaadi lähteaineks on muistend Kreutz

waldi kogust, “igavesti rändava juudi” lugu pealkirjaga “Parknaha kaupmees”. Muistend rää

gib loo rüütel Pontusest, kes Laagna mäel öösiti inimnahku müütab ja lõpuks põrgusse satub, 

kus ta ise nülitakse. Võika Pontuse-loo eelseoseid on nähtud nii piiblist tuntud Pontius Pila

tuse kui ka Rootsi sõjaülema Pontus de la Gardie*  lugudes, kuid otsest seost Underi ballaadiga 

neil ilmselt ei ole. Inimnaha nülgimise motiiviga on liitunud siin ka piiblipärimus Ahasveeru- 

sest, Jeruusalemma kingsepast, kes peab maailma lõpuni rahu leidmata rändama karistuseks 

selle eest, et ei lubanud Jeesust Kolgata teel oma maja ees puhata.

Under paigutab oma ballaadis Pontuse loo sündmused Lasnamäele. Ta jälgib välistes 

detailides üsna täpselt Kreutzwaldi poolt kirja pandud muinasjuttu, kuid inimese ja inimeses- 

tatud kuradi kujutamisel on ta dünaamilisem ja värvikam. Ballaad on kirjutatud trohheilistes 

paarisvärssides, pikkvärsilistes kaksikutes, mis imiteerivad Pontuse ratsutamisrütmi. See on 

Underi kõige eepilisem ballaad: aeglaselt, kõnelähedaselt kulgev värss sarnaneb muinasjutu 

jutustamisviisiga. Siin puudub Underile nii omane emotsionaalsus.

Ballaadi sõnavara on rikkalik, kohati naturalistlik, näiteks inimnahast valmistatud asjade 

loetelu ja nahaparkimise kirjeldus. Tegevustik tõuseb gradatsioonis, niisama astmeliselt muu

tub ka Pontuse meeleolu. Algul tundub kõik talle lihtne ja naljakas, kuid iga ööga läheb asi 

üha tõsisemaks ja täbaramaks. Kui kulub juba mitu inimpõlve, on Pontuse tuju lausa nullis, 

juba pelgab ta kuud ja tähti ning ehmub järvepeeglistki. Pontuse põrgusse saabumist ja karis

tuse saamist kujutatakse kummastavalt naljaka familiaarsusega, mitte niivõrd ilge kurjusega:

Oi-eh! hakkasid siis venitama, põsed punnis:

Visa oli järgi andma: vast paar vaksa tunnis:

Vintske oli: iga mees nii sikutas ja katkus;

Kuni, millal, jumal teab, neil’ kõigil’ katet jätkus.

Autori tauniv suhtumine nii Pontusesse kui kuradisse on ballaadis selgesti tuntav. Mit

meid inimpõlvi Lasnamäel uitavat ratsanikku kujutatakse haleda kujuna, kuid mitte haletse

misväärsena, pigem naeruväärsena. Underi tõlgenduses on tegu veidra “kurvakujulise rüüt

liga”, sõdalane pole sugugi üheplaaniliselt kuri ja võigas hingedepüüdja. Pontuse pahelisust

PÄ
R

IS
O

SA
 - 

is
ik

lik
 mu

ut
ub

 üld
in

im
lik

uk
s

341



^)kq.

(&njwudjt

Uta.

am/X

tulli

/WCUA/

•k»«£ a^IW s^es»tii

Marie 
Underi 
poeemi 
“Naha
kaupleja 
Pontus" 
käsikirja 
katkend.



kujutatakse groteskselt, isegi teatava huumoriga: tapmises vilunud sõjard on tegelikult üpris 

tömpja lihtsameelne. Ka inimnahkade ostja, kuradi portree täieneb värsist värssi:

Kuid, oh ime! see ei pagend, pani kauba külge käe, 

Tõstis üsna silme ligi nagu see, kes küll ei näe.

Hõõrus nähku sõrmi vahel, mõnuga, nii paistis;

Sõõrmeid laiutas ja väga himutsevalt haistis,

Neelaskles, ja matsutas, ja võttis maha kinda 

ja nüüd katsus palja käsi, viimaks küsis hinda.

Viimaks lööb kurat juhmi Pontusega käed kokku, kuid jõudes põrgu uksele, näitab talle 

saba ja sõrgu. Underi kujundid on hoogsad ja värvikad, kulmineerudes jämekoomilise põr- 

gustseeniga, mis on üks grotesksemaid kogu Underi loomingus.

“Lapsehukkaja” on Underi sügavaim psühholoogiline ballaad. Siin on valdav lüüriline 

kujutusviis, eepiline alge on minimaalne. Vallasema hingeheitlus oma moraalse süü pärast 

ning meeleheide, mis viib ta lapse uputamise ning enesetapuni, on edasi antud suure sis

seelamisvõimega. Üliemotsionaalne ballaad algab meeleheitliku hüüdküsimusega:

Kuhu panen, kuhu panen ma su nüüd? 

Sünnimärgiks selga said ju surirüüd.

Neiu on juba ballaadi alguses lapse pärast niivõrd palju kannatanud, et tema seisund 

läheneb nõdrameelsusele. Unenäolisus ja tõelisus sulavad ballaadis lahutamatult ühte. Ema 

ahastus ja hellitus, tema eneselohutamine ja sisekõnelused veesurma mineku ilust on kau

nid, ent dramaatilised ja sisepingest laetud. Pärast lapse uputamist kulub vaid kolm ööd, 

kui ta järgneb oma lapsele süütundest ja meeleheitest aetuna. Tuul hüüab lapse häälega, 

laineist tõusevad tillukesed käsivarred ja lapse lakkamatu nutt viivad ema teise traagilise 

teoni - enesetapuni. Eest kostmas uputatu nutt, tagant pilkajate naer, nii viskubki neiu 

merre.

Ballaadi unenäoline meeleolu on loodud murdlainetusena noore naise meeltes. Pea

tegelase sisemonoloog on edastatud mitmehäälse, dünaamilise siseheitlusena, mis kõigub 

piiritust emaarmastusest, hellusest kuni lootusetu meeleheite ja surmaihani. Ema küsivad 

pöördumised lapse poole on ühtlasi meeleheitlikud vastuseta küsimused emale endale. 

Uputama minek on raske, kolgatalik teekond. Piinatud ema püüab leida lohutust soov- 

ulmadest (“Oleks minu teha: mulle näpuviluks / Jääksid, maalutada, lustiks, silmailuks”), 

soovkujutlustest, et uputatud laps ilmutab end uhke ja kauni näkina “nagu vahanukk”, 

"roosad konnakarbid kaelas, vesikupud vööl”. Ema vastuolulistes tunnetes ei puudu kätte- 

maksumõtted võrgutajale:
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Meelitad kõik kaisulapsed mesikeeli ligi, 

Et saaks kätte, kätte maksa korraks ometigi.

Trükiversioonis on kättemaksu motiiv jäänud lähemalt välja arendamata. Ühes esialg

ses käsikirjalises viimistlemata versioonis kõlab kättemaksu mõte hoopis jõulisemalt, kuid 

autori lõppredaktsioonis ei kõnelda enam priskete perepoegade ja tüdrukute hukutamisest 

(Alttoa 1973: 494-495). Mõni uurija on püüdnud siin näha luuletaja protesti sotsiaalse õig- 

lusetuse vastu, mis neiu tragöödia põhjustas, kuid autori kindlakäeline lõppredaktsioon kin

nitab siiski, et tegu on eeskätt psühholoogilise, mitte niivõrd sotsiaalse draamaballaadiga. 

Under ei esine kunagi kohtumõistja positsioonilt, vaid esitab ema-lapse inimsuhte draama 

inimlikul, kaasatundval-mõistval-kannataval tasandil.

Ballaad on kirjutatud detailirikkalt ja põimitud rahvaluule sugemetega. Autor kasutab 

rohkelt alliteratsiooni ja assonantsi ning vahelduvaid mõttelisi parallelisme. Kolmkümmend 

üks pikka, trohheilist, neljale jalale järgneva keskpausiga kaksikvärsilist stroofi on varusta

tud puhaste, enamasti meesriimidega. Kõik see loob ballaadile omapärase tugeva, närvilise 

rütmi, mida on võrreldud vastamisi löövate piitsaplaksudega. (Siirak 1987a: 126.) Selle bal

laadi nägemusliku intensiivsuse ja väljendusliku kindlusega demonstreeris Marie Under oma 

luuletajavõimete tippu.

“Ebajalg”. Ebajalg on rahvapärimuses suhteliselt harva esinev tuulispask. Karl Ristikivi 

andmetel võttis Under ebajala tavatu nimetuse Wiedemanni sõnaraamatust, allikast, kust Under 

ammutas suure osa oma rahvapärasest sõnavarast (Ristikivi 1973c: 223).*  Teistel andmetel 

pärineb ebajala motiiv M. J. Eiseni “Eesti mütoloogiast", kus esineb seesama tuulispasa vähe

tuntud ebajala-nimetus. Eisen kirjutab: “Lõune pool nimetatakse tuulispaska ka “ebajalaks”. 

Ebajalg avaldab iseäranis suurt jõudu, viib isegi heinasaadusid ja kuhje kaasa.” (Eisen 1919:29.)

* Ristikivi juhib lugeja tähelepanu ka sellele, et tänapäeval on nimetus ebajalg tarvitusel hoopis teises tähenduses, 
nimelt loodusteaduses amööbi ehk pseudopoodi eestikeelse nimetusena, sõnasõnalise tõlkena, mil pole midagi 

ühist rahvapärase mõistega.

Ebajalg on eesti usundis seotud peamiselt kujutlusega nõia hingest, kes irdub kehast 

selleks, et liikuda maruhoona, rikkuda kaasinimeste vara, tassida endale kokku teiste heina, 

vilja. Paljud rahvad usuvad tuulispasas liikuvat mitte elusat nõida, vaid surnute hingi. Saksa 

mütoloogias esineb vastav windsbraut. (Sinimets 1939: 708-718; Salu 1978: 9.)

Under on ballaadis järginud küll Eiseni teateid ebajala moondumisvõtete, olendi röö- 

vimishimu ja tema nähtavakssaamise kujutamisel, kuid fantaseerinud ballaadi eepilise osa 

loomisel. Ebajalga ei saa talitseda palve abil, see katkeb poole sõna pealt, ainult terariistaga 

viskamine ja tabamine võib ta jälle inimeseks moondada. Neist motiividest lähtub ballaadi 

sündmustik. Kartmata tugevat loodusjõudu, heidab vapraim nooruk noa ja - tapab nõnda taht

matult oma pruudi. Under dramatiseerib mütoloogilise loodusnähtuse inimlikuks traagikaks.

Ballaad on kirjutatud hoogsa rütmi, sensuaalse kire ning plastilisusega, mida rõhutavad 

hüüatuslikud sõna-ja fraasikordused. Siin on taas leidlikke, dünaamilisi kujundeid (“küljeli 

on mets"), mis loovad erakordselt liikuva sõnapöörise tuulispasa kujutamisel.
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“Vahetet laps”. Ballaad põhineb rahvatraditsioonis laialt levinud vanapagana juttude 

aineil, tõenäoliselt võis autor toetuda M.J. Eiseni “Eesti mütoloogiale” või siis sama autori 

“Vanapagana juttudele”, mis ilmus 1896. Põhimotiiviks on rahvusvaheliselt tuntud uskumus, 

et kurat vahetab ristimata lapse oma lapse vastu. Nimepanek kaitseb last nimes peituva hin

gejõuga. Ballaad on Underi kõige pikem luuleteos, ulatudes 105 kahevärsilise stroofiga lugu

laulu mõõtmetesse. Autor on ballaadi eepilist osa loovalt täiendanud. Sündmustik ei toetu 

küll otseselt ühelegi konkreetsele muistendivariandile, luuletaja on motiive laenanud mit

mest loost. Ballaad kujutab ema muret oma lapse pärast, tema meeleheitlikku võitlust lapse 

päästmiseks ning loo dramaatilist lõppu. Folkloristliku ainese poolest on tegu eriti rikkaliku 

ballaadiga: siin on ohtralt uskumusi, tavandeid, rahvameditsiini, võlumisvõtteid, loitsimist 

ja müütilisi motiive. Rohkesti leidub olustikulisi kirjeldusi, kuidas külanaised katsikule tulles 

last imetlevad, kuidas sellega kaasneb kaetusoht, missugust niker-naker-naistenõu antakse 

lapse haiguse puhul ning milliseid sõnu loetakse peale lapse laiba juures. Ema mure ja hin

gehäda vahetatud lapse puhul kujutatakse Underile omase hella kaastundega, kuid seekord 

ilma dramaatiliste sisemonoloogideta. Ballaadis ei puudu lopsakalt rahvapärane huumor, mis 

muudab mitmed Underi ballaadid ainulaadselt mitmekülgseiks:

Varsti tulid titevarbaid saama külamoorid: 

Täitsid kambri nende kiidu-, õpetusekoorid.

Kaalusid ja kaagutasid - ega’s saanud piskust - 

Imestelid lapse ümarust ja priskust

Ballaadis domineerib eepiline folkloristlik element, vähem on lüürilist sisseelamist ja 

psühholoogiat. Ballaadi on põimitud ka vanu loitse: “Tule, Rõngo, tõsta lasta! Sopp, sopp 

soone peale; vihalehes veere peale! Pühä puuslikese, hellä englikese; Säh, sa sarvik, oma 

laps, too minu oma taas!" jt.

Autor on süvenenud muistse maailma sõnalistesse ja esemelistesse üksikasjadesse, 

kuid kunstilise tervikmõju poolest on Underi pikimat ballaadi peetud vähem intensiivseks 

kui ema-lapse vahekorda sügavalt ja seestpoolt kujutavat “Lapsehukkajat” (Siirak 1987a: 

113-133; Alttoa 1973: 489-501).

“Kotermann”. Lühike ballaad toetub 0. Looritsa “Liivi rahva usundis" ja M.J. Eiseni “Eesti 

mütoloogias” leiduvatele kotermanni-potermanni (klabautermanni) motiividele, kuid ballaadi 

süžee on vabalt loodud. Eriti Eesti saartel tuntud kotermann oli tavaliselt laevade hea haldjas, 

laevahuku ennustaja, õnnetuste eest hoiataja, aga ka merehädaliste päästja. Suhteliselt harva 

esineb kotermann kurja vaimuna, koguni laeva hukutajana, nagu ta seda on Underi ballaadis. 

Rahvaluulest leidis autor kotermanni tekkeloo ja tema käitumistavad laevas. Neile toetudes lõi 

ta ballaadi uhke laeva ehitamisest ning lootusrikkast purjetamisest rikkusi tõotavale meresõidule.
Ülevat meeleolu rikub kohe ballaadi algul sisse tungiv motiiv kotermannist, kes annab 

endast esmalt teada laevakere naksatusega, siis ilmub ta kipperi ette kääbusena ja lõpuks 
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saabubki laevahukk. Iga stroofi viimases värsis meenutatakse lugejale refräänina kotermanni, 

hoides nii pidevalt alal pahaendelist aimusmeeleolu. Laevasõitjad aga ei märka ohtu, nende 

ülev, õnne ootav meeleolu süvendab kontrasti hävingule vastu sõudvas laevas. Kui enamik 

Underi folkloristil kke ballaade on kirjutatud jutustavais, trohheilistes värssides, siis “Koter- 

mann” on kirjutatud jambides, mis muudavad selle hästi tugevarütmiliseks.

Ballaadi on võimalik tõlgendada kui Underi järjekordset õnnevarjutuse teema variat

siooni: mida suuremad on õnnelootused, seda traagilisem võib olla saabuv hukk. Igas unistu

ses on eos kummitamas oma kotermann. Kuid Ärne Merilai on tõlgendanud ballaadi “Koter- 

mann” freudistlikult kui näidet Underi neurootilisest õudusest: animus animcfs ehk Underi 

tugev mehelik alge naiselikus alges. Nii tõlgendub ka ballaadi rütm mitte lainterütmina, vaid 

seksuaalsena. (Merilai 2008.)

“Tuudaimimarjad”. Piibliainelise erootilise ballaadi aine on võetud Moosese I raamatu 

30. peatüki 14.-18. salmist:

14. Ja Ruben läks nisuleikuse päivil ja leidis väljalt Tudaimi marju ja tõi neid oma ema 

Lea kätte; ja Rael ütles Lea vastu: Et anna mulle oma poja Tudaimi marjust.

15. Ja ta ütles temale: Ons see vähe, et sa mu mehe oled ära võtnud, sa tahad ka 

mu poja Tudaimi marjad võtta? ja Rael ütles: Seepärast magagu tema sel öösel sinu 

juures, su poja Tudaimi marjade eest.

16. Ja Jakob tuli väljalt, ja Lea läks ta vastu ja ütles: Minu juure pead sa heitma, 

sest ma olen sind palga pärast palganud mu poja Tudaimi marjade eest: ja ta magas 

sel öösel tema juures.

17. Ja Jumal võttis Lead kuulda, ja ta sai käima peale ja tõi Jakobile viiendama 

poja ilmale.

18. Ja Lea ütles: Jumal on mulle mu palga annud, sellepärast et ma olen oma 

ümmardaja oma mehele annud; ja ta pani temale nimeks Isaskar.

Ballaadi sisu mõistmiseks tuleb tunda ka eellugusid, mis kirjas sama raamatu 29. pea

tükis. Vanemate soovil tuli Jakob oma onu Laabani juurde, et abielluda ühega tema tütar

dest. Laabanil oli kaks tütart: vanem tütar oli “madalate silmadega” Lea ja noorem oli “ilusa 

juma ja ilusa näoga” Rahel. Jakob teenis Laabanit Raheli pärast seitse aastat, kuid Laaban 

andis talle naiseks Lea, sest tava nõudis, et vanem tütar pidi varem abielluma kui noorem. 

Jakob armastas aga Rahelit ning teenis tema pärast Laabanit veel seitse aastat. Ehkki Lea 

sünnitas Jakobile neli last, ei hoolinud mees temast. Lõpuks jäi Lea viljatuks ning andis 

Jakobile naiseks oma ümmardaja Silpa, kes sünnitas Jakobile veel kaks poega. Kui Jehoova 

nägi, et Lead ei sallitud, muutis ta ka Raheli sigimatuks. Sellest motiivist lähtub Underi bal

laadi sündmustik.

Vahemeremaades arvati vanasti, et magusatel tuudaimimarjadel on maagiline, sigivust 

andev toime ja seepärast sööb Lea neid kollaseid lõhnavaid marju, mida himustab ka lastetu 

Rahel. Tuudaimimarjade nimetus tuleneb mandragoora heebreakeelsest nimetusest dudai:
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dudaim (mitmus).*  (Ariste 1959: 422.) Sõna ei esine küll Wiedemanni sõnaraamatus, kuid 

oli siiski tarvitusel juba eesti vanemas kirjakeeles, nimelt piibli esmatõlkes 1739: “Ja Ruben 

läks nisso leikusse päivil ja leidis väljalt T u d a i m i - m a r j o” (Ms I, 30. salm jj) jne. Sõna 

esineb ka Saalomoni ülemlaulus (7,14): “Tudaimi-marjad andvad head haiso.” Eesti 

keelde tõi sõna tuudaimimarjad piiblitõlkija Anton Thor Helle.

* Mandragoora, eriti selle juure sigivust andvat toimet tunti ka Euroopas, nagu nähtub Macchiavelli komöödiast 
"Mandragola”, kus järeltulijaid ootaval messer Nicial soovitatakse naisele Lucreciale joota mandragoora juure leotist 
(Alttoa 1973: A9A). Doris Kareva avaldas 2002 luulekogu “Mandragora”, Tallinna Linnateater etendas 2003 selle 
põhjal Jaanus Rohumaa samanimelise lavastuse. Küsimusele, mida tähendab sõna “mandragora’’, vastas Kareva: “See 
sõna ise on tõesti nagu maagiline vormel. See taim, mida ta tähistab, on ravimtaim, aga väga rikkaliku ja kindla 
taustaga. Ma olen sellest sõnast ja sellest taimest olnud lummatud palju aastaid..." (PR 2005.)

Erootilise armastusballaadi süžee toetub vanale idamaisele pärimusloole, milles väljen

dub muistse polügaamse naise armastus selle kõikvõimalikes varjundites: täielikust andumu

sest ja kõikevõitvast kirest kuni mürgise kiivuse ja hingeliste kannatusteni. Naise esmaüles

anne on lapsi sünnitada, sest suguvõsa suurusest oleneb perekonna võim ja jõukus. Naine, 

kes peab taluma enda kõrval mehe teisi naisi, igatseb küll armastust, kuid veel enam lapsi, 

et emana võitaja kindlustada oma koht selles ilmas. Süžee keskendub Lea, Jakobi esimese 

naise kirglikele tunnetele. Võrreldes piibliloo asjalikult neutraalse jutustamisviisiga on Underi 

ballaad kirjutatud täiesti teises väljenduslaadis: tegu on erakordselt jõulisi tundeid tulvava 

teosega, mille erootiline pinge ületab Underi helged sonetid. Tõusvas tempokas rütmis esi

tatakse lapsi ihkava Lea siseelu, mille kujutusviis on laetud animaalse seksuaalse pingega:

Veres ju tundis kutsumist suurt...

Aseme ümber viis lõhnavat juurt, 

Kitsenahk alla sai siniahk, 

Pääle punakas jääranahk

Sisemonoloogi vormis kirjutatud pihtimuslik minavorm vaheldub kiiresti autoripoolse 

nägemisnurgaga: nii lähendab ja eemaldab autor meisterlikult poeetilist kujutust, muutes 

selle vaheldusrikkaks ja liikuvaks. Lea kire saatuslikku sügavust ning dramaatilist tõsidust 

rõhutab luuletaja armu-ja surmamotiivi paralleelse kordusega:

Täna las talub mu suudlust su oim, 

Homme, ah homme tulgu või roim!

Neljaosalise ballaadi kompositsioon vastab klassikalise draama reeglitele. Eksposit

sioonis avab autor peategelase Lea hingemured ja tema püüded neist pääseda, teises osas, 

sõlmituses, valmistub ta tasu eest saadavaks hüvituseks; kolmandas osas ballaad kulminee

rub: kirglikus armuöös ununeb kõik muuja paljukannatanud naine saab igatsetud rahulduse, 

lõpuosas alistub Lea rahulolevalt saatusele, jäädes ootama poja Isaskari sündi. Sigimisiha on 

siin esitatud kui ainuvalitsev eluprintsiip.
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Madalasilmne Lea on oma ilusa noorema õe poolt kõrvaletõrjutud, kuid tunneb, et 

tal on siiski õigus omada Jakobit, sest ta on tema esimene naine. Ta ei suuda unustada kivil 

lamanud mehist karjust Jakobit, kellesse ta armus, ja ta on valmis peotäie tuudaimimarjade 

eest ostma endale kasvõi üürikese armuõnne üheks ööks. Kiivas ja ilus Rahel müüb Jakobi 

peotäie marjade eest. Ballaadis kirjeldatakse Rahelit saledana, pikana, suu kui punane sisalik, 

kumbki silm suur mürgitilk. Karjus Jakobit kujutab Under ehtsa looduskuningana, pruun nagu 

sittimikoor ja lihastes õlg õliselt läikiv - nii saabub ta väljalt auravate suudega karja keskelt. 

Ta juuksed on kui korrutatud lõng, habe täis kõrsi, suu punane ja silmis laante ja taeva sina, 

ta kederluud on kärmed ja silmad süütult ebatruud. Ballaadi epiteedid, võrdlused, kujundid 

väljendavad lopsakalt iharust, teose nimi-ja võtmesümbolina esitatud tuudaimimarjad on 

kiimalkollased, neil on Üha- ja veremaik.

Ballaad on kirjutatud trohhelises viievärsilises stroofis, mille esimene värss stroofi 

lõpus refräänina kordub. Palju esineb alliteratsiooni ja assonantsi (“Kõnnib, täis kõrkust 

kumbki rind", “pääle punakas jääranahk” jne), rikkalikult on kasutatud värskeid võrdlusi: 

silmad kui teravad takjad, kuldsed marjad kui kuu, pruun nagu sittimikoor, kari õõtsus kui 

nurm, suu nagu punane sisalik, kumbki silm suur mürgitilk, päike kui tiigrisilm, telk kui 

kuldne puur jne.

Tegevuse tagapõhi on maaliline, lõunamaine, loodus ülilopsakas. Poeetilistes kir

jeldustes on rakendatud kõik meeled, tajutavaiks luuakse nii värvid, maitsed, lõhnad kui 

helid. Kuuleme lindude ja loomade hääli, tunneme köömne ja kalmuste lõhna ning tajume 

keelel tuudaimimarjade ning metsmee müstilist maiku. Maastik on täis granaat- ja viigi

puid, pilliroost vahib päikese tiigrisilm. Lea ehib oma armuaseme kutsuvalt ja värviliselt 

roheliste lõhnavate juurtega, sinise kitse-ja punaka jääranahaga. Autor rõhutab looduse 

ja inimhinge kooskõla, looduskirjeldused vastavad tegelaste hingeelule ja nende tege

vustele.

Arhailisele piibliainesele vaatamata pole tegu mitte piiblistiilis, vaid uueaegse ballaa

diga, mille põhiteema on inimelu, õnn ja igavene soojätkamine. Ballaadi jõulist erootikat ja 

kujundite ekspressiivset värvirikkust on võrreldud Rubensi freskodega. Nõustun nendega, 

kes peavad “Tuudaimimarju” Underi ballaadiloomingu tippsaavutuseks (Villem Alttoa, Erna 

Siirak, Arne Merilai jt). Underi ballaadi kunstilist ehedust võimendab see, et meelelisusega 

kaasneb haruldane puhtus, kargus, loodusinimese käitumise endastmõistetav ilu. Underi 

ballaad otsekui hingab sigiva loodusega ühes rütmis.

“Naissaare sünd”. Ballaadi aluseks olev süžee leidub M. J. Eiseni “Eesti kohalikes muiste- 

juttudes” (1920) pealkirja all “Naissaar" ja refereeringuna Eiseni uurimuses “Eesti vana usk":

Kui Tallinna lahes kord maru tõuseb, peetakse kirikust armuleiba tasku pistnud nais

terahvas maru mässamise pärast süüdlaseks ja visatakse merre. Viskamise ajal hüüab 

naisterahvas: “Kui oled tõesti Kristuse ihu, päästa ennast ja mind!" Legend laseb naiste

rahva jalgade alla kindla pinna tekkida ja värssi kerkib Naissaar mere põhjast naisterahva
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all üles. Naisterahvas pääseb surmast ja tunneb nüüd selgesti, et kirikuleib on tõesti 

Kristuse ihu. (Eisen 1926: 79-80.)

Under tundis mõlemaid muistendi versioone, kuid lähtus viimasest. Kui muistendis pis

tab naine kirikuleiva juhuslikult taskusse, siis Underi versioonis on tegu teadliku vargusega. 

Naine teab, et teeb pattu ja kaotab sellega hingeõnnistuse. Ballaadi teema pole aga mitte 

vargus ja õnnelik pääsemine, vaid naise kangelastegu oma armastatud mehe päästmiseks. 

Underil varastab naine kirikuleiba haige mehe ravimiseks, ei pääse aga seejärel enam üle 

mere tagasi koju-tormi tõttu, mida ei suudeta võita enne, kui naine koos varastatud kiriku- 

leivaga merre on heidetud. Naise palve mõjul kerkib merest Naissaar, kuhu maetakse mees, 

kelle elu naine oli püüdnud kirikuleivaga päästa. Ballaad ei anna vastust küsimusele, miks 

naise eneseohverdus oli mõttetu. Koju jõudes leiab naine eest armastatud mehe, kes on 

ikkagi surnud. Armulaualeib päästis küll naise enda, kuid mitte mehe, kelle päästmise nimel 

ta pattu tegi.

Ballaadi peategelane on üllas ja kangelaslik naine, kel jätkub julgust haige mehe nimel 

riskida ja tegutseda. Haige heaks tehtud patt antakse talle andeks, kuid hetkeline kõhklus 

muudab pääsemise poolikuks ja kogu toimunu mõttetuks. Traagilisele lõpule vaatamata on 

ballaadi meeleolu hell ja imesse uskuv.
Ballaadis on kasutatud mitmeid rahvusvaheliselt tuntud maailmakirjanduse motiive. Üks 

neist on legend neitsi Maarja ja teiste pühakute leebusest patustajate vastu, kui üleastumine 

toimub halastus- või armuteona. Samuti on maailmakirjanduses korduvalt esinenud motiiv, 

kus hetkelise kõhkluse tagajärjeks on osaline karistus. Lisaks on ballaadis kasutatud erine

vaid rahvauskumuste elemente: usk armulaualeiva imettegevasse võimesse; kujutluspilt, 

et inimese surres lahkub hing valge linnuna ta ihust; laev satub hukkumisohtu, kui kannab 

koormana midagi pahelist jne.

Ballaad on kirjutatud jutustavas jambilises viievärsilises stroofis. Siin leidub rohkelt 

värskeid võrdlusi: kuu näitas sarveotsi kui loom säält pilvepraost, ta kõndis nagu lõksus, 

süda põksus kui peebulind jne.

Muistendi napisõnalise eepilise looga võrreldes on Underi ballaadis psühholoogiliselt 

välja arendatud varguseni viivad eellood: ahastava naise hingeheitlus, raske otsus päästa 

mehe elu oma hingeõnnistuse või isegi elu hinnaga. Sündmustiku tulipunktis on mehe saatus 

ja naise hingevalu, mitte niivõrd merehädas laev, naise merreheitmine, imeline pääsemine ja 

saare sünd. Kainelt ja kuivalt jutustatud tekkemuistend muutub Underi sõnastatud ballaadis 

sügavaks inimlikuks tragöödiaks.

“Merilehmad”. Teema pärineb rahvusvahelisest mütoloogiast, kuid on kodunenud 

ka Eestis. Merest tulnud loomi ja neid paimendavaid neide ehk maarjaneitsisid kirjeldavad 

M.J. Eiseni “Näki raamatu” muistendid “Veeneitsi mehe naiseks”, “Merest leitud neiu” ja 

“Merelehmad”. Underil oli kasutada ka 0. Looritsa uurimus “Liivi rahva usund” I, milles ula

tuslikult käsitletakse merilehmade muistendeid.
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Võrreldes muistenditega on Under ballaadi jaoks valinud folkloorist vaid üksikuid 

motiive, ballaadi sündmustik on luuletaja vaba looming. Underile on iseloomulik, et ta ei 

järgi ühegi muistendivariandi süžeed täpselt. Näiteks jätab ta täiesti kõrvale merilehmade 

röövimise motiivid, merekarja kui tallu jõukuse tooja motiivi jne. Luuletajat kütkestab hoo

pis sinilehmi karjatava, kaldal uinuva kauni merineitsi kurb armulugu, mille ta oma ballaadis 

välja arendab.

Mütoloogiline aines on taustaks küllaltki realistlikult kujutatud taluelule. Kadedad ja 

salakavalad naahrinaised levitavad kumu Ahti tütre kummalise päritolu kohta, mis kasvatab 

pinge konfliktini. Ballaadi põhimotiiv on tuttav muinasjuttudest: abielu puruneb, kui mees 

pressib oma ebatavaliselt leitud naiselt välja tema päritolu saladuse. Ballaadi lõpus jätab 

autor mehe kõrvale, kaotuse kurbust väljendavad nukralt häälitsevad mahajäetud loomad, 

keda naine talitas. Nii naaseb autor ballaadi lõpus merilehmade teema juurde, mis oli armu

loo lähtealuseks. Ballaadi lõpplahendus on dramaatiline, õnnevarjutuslik.

Ballaad on kirjutatud suure sisemise liikuvusega, rahulik eepiline jutustamine vaheldub 

lüüriliste ja dramaatiliselt pingestatud episoodidega. Esikohal on lüüriline element, armunute 

esimene kohtumine ja nende armastuslugu:

Tüdruk pühkis silmist une 

Ning kui varahommikune 

Meri sinas vastu neist;

Nõnda loitis nende rohe,

Et sest noormees kohkus kohe: 

sellist vaadet polnud teist.

Tütarlapse siniroheline pilk värvib kogu ballaadi unenäolisse sinasse, mis lõpuks sulan

dub ühte mere sinaga. Under kujutab suure sisseelamisvõimega tärkava armastuse õrnu 

toone ning suveööde intiimset meeleolu. Luuletaja ei kasuta mitte rahvamuistendite meri

neitsite rikkalikke, detailseid kirjeldusi, vaid keskendub teadlikult oma tegelaste hingeelu ja 

tunnete kujutamisele. Ballaadis luuakse algusest peale merineitsi ümber otsekui salapärasuse 
loor. Saatuslikule sündmusele eelneb hoiatus: “Ära küsi - kahetsed!” Merineitsilt väljapres

situd ülestunnistus purustab armuunelma ja abielu:

Võta kanda siis see koorem:

Ahti lastest kõige noorem 

Olen, olen - merineid...

Põgeneva merineitsi stseeni kannab mere ürgne kutse. Taas põimuvad ühte muinas

jutulised ja realistlikud elemendid. Underi üks meisterlikumaid ballaade sümboliseerib inim

liku õnne haprust ja unenäolist kaduvust. Selle ballaadi õnnevarjutuse põhjustab armastuse 

allajäämine argielu vääritusele ja väiklusele.
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“Valge lind”. Ballaadi põhimotiiv pärineb saartel tuntud müütilisest linnust, Lapi nõiast, 

kes on kulliks moondunud ja keda suudab tappa vaid hõbekuul. Motiivi kirjeldus leidub 

M.J. Eiseni uurimuses “Eesti vana usk” (1926).*

* “Ühe arvamise järele on Lapi kull tõsine suur, vägev lind, [---] üldisema väite järele aga Lapi nõid, kes enese 
Eestisse tulles kulliks moondab [—-] See Lapi kull käib Eestist linde Lapimaale viimas. Enamasti ilmub ta valges 
sulg-ehtes, mõnikord punase harjaga [—] Ta püüd käib selle peale tetri enese ümber koguda ja neid Lapimaale viia 
[—] Müütilisele Lapi kullile ei tee kuul mingisugust viga, vaid põrkab tast alati tagasi. Ei põrka ainult tagasi, vaid 
tabab ambujat ennast [—-] Hõbekuul tapab niisama Lapi kulli kui muu müütilise olevuse. Kord ammub kütt püssist 
hõbesõrmuse Lapi kulli pihta." (Eisen 1926: 260.)

** Üks esimesi eesti päritolu rändjärve jutte avaldati värsistatud kujul juba 1809 F. Thierschi raamatukeses “Taschen- 

buch für Liebe und Freundschaft". Järv liikus valge luige kujul uude asupaika, sest inimesed olid vee rüvetanud. Siit 
loo võtnud J. Grimm tegi selle oma “Saksa mütoloogias” üldtuntuks. Fr. R. Kreutzwaldi muinasjutukogus leiduvad 
samuti mitmed rändjärve muistendite teisendid: “Emujärvja Võrtsjärv", “Paigast läinud järveke" jt. Ka Eiseni “Eesti 
vanas usus" leidub lugu, kuidas noormees vandunud neiule truudust, kuid kui ta selle murdis, vahetas järv paika. 
Kreutzwaldi muinasjutus on arvatavalt tegemist samuti Kasaritsa järvega. Petiseks on siin Kirumpää lossi rüütel, 
kes tõotab neiule armutruudust, kuid seda murdes järv kaob. Neiu on õnnelik, et petise tõotusi ei uskunud.

Under on selles ballaadis kogu müütilise loo süžee tervikuna ära kasutanud*  lisatud 

on rahvapärimuslikke kütimaagia motiive. Inimsuhted ballaadis on luuletaja fantaasia vili. 

Taas muudab Under välise sündmustiku tugeva sisepingega laetud draamaks. Süžee on 

jutustatud kolmes osas. Esimeses osas valmistatakse ette salapärase linnu võimas ning 

ängistav saabumine. Järgneb teise osa dramaatiline konflikt: alistumist trotsiva meister- 

küti vimm, miski ei suuda teda panna loobuma mõttest see väljakutse vastu võtta. Autori 

jutustus asendub siin pingsa otsese kõne duelliga. Ei armastuse õrnus ega kallistuste soo

jus suuda meest talitseda, mingi vägi ei saa teda tagasi hoida. Saabub katastroof, mille 

eelaimust hoitakse kogu aeg lugeja meeltes pinevil. Epiloogiline lõpuvärss seob süžee 

taas ringikujuliselt kokku: nõidlinnu röövlendu ei suuda inimene väärata. Müütiline õnne- 

tuselind jääb lendama kõrgemale kui ükski maine kirg või kannatus. Ulja küti hõbesõrmus 

saab ta enda surmarelvaks.

“Rändav järv”. Rahvusvaheliselt tuntud rändjärve motiivi oli ballaadistanud juba M. 

J. Eisen ballaadis “Valevanne”. Eisen arvas, et järvede rändamise motiiv on Eestisse väljast 

sisse tulnud, sest kõigi soomeugri rahvaste juures seda ei esine. Rahvapärimuse kohaselt 

vahetavad järved paika mitmetel põhjustel: veehaldja pahandamine, järvevee rüvetamine, 

sageli näiteks lapsepesu pesemisega järves, armutõotuse murdmine jne.**  1920. a ilmus Eiseni 

uurimuslik artikkel “Rändavad järved", mis võis samuti äratada huvi rändjärve motiivi vastu. 

Varasematest kirjalikest allikatest on Under võtnud vaid armutõotuse murdmise ja järve 

kadumise motiivi. Ta ei kasuta konkreetseid kohaviiteid, nagu muistendid tavaliselt teevad, 

ning petisest rüütli asemel on Underi ballaadis siiralt armastav noormees, kelle tõotuse 

murdmine on ka seetõttu dramaatilisem ja saatuslikum. Ehkki miljöö ja sündmuste (sh järve 

äralennu) kirjeldused on ballaadis antud üpris realistlikult, on autori põhihuvi ikka see, mis 

toimub tegelaste hinges. Keskne on psühholoogiline lähenemine neiu armuõnnele ja selle 

saatuslikule kokkuvarisemisele.
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Ballaad algab helges, mažoorses helistikus. Luuletaja kirjeldab noorte lembepaika järve 

kaldal, neiu lahkumistuska ja muret linnavõrgutuste ohu pärast. Ballaadi arenedes sagene

vad minoorsed kõlad, neiu südamevalu kasvab ja pingestub hingelise draama mõõtmeteni. 

Psühholoogilise armudraamaga võrreldes on järve ümberpaiknemisi kirjeldatud isegi kerge 

huumoriga (näiteks kalade rabelemine rändavas järves). Siin pole tunda jumalate karistuse 

hirmu ning järverännaku lõpptulemuseks ongi vee rahunemine. Kirjeldades inimeste reakt

sioone järve tühjenemisele, muutub aga ballaadi stiil, võimust saavad pettumus, kurbus ja 

valu. Neiu tundedraama lõpeb katastroofiga, ta kaotab mõistuse. Helgelt alanud armastus 

ja õnn lõpeb vaimse ööga: õnnevarjutus on totaalne. Epiloog väljendab lohutamatut leina.

Kahekümne kolmes kuuevärsilises sama riimiskeemiga stroofis areneb inimlik draama, 

mille väljendusviis on nõtke ja dünaamiline. Underi ballaadiloomingu paremikku kuuluvat 

lugu ilmestab muinasloolise ja realistliku kujutuselemendi meisterlik kokkupõimimine. Võr

reldes Eiseni “Valevande” ja Kreutzwaldi romantilise muinasjutuga on Underi “Rändav järv” 

täiesti uudne, originaalne, psühholoogilise koega värssteos.

“Soolaul” ilmus esialgu “Õnnevarjutuse" ballaadide hulgas, kuid hiljem on autor 1958. aas

tal “Kogutud luuletustes” paigutanud selle tsüklisse “Lageda taeva all”. See ümberpaigu

tus on žanriliselt põhjendatud, sest tegemist on eeskätt lüürilise luuletuse, mitte eepilise 

ballaadiga. Sarnaselt ballaadidele on siin küll kasutatud rahvaluule pärimusi, näiteks näki- 

kirjeldustes, samuti surnud hingede ja valge konna kujutamisel. Silmapaistev on autori soo

taimestiku tundmine.

“Maarja leid”. See luuletus on kirjutatud 1930. aastail ega ilmunud “Õnnevarjutuses". 

Koostades oma esimest “Kogutud teoste” väljaannet, lisas Marie Under “Õnnevarjutuse” 

legendidetsüklile veel lühikese omamütoloogilise legendi “Maarja leid”. See on eleegiline, 

kaastundlikus helistikus luuletus, mis pühendatud kõigile süütult kannatanud emadele ning 

lastele.
Nii “Maarja leid” kui ka hilisem lühiballaad “Orb” (lisatud “Õnnevarjutuse” ballaadide 

tsüklile “Kogutud luuletuste” 1958. a väljaandes) on siiski pigem lüürilised luuletused, kus 

eepilise alge osakaal minimaalne.

1929. aasta lõpus ilmunud ballaadikogu “Õnnevarjutus” erines oluliselt mitte ainult 

Marie Underi enda varasematest luulekogudest, vaid kogu eesti varasemast ballaadiloo- 

mingust (Jaan Bergmann, Jakob Tamm, Henrik Visnapuu jt). Esmakordselt pöördus Under 

rahvaluule ja muinaspärimuslike motiivide poole, kuid seda oli tehtud varemgi. Ehkki autor 

taotles koos arhailise ainega kohati ka arhailist sõnastusviisi, jäi ta siiski oma ballaadides 

modernseks luuletajaks, säilitades jambilise värsimõõdu ja modernsele luulele omase kujun

dliku võrdlustehnika. Üllatavalt suureks paisus ballaadides Underi sõnavara, eriti rohkesti 

esines uudseid, värskeid riimsõnu.
Under saavutas ballaadides reaalsete ja irreaalsete kujutluspiltide tasakaalu. Sisu dik

teerib siin vormi, mitte vastupidi nagu juhtus varem. Iga ballaad väljendab autorit vaevanud 
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eetilist küsimust või meeleolu, ka traagilisim lahendus saavutatakse 

puhastava katarsisega.

Erinevalt Gustav Suitsu või Eino Leino ballaadidest puudus siin 

pateetilisus või heroilisus, Underi kujutusviisis on sügavat empaatiat, 

hingesoojust, hardust ja lihtsust. Ta elab oma ballaadide tegelaste 

hingeellu sügavalt sisse, mitte ainult ei tunne neile kaasa. Under 

muutub tihti ise lüüriliseks kangelaseks, nagu see juhtub näiteks 

dramaatilises armuballaadis “Tuudaimimarjad”.

Underi meisterlikud, psühholoogilised ballaadid oli täiesti uus 

nähtus mitte ainult eesti, vaid kogu euroopa ballaadi ajaloos.

Luuletaja abikaasa Artur Adson käsitles “Õnnevarjutust” veeb

ruarikuu Loomingus ilmunud 1929. aasta luule ülevaates. Tegu pol

nud aga mitte arvustuse, pigem autoripoolse ballaadide tõlgenduse 

edastamisega:

Romulus Tiituse 
karikatuur Marie 
Underist. Nool, 
1930,1. märts, 
nr 14, lk 6.
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Õnnevarjutus - analoogia päikesevarjutusele. Viimase puhul maailm hämardub - on 

päev ja ei ole -, ebatavalisus, rahutus, kreatuurid vakatuvad. Ses teoses taandub rea

liteet, loodus ja loodu saavad isesuguse valgustuse, avanevad hinge tagamaad, ilm

nevad salajõud mõjutama, häirima tõsielu, pannes inimest teravamalt tundma looduse 

kütkeid; kujustavad need tegurid, mida nimetatakse imeks, vaimudeks, saatuseks - 

see, millega seltsib fantaasia-luule.

Ratsionalistlik ilmavaade suhtuks näiteks Vahetet lapsesse kui ebausu sõgeduse 

kammitsaisse, kuid pruugib vaadata nende kommete, toimingute ja usundite taha, 

eritella nende tekkimispõhjusi, ja nähtubki puht hingehäda, mida tunneb armuerk 

ema oma imiku seletamatust haigusest, selle ja tuhande teise paha võimaluse ärahoiu 

ärevuses ning vea parandamispüüdmistes. Koorides lahti ballaadi ta muinassümbo- 

leist, saame ta lähedaseks igale õige ema situatsioonile. Muinaspärimused on siin oma 

plastilisuse ning piltlikkusega vaid abiks: suuremaks konkretiseerimiseks. Ja lõpuks: 

nende pärimustegi juured on reaalelu mullas.

Õnnevarjutus teises tähenduses on üldiseks tähistuseks kogu raamatule: õnn ei 

pääse helendama, vari, õnnetus, langeb ta pääle, või ta särab ainult lühikest aega:

Julmalt lõpeb Porkuni preili üürike õnn, Pontuse eksimus tasutakse rängalt, Lap

sehukkaja hävineb teenimatult: hingeliselt (last uputades) ja ihuliselt (ise surma ruta

tes) - ballaad mitte enam arkailis-miljööline, vaid igaajaline - ; saatuslikult lõpeb 

uhkete meresõitjate lootusrikas retk (Kotermann), vahva nooruk läheb tapma tuulis- 

paska ja surmab oma pruudi (Ebajalg)-, ennem rändab järv kõigi kaladega kui armastetu 

truudust peab (Rändav järv), ja mahajäetu hullub; kes tikub avama keelat saladust, 

kaotab õnne (Merilehmad). Mees tarvitab väärasti armupanti, hõbesõrmust, ohverda

des selle oma meheuhkusele - ja sureb enda laengust (Valge lind); haige mehe pääst

miseks armuleiva varastusretkelt koju tulev naine kahtleb viivu merehädas armuleiva 

Kristuse ihulikkuses-ja leiab kodus surnud mehe (Naissaare sünd). (Adson 1930:19^.)
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Samal, 1929. aastal ilmus noore autori Julius Oengo mereaineliste poeemide ja ballaa

dide kogu “Aegna", kuid arvustajad ei tõtanud neid traditsioonilises narratiivses laadis kir

jutatud ballaade võrdlema küpse Underi sugestiivse ballaadiloominguga.

1929. luuleaasta uudistoodangu sõelale jäid järgmised järeldused: H. Visnapuu süven

das oma loomingut, M. Under avas eesti lüürikale uusi maid ja “näis alatasa noorenevat” 

(Oras 1930a: 161), J. Kärner püsis paigal ning noortest pälvis tähelepanu vaid J. Oengo. Oli 

arvustajaid, kes seadsid “Õnnevarjutuse" rahvuskirjanduse kõrgeimale pjedestaalile, nime

tades seda kirjanduseks, “mis on ligidal meie tõule, meie rassile”. (Reiman 1930:125-126.) 

Underi ballaadide põhiidee - üksikindiviidi moraalse eneseteostuse vastutus, võima

likkus ja vajalikkus ühiskonnas - oli aktuaalne oma ajas, orbiitlaste kaasajas ning on niisama 

aktuaalne ka täna.

Ballaadides jõudis Marie Under oma loomingus professionaalse küpsuseni, mis väljen

dus sisu teadlikus, eetilises valikus ning värsivormi meisterlikult kindlakäelises valitsemises.
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“LAGEDA 
TAEVA 
ALL”
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Underi üheksas luulekogu ilmus 1930. aasta lõpus Eesti Kirjanikkude Liidu kirjastuselt. Esma

kordselt kujundas Underi luulekogu kaane tema tütar Hedda Hakker (end Hacker), kes õppis 

1920. aastail maalimist Pallase kunstikoolis Tartus. Kogu sisaldas 28 lüürilist luuletust, millest 

pooled olid varem ilmunud 1929. ja 1930. aasta Loomingu numbrites.

Luuletused on kirjutatud ajavahemikus 1927-1930 Tallinnas, Kassaris (1927 suvel 
“Meri on tõusnud", “Sügissajus”) ja Toilas (1929 suvel “Rukkirääk”, “Laululind", “Varss”, “Üksi 

merega", 1930 suvel “Pihlad", “Kalurikülas", “Sajab, sajab”). Luulekogu on taas lüüriline hin- 

gepäevik, mille meeleolud on rahulikumad ning vähem dramaatilised kui “Hääl varjust" ning 

vähem ekstaatilised kui esikkogu sonetid. Luuletaja teeb siin teadlikke loomingulisi enese

vaatlus! - kuidas ta tuule sünnib, kuidas kogeb ta inspiratsiooni, kuidas suhtub sõnasse ja 

tundeisse, mis neis väljendust otsivad.

Luulekogu avaluuletus on tähendusrikas ning sensuaalne “Valge leht”, kirjutatud 1930 

septembris Tallinnas:

Valge leht

Ta laual avatlev ja vastuvõtlik, 

just nagu ootaks sigitavat sulge: 

Oo tundepakitsused, kired, tulge, 

Mu rüppe lasku, sõna hell või mõtlik!

Pea peatudes, pea kärsitu ja tõtlik, 

Sulg jookseb, väike loom, ja poetab huige, 

Pea vaikse ohke, võitlushüüu julge 

Siis lehele, mis anduv, vastuvõtlik.
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Marie Underi luuletuse 
“Üksi merega" 
käsikiri. Ilmunud 
luulekogus “Lageda 
taeva all" (1930).
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Kant hingeaurust, surub läikes niiskes 

End vererütmis tähe külge täht, 

Read helisema löövad — alles soojad.

Need väiksed märgid, sõnumetetoojad — 

Neis äkki elu nagu veripiiskes:

Näe, luuletuseks saand see valge leht.

“Valge leht” poetiseerib luuletaja tundlikku, lausa erootilise ihana tajutud inspirat

siooni, juhatades sisse tsükliteta luulekogu kompositsiooni, mis algab noorusluulest tutta

vate hoogsate, helgete hömthikumeeleoludega (“Sõit hommikusse”, “Hommik” jt), kulmi

neerub sisekaemuslike hingevõitlusluuletustega (“Puhastus”, “Tühjad sõõmud", “Võitlus” 

1, 2) ning päädib nostalgiliselt sajuste sügis-ja soomaastikega (“Sajab, sajab”, “Soolaul”). 

Luulekogu lõpetab Underi jaoks ootamatult moralistlik, budistlikule kasinusele üleskutsuv 

luuletus “Lõikuspühaks”:
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Kuldpaunadena kõrvitsad all rohus, 

Ja viljakoormaid veereb orgu, mäkke. 

Saab siga, oinas kurku pussitäkke 

Ja sulgloom sulus ootab tapaohus.

All roogevirne liuad, lauad lohus: 

Neid vorstisõõre, lihakäntse, käkke! 

Suu uppund humalate-odraväkke- 

Et andkem kõhule, mis kõhu kohus.

Üks impromptu siis nüüd ka vaesel hingel’: 

Kui Svedenborgile kord ilmus ingel, 
Siis esmasõnaks lausus: Ära söö nii palju!

Gotama Buddhale, kes karsk kui kalju, 

Vaid tunnetuse lumipiima lüpsis, 

Sai surmatoovaks toiduks metssea-küpsis.

Siinne hingepäevik ei tegele enam armastuse ilu ega traagikaga, vaid esitab loodus- 

vaatlusi, malbeid isikuelamusi ning miljöökujutusi. Erandlikult pikk ja paatoslik on sajarea- 

line luuletus “Sõit hommikusse”, mis sisendab hoogsa rütmi ning dünaamiliste võrdlustega 

elujulgust ja lennukihku uude tundmatusse päeva:

Ees päikese suu on pärani - 

ta hingeõhk on valgus.
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Kõik on nii vastne ja verisoe - 

ma tunnen, see on Algus.

Kuid kihuta, kihuta, kihuta!

Mis taga on, ma tean.

Mis ees on ja mis eespool veel, 

ma seda nägema pean!

Vabastava hommikuõhina motiivi oli Under juba varasemas loomingus tarvitanud, nt 

kogu “Eelõitseng” avanud luuletuses “Hümn hommikulle”, kuid siin on vanale motiivile antud 

uus kaunis kunstiline lahendus.

Underi luulekeel on taas kord teisenenud, lähenedes kohati hoogsale proosale, kuid 

tugev rütm säilib ikka ja alati. Meeleoluliselt terviklikke looduspilte maalib autor luuletustes 

“Kalurikülas”, “Sügissaos”, “Täiskuu”, “Rukkirääk" ja “Pihlad".

Samas esineb Under selles kogus üle hulga aja taas seitsme sonetiga, kuid armastus

teema on neis taandunud või siis arendatud uuel tasandil mõtteluuleks (sonetid “Aadam”, 

“Deliila”, “Maria-Magdalena” jt). Autori samastumiskatsed piibli naiskujude Deliila ja Maria- 

Magdalenaga jäävad siiski ballaadidega võrreldes vähem elamuslikeks.

Erilist pinget kannavad luuletused “Võitlus” ja “Puhastus", kus enese ja ümbrusega 

arvetetegemisele järgneb sisemine puhastus. Kogu melanhoolne üldmeeleolu mõjub rahu

nenult, tegemist on otsekui tagasivaatega möödunud hingetormidele ja vapustustele. Kogu 

kompositsioon on hajusam ja ebaühtlasem kui varem.

1930. aastal ilmus vaid viis luulekogu: August Alle “Ummiklained", Marie Underi 

“Lageda taeva all”, Johannes Semperi “Päike rentslis”, Johannes Schützi (hiljem Sütiste) “Peip

sist mereni” ja Johannes Barbaruse “Maailm on lahti”. Luule oli nüüdseks kaotanud oma 

juhtrolli proosale ja tõusvale elulähedusnõudele. Henrik Visnapuu kirjutas Eesti Kirjanduses 

ilmunud 1930. aasta luule ülevaateartiklis:

Aja ilming avaldab täiel määral realistlikke tunnuseid. Aja psüüh on näljane tõsiasjade, 

tõsielu kirjeldiste, seikluste ja memuaaride järele. Publik tahab proosat ilma vormi- 

vaevata, publik tahab faabulat igapäevsusest või seiklusilmast, publik tahab romaani. 

Seejuures publik otse põgeneb igasuguse kirjanduse juurest, millel on küljes värsi- 

lõhna, olgugi et see värss on kõige sulavam jutustis. (Visnapuu 1931: 257.)

Seepärast hakkas proosa mõjutama luulet, luule hakkas lähenema proosale, ja nimelt rea

listlikule proosale, sest selle järele oli suur nõudmine. Armastuslüürika kadus pea täielikult, ka 

looduslüürika taandus, seevastu sagenes kodumaaluule ja koduaineline luule. Underi impres

sionistlikult mõtlik lüürika, mis ei läinud kaasa ei kasvava isamaalisuse ega positiivsuse vaimuga, 

mõjus sellel taustal kas vanamoodsalt (vt Urgart 1932: 293-295) või ajatult (Ants Oras jt).

Kui kaasaegne kontekst oli eluläheduse tõusulainel realismi-ja proosalembene, muu

tes ootused Underi luulele vastupidiseks tema luule sisemisele arenguloogikale ning 
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autoritaotlustele, siis hilisem ajakontekst aitas paremini väärtustada just llnderi isiklikumat 

hingepäeviku laadis lüürilist luulet, muutes varem vanamoodsaks peetu ajasõelal hoopis 

igavikulisemaks ning üldinimlikumaks luuleks.

1931 veebruaris sai Marie Under Tallinna Naisklubi auhinna 50 000 senti oma 1930. 

aastal ilmunud kogu “Lageda taeva all” eest. See oli tema viies luuleauhind.*

* Sel puhul on Artur Adson teinud Underi päevikusse kokkuvõtte ka Marie Underi varasematest auhindadest: 
“1. (umb.) 1919 a. haridusministeeriumi auhind kõrgem liik-4000.- mk.
2. “Hääl varjust" eest kirjanduse sihtkapitalilt kõrgem auhind - 60 000 mk.
3. “Rõõm ühest ilusast päevast" eest - 40 000 -
4.10 a. iseseisvuse aegse toodangu eest sihtkpt. suurim luuleauhind 60 000.
5. Ja nüüd “Lageda taeva all" naisklubilt 50 000. s”
Hiljem on Adson juurde lisanud: “6. R. A. auhind 8.IX 1935 ----- 80 000. s." (R. A. tähendas Riikliku Raamatuaasta
auhinda 1935.) Marie Underi käekirjaga on hiljem lisatud samale nimekirjale veel üks auhinna-sissekanne: “7. 
Presidendi auh. “Kivi südamelt" eest 1 500 kr". (KM EKLA, f 180, m 172:1. lk 67.)
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50. SÜNNIPÄEV
JA OMA 
KODU 
RAJAMINE

1930. aasta kevadel, 10.-17. maini tegid Under ja Adson kaasa eesti kirjanike nädalase 

külaskäigu Helsingisse. Need päevad olid Adsoni hinnangul “kole ärevad", kuna lein Marie 

isa surma pärast oli nii värske, heinalist meeleolu leevendas Soome kolleegide ja ajakirjan

duse ülisoe vastuvõtt. Võõrustajate hulgas olid Soome Kirjanike Liidu esimees Lydecken, 

Otava kirjastuse esindaja Renqvist, Söderströmi poolt Martti Haavio ja tema abikaasa Elsa 

Enäjärvi-Haavio, Eesti Vabariigi suursaadik Soomes minister Hellat, kirjanikud-ajakirjanikud 

Arvi Kivimaa, Väino Siikaniemi jt (Adson 1950: 201-215). Lähedasemad kontaktid sõlmiti 

kirjandusrühmituse Tulenkantajat liikmetega, mis viisid Underi hiljem Uuno Kailase luule tõl

kimiseni. Ka soome luuleklassiku ning hümni sõnade autori V. A. Koskenniemiga pidas Marie 

Under kirjavahetust.

1930. aasta suve veetis luuletajapaar taas Toilas, kus sündisid mitmed mere-ja loodus

luuletused. 1930. a sügistalve jooksul valmis Marie Underil pikaaegne, vastutusrikas tõlge - 

Baudelaire'i “Poeemid proosas". Samal ajal hakkas ta tundma valusid südame piirkonnas, ent 

ravi mitme arsti juures ei aidanud, viga oli ikka “närvilisel alusel”, nagu tohtrid kinnitasid.

1931 varakevadel tuli taas ette võtta kolimine, seekord vahetati korterit Pelgulinnas 

Oskari tänavas - leiti avaram ja kuivem korter majja nr 17, korter 55. Siin sai igaüks (Marie, 

Artur ja tütar Dagmar, kes alates 1. detsembrist 1930 tuli Tartust Tallinnasse tööle ajalehe 

Vaba Maa korrektoriks) lõpuks endale oma toa ja esmakordselt oli Marie Underi perekonnal 

nüüd lõpuks ka oma vannituba. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 66.)

1931 juuni keskpaigast kuni juuli alguseni tegid Marie Under ja Artur Adson reisi Hol

landisse PEN-klubi kongressile:

Reis, eriti sinnasõit värskendas Pr-ssi. Ta sai jälle väljas olla ja eemal viibida kodus

test askeldustest ja muredest. Kongressist enesest ja enamikust osavõtjaist kaunikesti 
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pettusime: Hollandlaste seas kohtasime ka ogarat snobismi ja edvistamist, eriti ülbe 

oli kongressi sekretär Jo van Ammers-Küller. Tutvusime ka František Langeri ja Otto 

Pickiga. Kenad mehed. Muidu Hollandis viibimine rõõmus-ergutav. Maksis sõita. (KM 

EKLA, f 180, m 172: 1, lk 67.)

Ülejäänud suve veetis luuletajapaar kuuendat korda Toilas: 17. juulist kuni 9. septemb

rini 1931. Hilissügis oli Marie Underi peres jälle raske aeg: novembris saabus surmateade - 

Marie noorem, abiellununa Põhja-Kaukaasiasse välja rännanud õde Eva oli surnud oktoobris: 

“Pr-ssil tervisliselt - halvavõitu, eriti raske Eva surma sõnumi tõttu novembris. Pr-ssi õde 

Evangeline suri 20.X. R Kaukasuses pärast väga raskeid kannatusi. Pr-ss oli sellest väga-väga 

löödud ja sattus magamisest hoopis välja. Nuttis, ahastas, muretses ööd ja päevad.” (KM 

EKLA, f 180, m 172: 1, lk 67-68.)

Samas oli 1931. aasta kirjanikepaarile väga aktiivne seltskondliku suhtlemise poolest, 

sest Marie Underi 1930. aastaiks välja kujunenud ja rohkesti pärjatud esiluuletaja positsioon 

tõi kaasa hulgaliselt seltskondlikke kohustusi:

Möödund aastal palju olenguid: mõned korrad riigikogu esimehe juures kl. 5 teel, 

samasuguseid rida Soome saatkonnas, kevadel, kui saatk. sekretäär Snellmann saadiku 

kohuseid täitis. Siis ilmatu rida teesid, dineesid, lunche j.s.s. soome kirjanikkude Tallin

nas viibimise puhul mai lõpus, luksusolengud Haagis ja Amsterdamis, Pr-ssil paar õhtut 

Tallinna Naisklubis, üks neist ta austamisõhtu (auhinna määramise puhul) ja sügisel 

jälle kord tee riigik. esimehe Einbundi juures. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 68.)

1932. a päevikusissekandeis kurdetakse ikka ja jälle Marie Underi jätkuva unetuse- 

piina ja tulutute arstimiskatsete üle. Ka ilus, kufvja soe, seitsmes Toilas veedetud suvi ei 

toonud kroonilisele unetusele leevendust. Sügispimedusega saabus Underile järjekordne 

depressiooniperiood, “melankoolia”, nagu Adson seda nimetas. 21. septembril 1923 kir

jutas ta:

Printsess muretseb oma füüsilise allakäigu kõrval väga ka sellest, et ei saa tööd teha, 

ridagi luuletada. Läinud, s.o. mineva aasta suvel ja sügisel veel ta sai luuletada, tegi 

veel sügisel “Estonia” juubeliks tellitud proloogi, mida Õlak, Lauter, pärast Gleseri 

ettekannet väga kiitsid, siis tõlkis Erbeni ballaadi “Paju” ja kevad-talvel tõlkis väga 

raske Fausti proloogi Goethe õhtuks “Estoniale" - ja sestsaadik ei ole ta saanud ridagi 

luua. Kurvastab. On peale selle alati mures Dagy ja Hedda saatuse pärast, mis sageli 

ta unerahu riisub ja vaatab väga pessimistlikult tulevikku. Minu lohutused ei aita! (KM 

EKLA, f 180, m 172: 1, lk 71.)

Lisaks murele tütarde ja teiste omaste pärast elas Marie Under sügavalt kaasa oma 

elukaaslase kirjanduslikule edule või ebaedule. Artur Adsonist oli 1930. aastaiks kujunenud 

üsna viljakas näitekirjanik. 26. septembril 1932 kirjutas Adson:
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Eile oli sõnum lehis, et Eesti Kirjanduse Selts oma 25 a. juubeli puhul on valinud teiste 

seas ka Marie Underi oma auliikmeks. Pr-ss ütles selle peale: parem andku mulle und! 

See teade teda ei rõõmustagi. Kogu eilse päeva lamas ta sandi öö tagajärjel jälle voodis! 
Ütles veel: “lootsin, et Sa tood mulle lehega häid kirjutusi Su tüki kohta. (Minu “Kolmas 

tee" haridusliidult auhinnat, tuleb 30. IX. Estonias esietendusele - anonüümselt. Ja kui 

ümbrik avatakse, siis leidub seal Peter Bellmanni nimi...).*  Niisugune sõnum oleks mind 

rohkem rõõmustanud.” Nõnda elab Pr-ss kaasa minu näidendeile. Eelmistel esietendus

tel (minu tükkide) on ta olnud iga kord koledas ärevuses ega ole saanud hiljem öörahu 

(pärast etendust). (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 72.)

* Artur Adsoni trikk varjuda pseudonüümi Peter Bollmann taha õnnestus, keegi ei aimanud (“vahest ainult Tuglas?”, 
oletas Adson) ning nii tuli tal pretsedenditult arvustada iseenda näidendit ajalehes Vaba Maa, et saladus ei paljas
tuks. Autor ei olnud H. Kompuse lavastusega sugugi rahul, teda pahandas, et peaosa anti Paul Pinna asemel ühele 
ooperilauljale ja teine peaosa algajale, arvustused olid kesised, nii et Adsoni näidendist ei tulnud püsivamat numbrit, 
tükki mängiti vaid kuus korda.

Adson ise pidas oma näidendi ebaõnnestumist kõrvaliseks mureks:

Liigne kord selgus, kui raske on ideetükiga läbi lüüa ja positiivse mõttega võita. Pea

mureks on mulle ikka Pr-ssi tervis ja päevanumbriks on meile praegu see, et oleme 

otsustanud Nõmme-Rahumäel maja ehitada. Krunt meile juba määrati. Kõik krundid 

juba välja jagatud, ainult erakordsest vastutulelikkusest kahele kirjanikule võimaldus 

meile krundi saamine: Vabaduse puiestee ja Veere tänava nurgal. Peab aga hankima 

laenu, et ehitada. Unistame, et tuleval sügisel oleme juba omas majas. Igavene häda 

korteriga lükkas meid sellele ideele: praegu on meil niiskevõitu korter, kus terve läi

nud talv võitlesime pöörase suitsuga. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 74.)

Mõlemad, nii Adson kui Under said Pelgulinna liigniiskest korterist Oskari tänaval 
reumavalud. Taas otsiti kuu aega tulutult sobivamat üürikorterit: “Ühest juudi majapere

mehest vihastasime nii, et otsustasime teostada oma ammuse maja-unistuse ja sõitsime 

Nõmmele. Õnnestuski krundiga. Näis, mis edasi." (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 75.)

24. oktoobril 1932 viis Artur Adson Marie Underi tulevase maja värskelt väljamõõde- 

tud krunti vaatama:

Loodan kindlasti, et Pr-ss sääl majas kosub ja paraneb - seepärast olengi selle ettevõtu 

kallal nii õhinal tegelemas. Maja plaan on meil juba valmis, neil päevil saan arhitekt Edg. 

Kuusikult kätte-sai palju selle plaani kallal projekteeritud ja mõistatud (kuus korda olen 

selle pärast Kuusiku juures käinud). Ainult Pr-ss kõigutab kurvameelselt pääd ja ütles: “Kas 

ma elangi nii kaua kuni me sinna sisse saame...” Niisuguseks pessimistiks on teda teinud 

see igavene unetus! (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 77.)

Kuid veel enne, kui oma maja valmis, seisis ees uus kolimine: viimane üürikorter üheks 

aastaks leidus Kadriorus Weizenbergi 8, korter 2, sinna koliti 19. septembril 1932. See oli
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Marie Underi
50. juubelisünnipäeva 
tähistamine Estonia 
kontserdisaalis 1933.

uus maja, avarad toad, palju õhku, soe, parkett, tapeedid omal valikul, ja mis peaasi - Kadri

org jalutuseks siinsamas. Marie Under magas uues korteris kohe paremini, kuigi ka siin mitte 

ideaalselt, nagu Adson märkis: “Ja et ta luuletada ei saa, see iseäranis vaevab teda.” (KM 

EKLA.f 180, m 172: 1, lk 78.)

1933. aastal sündis Adsoni hinnangul “suuri asju”: 27. märtsil tähistati pidulikult Marie 

Underi 50. sünnipäeva ning mõni nädal pärast juubelit kirjutas Marie Under üle pika aja jälle 

kolm sonetti. Artur Adson tegi 19. juunil Underi-päevikusse ta esimesest juubelist üksik

asjaliku kokkuvõtte:

Juubel, mida Pr-ss nii ette kartis juba aastaid ja kuid, nii et viimsel ajal hoopis roopast 

väljas oli ja end südamehaige tundis (närvid!), möödus ootamata rõõmsasti, meele

olu tõusu ja kestva tuhinaga. Juubeli eelõhtul Pr-ss rahunes, jäi iesti magama teat

rist tulnuna nõnda, et Tallinna Naisklubi oma kl. 12-öösise serenaadiga Pr-ssi tõesti 

unest üles laulis. Ja järgmine, 27. III päev oli pidulik hommikust õhtuni. Päike paistis 

meie söömatuppa ja lilled aeva kirendasid ja punetasid laual ja põrandal. Tuli õnne- 

soovijaid: Ed. Hubel ja J. Taklaja, F. Tuglas, Paula BrohmJ. Lintrop ja K. Lepp, hiljem 

sugulasi. Nõud j.t. Hedda tuli Tartust seks puhuks koju ja aina jooksis telegramme 

vastu võtma kogu päev, mis talle väga meeldis. Üldse sai Pr-ss 24 lillelist annetust 

nii et nädal ja rohkem tuba oli meil kui triiphoone. Telegramme tuli üle 70 ja kokku 
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kirjalikkude õnnesoovidega tuli üle saja saadetise. Aktus Tütarlaste kommertskoolis 

28.111, suur aktus “Estonias" 30. III. (Alle kõne oli halb.) - Deklamatsioonid aga enam

jaolt Pr-ssile ei meeldinud: hirmus paatoslikult ja ekspressiivselt sooritati neid ena

mikult. Tall. Naisklubi ja Akadeemiline Naisühing valisid Pr-ssi oma auliikmeks. Kogu 

juubelist, eriti kirjutusist “Loomingus" ja välismaiseist õnnesoovidest tuli Pr-ssile kau

nis kestev meeleolu tõus.

[---] Juubeli tuhina peale ja kõigi auavalduste puhul ütles Pr-ss: magada nagu 

üks tubli terve maatüdruk - see oleks enam. Ja: need rõõmud ei kaalunud üles seda 

vaeva, mis juubeli eelhirm kõik tõi: üldse oli tal piinlik olla üldise tähelepanu alune, 

kartis kangesti intervjuusid (sain ka need temast eemal hoida) ja plaanitses tõsiselt 

juubeliks kuhugi ära sõita. Ütleb tihti: küll hea ja rahulik on elada harilikul, nimeta 

kodanikul! Ja: miks ma omal ajal ei valinud enesele varjunime! Ja veel ütles Pr-ss: kui 

juubel paratamatult tuli: Jumal tänatud, nüüd saab 10 a. rahu (kuni 60 a. juubelini). Et 

juubel nii elav ja ulatuslik kujunes, nüüdsel luulevaenulikul ajal, see tõeliselt üllatas. 

(KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 79-81.)

Pärast juubelimelust toibumist mõjus Marie Underile rängalt mais tulnud teade, et tütar 

Hedda on haigestunud tuberkuloosi. Artur Adson serveeris teadet haiglasele abikaasale küll 

ettevaatlikult ja vaid osaliselt, kuid ema süda aimas ise mure põhjust ning taas oli hetkeline 

hea meeleolu asendunud jätkuva muretsemisega. Heddat raviti algul Tartu ülikooli kliinikus, 

kus ema teda külastas. Haiglaskäik lõi Underi taas endast välja: “Olid rängad unetud ööd ja 

Pr-ss kole väsinud ja väga löödud: taju ikka kardab enam kui seda teeb kaine ja terve ini

mene,” kirjutas Adson esmakordselt kriitilise ülestähenduse Underi liigse närvitsemise ja 

pideva muretsemise kohta (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 81). Hedda kosus ema kartustele 

vaatamata hästi, sai tõhusat järelravi Nõmme haiglas (“ligi 3 a. oli tal kops õhu all") ning 

paranes.

Suuri asju sündis Underi-Adsoni elus 1933. aastal veel. Uuele kodumajale pandi 17. juunil 

Rahumäel nurgakivi ning lõpetati kaevu kaevamine. Majaehituse järelvalve tõttu pere see

kord maal ei suvitanud, vaid veetis suve erandlikult linnas. Uus kodu valmis kiiresti: ehitaja 

Anton Laht, Saaremaa mees, lubas maja valmis teha 15. septembriks ja pidas oma sõna. Marie 

Under ja Artur Adson kolisid elu esimesse ja ainsasse oma majja 3. oktoobril 1933. Ometi sel

gus varsti, et ehitaja kiirustamisel olid omad tagajärjed, hulk vajalikke töid oli tegemata või 

tuli ümber teha (kanalisatsioon, veevärk, ahjud, katus, seinad soojustada, suure toa põrand, 

jne) - “kõik oli tehtud sandisti” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 84). Adson käis ehitajaga sel

lepärast viis-kuus korda kohtus, kuni lõpuks võitis protsessi.

Majaehituse, majapidamise, töömurede ja Marie eest hoolitsemise koorma all hakkas 

nüüd kannatama Adsoni tervis. Juunis 1934 läks ta suurte sisemiste valudega dr. Raukase 

juurde, kes opereeris 28. juunil Adsonit ta maohaavade tõttu üle kahe tunni, võttes välja 

pool magu. Adson oli 18 päeva haiglas. Ta kirjutas päevikusse: “Pr-ss külastas mind iga päev 

ja oli kanges mures." (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 85.) Margot Reiman, Underi vennatütar 

meenutas hiljem, et Marie suhtumine oma abikaasasse muutus pärast mehe ränka haigust:
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Praegu asub seal Underi ja 
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varasem üpris egoistlikult hellitatud Printsessi-hoiak pehmenes mehe suhtes hoolivamaks ja 

hoolitsevamaks (Reiman, D. 1992). Adson haigestus nüüd ka ise melanhoolse Marie Underi 

eest hoolitsedes depressiooni: “Olen tervisest kehvapoolne: närviline, magan halvasti, väsin 

kergesti: operatsioon ei saanud korralikult välja puhata. Mul on kauemat aega juba surma- 

mõtted. Üks õhtu oli isegi surmaahastus, nii et teisel päeval läksin dr. Raukase juure. Kirjutas 

jõuduandvat rohtu.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 87.)

Adsoni närve rikkusid 1930. aastail ka pidevad konfliktid Estonia teatri inimestega tema 

teatrikriitiku ameti tõttu, aga ka Adsoni enda näidendite edu või edutusega seotud pinged.

Under ja Adson tõid Rahumäe majja elama ka Marie Underi põdura ema Leena ning õe 

Berta. Ema sai tütre juures rahulikku vanaduspõlve veeta vaid napilt ühe aasta, pärast paa

rikuist diakonissihaiglas viibimist suri ta 23. novembril 1934. “Ema surm piinas Pr-ssi kaua. 

Ema haiguse ajal suri Pr-ssi vend Kiks [Christfried - SK] tiisikusehaiglasse - matsime ka selle. 

Nii on see uus maja juba surmaga sisse pühitsetud", kirjutas Adson Underi eest päevaraama

tusse 16. märtsil 1936. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 83.)
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Olulisim 1930. aastate esimese poole töö oli kümnenda luulekogu kirjutamine ja koos

tamine. Eelmise luulekogu ilmumisest oli möödunud viis aastat, need olid Underile hingeliselt 

rasked aastad vanemate, õe ja venna lahkumise tõttu. Kõik need isiklikud leinad kajastusid 

hilisemas elufilosoofilises luules.

Ent neisse aastaisse mahtus ka palju rõõme: 1931 pikk ringreis Madalmaadesse, osale

mine Haagis PEN-klubi kongressil, 1932 oma krundi ostmine ja oma kodu ehitamine, 1933 

juubelisünnipäev ja kolimine oma majja 3. septembril 1933.
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Marie Underi kümnes luulekogu “Kivi südamelt" ilmus 1935. aastal Tartus Noor-Eesti kirjastu

selt. Esmatrüki kaanekujunduse tegi kunstnik Hando Mugasto. Teine trükk ilmus kaks aastat 

hiljem, 1937 Underi tütre Hedda Hakkeri kaanekujunduse ja illustratsioonidega.

Luulekogu oli ligi kaks korda mahukam kui eelmine, 1930. aastal ilmunud “Lageda 

taeva all” (28 luuletust), sisaldades viiskümmend luuletust. Enamus “Kivi südamelt” luulest 

valmis Tallinnas aastail 1929-1932, peamiselt kas kevadel või sügisel, kümmekond luuletust 

kirjutas Under juba uues kodus Rahumäel 1933-1934, vaid üks luuletus, “Deliila”, pärineb 

1929. a suve lõpust Toilas, kus inspiratsiooni oli pakkunud jalutuskäik lossi juurde. Ka tei

sed piibliainelised luuletused “Aadam” ja “Maria-Magdalena” on valminud 1929. a sügisel, 

pärast Toilas suvitamist. Värskeimad luuletused pärinevad 1935. a kevadest: märtsis-aprillis 

kirjutas ta neljaosalise tsükli “Käik valgusse" ning aprillis “Vanemate piibli". Niisiis sisaldab 

“Kivi südamelt” luulet kuue aasta jooksul loodust, 1929-1935. Enamus luuletustest oli varem 

ilmunud järjepidevalt ajakirjas Looming aastail 1931-1935.

Luulekogu viiskümmend luuletust on jagatud seitsmesse tsüklisse, vaheldumisi päeva-ja 

öötoonidega. Avaluuletus “Üksteisest pimesi me mööda käime...” juhatab sisse Underi kõige 

filosoofilisema mõttepäeviku eksistentsiaalsed, humanistlikud ning esteetilised põhiteemad:

Üksteisest pimesi me mööda käime,

On kõigi ümber pingul’ tõmmat kest: 

Me näeme nukke, varje - mitte inimest, 

Kuid ometi - me pole, mida näime.

Ent vahel seisatame: miski kõlas!

Mis heli, viis, mis kaunis sõna-läit!
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Sa äkki kannad vilja-sületäit - 

Ja nagu keegi raputas sind õlast -

Siis näeme virgudes all kiirte ühte, 

Kui pilgu valgusesse saame maast: 

Sa polegi see tuules lendlev laast - 

Sa inimeseks saand all taide puhte.

Ürgigatsustes kui me süda põdes - 

Nüüd saand me tagasi, mis osa meist. 

Ei enam võõrista me teineteist, 

Kui ilu kaudu viivuks imetlend me Tõde.

Teine tsükkel koosneb pikast mälestuslikust pühendusluuletusest “Vanemate piibel”, 

mis oli autorile endale elu lõpuni eriti hingelähedane, ning kolmeosalisest eleegilisest tsük

list “Hingede päeval", mis inspireeritud vanemate surmast. Teine tsükkel on kontrastselt 

kevadine: “Looduses”, “Kevademärgid”, neljaosaline helges tõusumeeleolus “Käik valgusse" 

ning “Käik tuultesse". Kolmas tsükkel on tumedalt piibliteemaline ning igavikuline: “Surnu 
naeratus”, “Püha Jüri”, “Taaveti kannel”, “Tuul ja kuu”, “Aher maastik”, “Öö ja päeva vahel". 

Neljas, mahukaim, 12 luuletusest koosnev tsükkel on luulekogu loome-ja tundejõuline kul

minatsioon: “Loomine" 1-2, “Muutus”, “Sirgumine”, “Selgus”, “Karastus” 1-2, “Hommikrõõm”, 

“Üleminek", “Varjuuni”, “Vaherahu”, “Otsast pääle”. Neljas tsükkel moodustab omaette kom

positsiooni - nagu väike luulekogu suure luulekogu sees. Viies tsükkel esitab tunnetuslikult 
vahelduvat mõtteluulet nii päeva- kui ööpoolelt: “Päevalaule" 1-2, “Öölaule” 1-3, “Hüvitus", 

“Kalju”, “Kõik on segi”, “Sinaja mina”, “Oma pilguga...”. Luulekogu kaks viimast tsüklit on 

kirjutatud ning koostatud minoorsemas, eleegilisemas võtmes: kuues tsükkel “Mere kõne”, 

“Kahekõne pimeduses”, “Surnud tund", “Haige unistus", “Kevadmuld”; seitsmes tsükkel esi

tab Underi eksistentsiaalseimat mõtteluulet “Orb", “Hulguse laul", “Leedi" ning ladinakeelse 

pealkirjaga “Medio vita in theatro sumus”. Tegemist on Underi kõige terviklikuma elufilo- 

soofilise mõttelüürika koguga.

Autori pingeline, jõuline enesemõtestus on enamasti väljendatud ülinõudlikus sone

tivormis, millega Under oma luuletajateed alustas ja mille juurde ta nüüd uuesti naases. 

Sonettides kasutas Under uudseid, reljeefseid, ebatavalisi riime.

Luulekogu mõjub suure sisemise tasakaaluni jõudnud maailmavaatelise pihtimusena, 

poeetilis-filosoofilise päevikuna, milles on nii elutahet, rõõmu kui resignatsiooni. Rahutuid 

ning dramaatilisi hingetorme läbi elanud luuletaja kujutab oma luules sümbollinde, kes tule

vad läbi tormi ning säilitavad alati oma eksimatu suunavaistu: “Nii tugev vaist on lindel, / Kes 

ikka teavad: kuhu” (“Sinaja mina”).

Underi tasakaal ei muutu kunagi staatiliseks enesekindluseks, ta jääb kujundeis lõpuni 

otsima, aimama, ikka liikuma: “Käed nõtkuvad nüüd selle marjanoppe / All, mis vast õieks- 

saamal virvendas” (“Loomine" 1). Ka kõige maisema-materiaalsema taga on ikka tajutav 
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teispoolne, vaimne mõõde: “kui selle kohu / Seest jumal korraks hingaks üle rohu” (“Loo

mine” 2). Underi elutundes on tugevaid maagilisi jooni, looduspiltides on taamal tunda imede 

seletamatut maailma.

Sarnaselt kristlike müstikutega on Under nüüd läbinud “hinge pimeda öö”. Hingerännu 
tulemuseks on enese-ja tõeleidmine täiesti uues kvaliteedis (“Öölaule” 2):

Kuid suu on kinni. Hüüd kurku tagasi heitus - 

Sirutet kätesse ühtlasi tõrjumist suges.

Süda otsuse veriseilt tähilt siis luges

Ning ühildust otsis - tões teisitileitus.

Püsimotiivina läbib raamatut enesepuhastuskirg koos vabanemisjoovastusega, tipnedes 

luuletustes “Käik tuultesse”, “Karastus”, “Öölaule” ja “Hüvitus”. Under kasutab siin iidseid 

sümboleid: tuleohver, kõued, piksed, rajud, mis kõik hävitavad vana mina. Uus mina tõuseb 

sisevõitlustest puhtana kui fööniks. Hingelist vabanemist sümboliseerivad tuul, meri, valgus, 

kõrged mäed.

Erinevalt Gustav Suitsu igavesest rändamisest ja oma saare otsinguist otsib Under vaim

set ilmutust ja leiab selle looduses. Kui kõrgelt kaldalt avaneb äkki meri, tunneb luuletaja: 

“kui jumala ette ma seisma jään”. Jumaliku lõpmatuse võrdpilt näitab end talle, ta “tardub 

kui kalju". Luuletuses “Loomine” on Underi religioosne andumus loodusele täielik.

Piibliainelistest sonettidest “Aadam”, “Deliila”, “Taaveti kannel", “Maria Magdalena" ning 

sonetist “Püha Jüri” läks kaasaegne kriitika vaikimisi või õlgu kehitades mööda. Under käsit

leb piiblimotiive jõulise originaalsusega, kuid jääb samas siiski taktitundeliseks. Sonettidest 
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saavad minidraamad, mis kujutavad inimolemuse sügavikke 

väga julge pildistikuga: “Ju lõtvub vägi sinu lihastes; / ma 

tallan sinu juuste surnud tihastes” või “ta jalgel kuldse aiana 

mu juus, / kust poetan vargsi oma rinde õuna”.

Kõiki värsitsükleid kannab ühtlaselt pingeline tõeotsi- 

miskirg. Motiivid avarduvad, poeetilised tavakujundid meri, 

tuul, kivi, päev, öö, valgus, elu, surm, muld omandavad filo

soofilise tähenduse. Luuletused on tunnetusretked olemas

olu sügavamatesse kihtidessse. Endiselt on keskne mulla- 

motiiv, mis väljendab sidet esihõimudega, kuid on samas ka 

sild metafüüsikasse, toites kõike elavat. Kosmilisi visioone 

kujutatakse suure sisemise liikumisega. Surematuseteemat 

arendab luuletaja loodusfilosoofilisest panteismist (Goethe, 

Spinoza) lähtudes.

Luuletajale on nüüd olulised kunstile ning loomisele 

pühendatud luuletused. Under kujutab kunsti kui maailma- 

loomise suurejoonelist akti luuletustes “Shakespeare’! luge

des”, “Loomine”, “Sirgumine”, “Selgus".
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Isiklik elukogemus ja individuaalne kannatus omandavad selles luulekogus suure üld

inimliku väärtuse. Varasemate dramaatiliselt ahastavate hingekarjatuste asemele on tulnud 

Ants Orase sõnutsi distsiplineeritud "mõtte piinav ekstaas".

Underi luule erines tollase luule kesksest, realistlikult elulähedasest suundumusest, 

ent haakus samas uue, alles kuju võtva vaimuläheduse ja intellektuaalsusega, mis sai hiljem 

tunnuslikuks arbujate põlvkonna loomingule.

Luulekogu “Kivi südamelt” eest määrati 1936. aastal Underile 1500-kroonine riigiva

nema auhind, mille ta sai kätte 20. detsembril 1936: “Seega on nüüd Pr-ss saand kokku 8 

auhinda kõrgemas ja ainsamas liigis,” kirjutas Adson uhkusega Underi päevikusse 27. det

sembril 1936. Sama kogu eest määras Nõmme linnavalitsus Underile raamatuaasta auhinna 

150 krooni. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 88.)

Marie Under seisis nüüd oma võimete tipul.
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VIIMASED 
RAHUAASTAD

1935. aasta märtsist, täpsemalt Marie Underi sünnipäevast alates töötas Artur Adson Toom

peal siseministeeriumi teenistuses filmiinspektorina, mis sisuliselt tähendas kinotsensori 

ametit Suvel sai Adson puhkust, millest kümme päeva veedeti koos Underiga “Rõuges Johan

soni veski peal. Oli tore loodus ja jumalik ilm." (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 86.)

8. septembril 1935 oli Estonia kontserdisaalis Raamatuaasta pidulik aktus, kus anti välja 

kirjandusauhinnad. Marie Under sai koos Henrik Visnapuuga auhinnaks 800 krooni, Gustav 

Suitsu auhinnasumma oli 1000 krooni. Adson oli selle peale pahane, ehkki hiljem selgus, et 

Suitsu auhinda oli arvatud sisse tasu ka tema teadusliku töö eest, “kuid esimest halba efekti 

see ei hoidnud ära". Adson polnud rahul ka talle määratud pisema auhinnarahaga: “...Hugo 

Raudsepale ta kometite eest 1000 kr.! Minule määrati näidendite eest 350 kr." (KM EKLA, f 

180, m 172:1, lk 86.)

Suvel 1936 ostsid Adson ja Under Vääna suvilakrundi ning käisid seal pühapäeviti sup

lemas, pikutamas ja oma uuest suvekodust unistamas. Neli päeva veedeti ka Leetse rannas 

Kadaka pansionis, kuid ka seal magas Under ikka halvasti.

1-12. septembril 1936 viibis Adson Moskvas ja Leningradis teatripidustustel ainsa 

külalisena Eestist. Tagasi tulles oli ta Venemaal nähtust üpris innustunud ning soovis minna 

sinna uuesti “ja tingimata Pr-ssiga koos" (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 88). See unistus jäi 

täitumata. Marie Under ei külastanud kunagi Venemaad, ehkki ta valdas vene keelt ja tõlkis 

elu teisel poolel üsna palju vene luulet (Mihhail Lermontov, Boris Pasternak, Anna Ahma- 

tova, Igor Severjanin jt).

1937. aastast pole Underi-päevaraamatus ühtki sissekannet. Ka ajakirjanduses ei ilmu

nud 1935-1937 Marie Underilt ühtki värssi ega muud rida. Salapärase vaikuse taga oli pinge

line ning suuremahuline tõlketöö - Under tõlkis vahelduva eduga ja pikka aega Ibseni “Peer 

Gynti", töö jõudis lõpule 1938. a maikuus. Ta võrdles iga sõna originaaliga ning pingutas selle
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Vääna-Jõesuu 
suvila, kus Underi 
pere sai suvitada 
vaid paar viimast 
rahusuve.

tööga üle oma silmad, kuid honorariks tuli umbes 40 krooni kuu, “kõigest!”, nurises Adson 

päevikus (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 90).

1938. a juulis sai Vääna-Jõesuus valmis perekonna ammune unistus - oma suvila, sisse 

koliti 21. juulil. Sügisel oli luuletajapaaril kahju lahkuda sealsest ilusast vaikusest, ehkki kogu 

vaba aeg kulus suvel ehitusprahi koristamiseks. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 90.)

1937. a valis Londoni PEN-klubi oma auliikmeteks Marie Underi ja Friedebert Tuglase. 

Sellest teatati asjaosalistele 22. novembril 1937 dateeritud kirjaga. Adson märgib päevikus 

sel puhul küll ära vaid Marie Underi nime. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 93; vt ka PL 1937: 2.) 

Aasta lõpus osales Under esimesel kohviku-kirjandusõhtul Tallinna Kultases (vt UE 1937: 2), 

kuid piirdus nagu ikka kuulamisega. Ta ei esinenud pärast Siuru ning Tarapita aegu enam 

kunagi avalikult oma luulega.

15. veebruaril 1939 sai Artur Adson 50-aastaseks. Seda tähistati “artiklite, kingituste ja 

banketiga Kuld-Lõvis. Sellist olengut ei ole teised saanud: nende avalikud aktused ja rahasum

mad olid kuivad-ametlikud minu kinnise, intiimse ja siiski piduliku olenguga võrreldes, alga

sime väikese ametliku osaga + klaasi vahuviinaga püstijalu ja siis siirdusime kõrvalsaali lauda

desse. Oli stiilne ja küllalt elamuslik õhtu”, kirjutas Adson Underi-päevikusse 4. juulil 1940.
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Naeravad: Anton 
Hansen Tammsaare 
ja Marie Under 
20. detsembril 1936.

(KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 93.) Seoses juubeliga külastas Adson üksinda, Underita oma 

lapsepõlvemaid Võrus ja hiljem suvel Sännas, kus ta avastas esmakordselt oma põlvnemise 

paigad Tsoorus. Hirremetsa ja Padusepa talud osutusid Adsoni üllatuseks päris suurteks, tun

dusid talle lausa karjamõisa moodi. Ometi oli Adsonile lapsena sisendatud, et ta on “vaene

lats”. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 93-94.)

Juunis 1939 tegid Marie Under ja Artur Adson järjekordse reisi Pariisi ja Berliini, viibides 

kaks nädalat Prantsusmaal ja ühe nädala Berliinis:

Saime kaugelt paremad muljed Pariisist kui esimese reisi puhul. Elasime sedapuhku 

Passy peal Rue Copernic, hot. Copernic - väike, intiimne, odav puhas hotellikene, 

meie aken siseõue, mingi atriumi taolise poole. Siit tegime peaaegu iga päev sõite 

tsentrumi, Opera kanti. Siinse prantsuse saadiku soovituse tõttu saime rohkesti prii- ja 

poolprii teatrietendusi. Suurimad elamused teatreist (v. Mu teatriartikel Varamus nr. 7 

1939). Ja siis milline kosutus silmale ja hingele - sattusime Saloni näitusele! - Kogu
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Pariisis-olu jättis soovi veel kord sinna reisida. Ehkki sõit raudteel palavaga nii tüü

tav. - Berliin mõjus pärast Pariisi kui küla. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 91.)

Paraku Pariisi rohkem ei jõutud ja 1939. aasta suvi jäi pärast elamusrikast välisreisi kir

janikepaari mällu elu lõpuni kui kõige kaunim: see veedeti rahulikult uues suvekodus Vääna- 

Jõesuus üheskoos prantsuskeelseid artikleid tõlkides ja Pariisi teatrielust ajakirjale Varamu 

ülevaadet kirjutades. Sisuliselt valmis artikkel “Pariisi teatrites 1939. a varasuvel” (Varamu 

1939, nr 7) Artur Adsonil ja Marie Underil koostöös, Marie Under tõlkis artikli tarvis prant

suse keelest artikleid ja Adson koostas ülevaate (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 92). Väänas 

suvitati kuni 5. septembrini 1939.

Siis muutus kõik. Luuletaja viljakaim ja küpseim loomeaeg lõigati järsult läbi.
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ENESETSENSUUR 
TOO
TEKSTIGA

Marie Underi eluajal ilmus tema loomingust mitmeid erinevaid valik-ja koondkogusid, 

alates 1936. aastast ühtekokku kaheksa. 1930. aastate teisel poolel oli Under asunud 

tegema esimesi kokkuvõtteid oma senisest elutööst, milleks said esimese valikkogu “Ja liha 

sai sõnaks" (1936) koostamine ning kolmeköitelise kogutud luuletuste väljaande etteval

mistamine, viimase köited ilmusid 1940. aastal. Selle töö käigus toimetas ning tsensee- 

ris Under põhjalikult läbi kogu oma varasema loomingu. Ent toimetamistöö jätkus hiljem 

ka paguluses, mistõttu on otstarbekas vaadelda Underi tööd tekstiga kogu tema loome

tegevuse ulatuses.

Paguluses ilmus Marie Underilt kaks valikkogu “Sõnasild” (1945) ja “Südamik" (1957) 

ning üheköiteline “Kogutud luuletused” (1958), mis sisaldasid n-ö autori viimset tahet oma 

tekstide suhtes. Nõukogude Eestis anti välja “Valitud luuletused" (1958), “Kolmteist ballaadi” 

(1963) ja “Uneretk" (1968), mis kõik ilmusid autori nõusolekuta ja nende koostamisel ei 

olnud tal võimalust kaasa rääkida.

Underi nõusolek tuli kirjalikult tütre Hedda Hakkeri vahendusel valikkogu “Mu süda lau

lab” puhul, mis ilmus Tallinnas 1981, pärast luuletaja surma, selle koostaja oli Paul Rummo. 

Rahvusvaheliselt aktsepteeritud kombe kohaselt tunnistatakse postuumsete tekstipublikat

sioonide puhul reeglina autori viimset tahet. Nii on ka Paul Rummo lähtunud Underi eluajal 

ilmunud viimsetest tekstiredaktsioonidest, mida kõige mahukamal kujul esitas Rootsis 1958 

ilmunud “Kogutud luuletused" (525 lk).

Ometi pole selle üheköitelise “Kogutud luuletuste" puhul tegu n-ö akadeemilise 

koondkoguga, vaid autori enda valikuga oma loomingust, kusjuures eriti range on Under 

olnud just oma nooruslüürika suhtes. Oma kolmest esimesest luulekogust on ta “Kogu
tud luuletustes” avaldamiskõlbmatuks pidanud üheksat luuletust. Ülejäänuid on tuge

vasti, vahel tundmatuseni redigeeritud, paljusid stroofe (eriti “Sinisest purjest”) tervikuna 
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kärbitud. Osa luuletusi (eriti “Sonettides”) on vahel rohkem kui kahe kolmandiku ulatuses 

uuendatud-asendatud. Nii lükkas Under oma elu teisel poolel ümber kujutluse endast kui 

spontaansest loojatüübist. Kas siin oli tegemist rangeima enesetsensuuri ilminguga eesti 

kirjandusloos, mida on hiljem hinnatud kui skandaalseimat juhtumit oma varase loomingu 

mahasalgamisel ja häbenemisel või oli tegu kõige karmima enesekriitikaga, hilisema kuns

tilise enesetoimetamisega? Millised olid sel juhul kriteeriumid, millest tsenseerimine või 

toimetamine lähtus?

Just “Südamiku’7 ja “Kogutud luuletuste” tarvis redigeeris, kärpis ja tsenseeris Under 

oma varasemat luulet kõige ulatuslikumalt. See toimus peamiselt 1956.-1957. aastal, nagu 

nähtub Underi kirjavahetustest Ants Orase ja Aleksis Rannitiga, kellele ta püüdis põhjendada, 

miks ta soovis oma varasemat luulet toimetada.

“Prof. Oras ei soovi, et ma midagi oma varasemas loomingus muudaksin; ütleb, et 

temale meeldib just minu ekspressiivsus. Mulle aga on tõeline enesepiitsutus nii mõndagi 

mu esimestest kogudest lugeda,” kirjutas Marie Under Aleksander Rannitile 14. augustil 

1957. (KM EKLA, f 375, m 67: 1.)

Nagu Teile kord juba teatasin, ei armasta ma oma ilmunud luuletustega tegeleda. 

Nüüd Eelõitsengus ja Sonettides lehitsedes leidsin, et olen neist üle kasvanud. Mu 

viimase aja luule on mulle südamelähedane. Aga teisest küljest, lugedes neil päevil 

Nobeli laureaadi Yimenezi luuletusi, nägin, et mul ei tarvitse siiski silmi väga maha 

lüüa. Retušeerisin üht sonetti pisut ja parandasin siin-seal mõnda konarlust millist 

tööd jätkan veelgi. (KM EKLA, f 375, m 67: 1, 29.10.1956.)

Muidugi on luuletamine maagiline ja müstiline toiming - olen alati tõdend, et see 

on müsteerium - kuid siiski oleks mu varasematele värssidele suureks kasuks olnud, 

kui ma vähem pimesi oleks talitand, ainult intuitiivselt. Alles hiljem õppisin “sõnu 

seadma". Imestan, et Teie kui prof. Oras nendegi mu puudulike luuletustega nii rahul 

olete. Ja prof. Salvioni (Rooma , kes oskab soome ja ka osalt eesti keelt on oma 

itaaliakeelses kirjandusajaloos ka väga tunnustavalt mu noorusea luulest kirjutanud, 

juba umbes 17 a. tagasi, tundmata mu hilisemat küpsemat toodangut. Kuidas seda 

seletada? Ise teeksin meelsamini kõik nõrgad asjad ümber... (KM EKLA, f 375, m 67: 1, 

2.9.1957.)

Kirjadest Aleksis Rannitile selgub, et just 1957. aastal ilmunud “Südamikku” koondas 

Marie Under oma hinnangul oma luuletuste paremiku. “Südamiku" väljaandjaks oli kirjastus 

Vaba Eesti Stockholmis koostöös Ülemaailmse Kirjanduse Seltsiga New Yorgis. Sellega tähis

tati 40 aasta möödumist Marie Underi “Sonettide” ilmumisest 1917. Valimik sisaldas sada 

luuletust ja ballaadi aastaist 1917-1957. Koostaja oli autor koostöös Aleksis Rannitiga, kes 

soovis, et Under kirjutaks selle valimiku jaoks ka mõned uued luuletused, kuid Under vastas 

talle 3. augustil 1957: “Teie soovisite minult veel paari uut luuletust “Südamiku" jaoks. Olen 

viimasel ajal täiesti selt alalt väljas olnud ega suuda end vist ka nii pea koguda Teie soovi 
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täitmiseks. Aga kui ehk sünnib imeja suudan tõusta kord jälle noisse kõrgeisse sfääridesse, 

siis... Seniks kõike head! Ustavalt Teie Marie Under.” Samas kirjas ütles Under:

Olen väga põnevuses Teie eessõna puhul. Oras on siiski täbaramas seisukorras: ta 

peab ju kogu mu toodangu ühes kõigi aganatega, läbi võtma; Teie sõeluda on enam

vähem paremik. Elimineerisin oma kolmest esimesest kogust üsna ohtrasti; ka Veri

vallas on liialt pateetikat ja baroksust. Kui saaks ometi otsast alata! Aga igal ajal on 

oma väljendamisvorm. Mainit kogu tuleb vaadelda ekspressionismi taustal. (KM EKLA, 

f 375, m 67: 1.)

Vastavalt Underi soovile on “Südamiku” rõhuasetus tema hilisloomingul, kõige rohkem 

on valitud luuletusi kogudest “Kivi südamelt” ja “Sädemed tuhas", vähem luulet on varase

matest kogudest.

Marie Underit peeti algul spontaanseks luuletajaks eeskätt tema elamusjõulise subjek

tiivsuse ning ekspressiivse väljendusviisi tõttu. Ants Oras kirjutas:

Tal pole ees abstraktseid vormiideaale, vaid öeldav dikteerib vormi, vorm kasvab 

seestpoolt, on täiel määral väljendatava teenistuses. Ning - see on oluline - see väl- 

jendetav lähtub kõige sisematest hingekihtidest, neist, mis kellelgi päriselt ei puudu, 

kogu inimkonna elamuslikust ühispärandist. Erandlik, otse ürgjõuline on aga intensiiv

sus, millega Under seda läbi elab ja avaldada suudab, ta avahingeline andumuslikkus, 

millele võõras on vaid elueitus”. (Oras 1963: 60-61.)

Kaasaegne kriitika võimendas kujutlust Underist kui loomulikust looduslikust andest, 

mis vallandus otsekui paisu tagant Underi vaimse küpsemisega ning pingestus isikliku ja 

rahvusliku traagika läbi.

Marie Underi luule puudutas sügavalt nii mitme põlvkonna hingekeeli, et mitte ainult 

poliitilistel, vaid ka tundelistel ja moraalsetel põhjustel on kirjandusteadlased hoidunud 

heitmast Underi luule erinevatele versioonidele võrdlevat, analüüsivat, vormikriitilist pilku. 

Enamik sõjajärgseid Underi-käsitlusi on reflekteerivat laadi tõlgendused, mis sageli pigem 

imetlevad Underi luule vormikust ja ilu, tihti ei puuduta aga vormiküsimusi üldse. Vaid Ants 

Oras on söandanud oma lühimonograafias otsekui vabandavalt märkida: “Marmorsiledat 

täiuslikkust ta ei taotle, keelt ta ei mõtlegi kuiv-kauniks dehüdreerida, värsid võivad vahel 

paista viimistlematudki, kuid nad pulseerivad - tihti kärsitult, vahel kramplikult, vahel plah

vatuslikult, kuid alati raugematu vitaalsusega. Kui hing on “täis lõhkemiseni”, siis mõnikord 

üliküllusest praguneb ka värss või voolab üle äärte, kuid seda lugedes ei saa kuidagi tajumata 

jätta seest keevat jõudu.” (Oras 1963: 61.)

Ka akadeemilised kirjanduslood on läinud vaikimisi mööda Underi luule erinevaist 

redaktsioonidest, ehkki oli üldiselt teada, kui hoolega Under oma luuletusi redigeeris ja 

kui palju kordi nägi vaeva ühe ja sama teksti erineva sõnastamisega. Ometi võib öelda, et 

Underil on olnud kirjandusloos üks kõige karmim ja põhimõttelisem kriitik - ja see on ta ise.
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Seepärast on mõttekas alustada Underi tekstikriitilist uurimist sellest, et analüüsida autori 

enese tööd oma tekstidega.

Underi pidevast tööst oma luuletuste redigeerimisel saame tunnistust, kui võrdleme 

tema noorusluule erinevaid tekstivariante luulekogude käsikirjades ja eri aegadel ilmunud 

väljaannetes. Esmane redigeerimistöö toimus ajavahemikus 1936-1940. See töö jätkus 

paguluses Rootsis kuni “Kogutud luuletuste” ilmumiseni 1958. Pärast seda ei ole autor enam 

oma tekste muutnud või on muudatused jäänud käsikirjadesse, mida ei ole veel võrdlevalt 

läbi uuritud.

Millised olid Marie Underi põhimõtted oma luuletuste redigeerimisel, kärpimisel ja 

muutmisel? Millised olid tema kaalutlused ja eelistused keeles, stiilis, värsimõõdus, aga ka 

sisuliselt - kas oli tegu kunstiliste või moraalsete maitsekriteeriumitega, kui vanemas eas 

Under toimetas ja valis avaldamiskõlblikku noorema Underi loomingust? Kas on tegu või

maliku enesekohase järeltsensuuriga või - Tuglase väljendust kasutades - “enesetaltsuta

misega”? Kui nii, siis kas olid põhjuseks võimalikud sisekonfliktid näiteks sensuaalse Underi 

ja vaimse Underi vabel, avameelse ja konventsionaalse Underi vahel, naiivse Underi ja elu

kogenud Underi vahel, iseseisva ja Adsoni-mõjulise Underi vahel, ebaküpse ja küpse Underi 

vahel? Kas võisid Underit mõjutada ehk hirmutada Siuru omaaegne skandaalne maine, tol

lased paroodiad ja pamfletid? Kuidas on toiminud Underi pikaaegse elukaaslase moraalsed, 

eetilised ja poliitilised arusaamad ning kui sügav oli nende mõju? Kus lõppes Underi tahe ja 

algas Adsoni oma?

On teada, et hiliseas häbenes Under oma sensuaalset, erootilist noorusluulet. Alur 

Reinans meenutas, kuidas Under oma 85. sünnipäeva tähistamisel ühel kodusel koosvii

bimisel ei soovinud, et lehitsetaks tema “Sonettide” esitrükki. Under palus oma luuleraa

matu riiulile tagasi panna. Samasuguse suhtumise kohta on ka kirjalikke tunnistusi. Kirjas 

Liidia Tuulsele soovitas Under: “Ärge siiski mu varaseid luuletusi lugege: neis on nii mõn

dagi ebaküpset. Aga ega tol ajal just suurt paremini ei luuletatudki. (Viimast lauset võite 

ka kui väikest edevat endavabandust võtta).” (Under 1962.) Ka Paul Laan ja Helmi Rajamaa 

mäletasid, et Marie Under suhtus oma noorpõlveluuletustesse kriitiliselt ning häbenedes 

(Rajamaa 1992; Laan 1992).

Kõige ulatuslikumalt ongi Marie Under redigeerinud oma kolme esimest luulekogu 

“Sonetid”, “Sinine puri” ja “Eelõitseng”, niisiis loomingut aastaist 1904-1917, mil ta oli 

21-34-aastane. Võiks oletada, et kõige suuremad muudatused on tehtud varaseima loo

mingu ehk “Eelõitsengu” tekstide puhul, mis loodud 1904-1913, kuid ometi nii see pole. 

Kõige ulatuslikumalt on Under redigeerinud ja ümber kirjutanud “Sonette”, mis koondas 

luulet aastaist 1912-1917 ja millest ilmus omal ajal kolm trükki. Miks see nii on, katsun 

järgnevas analüüsis selgusele jõuda. Kõige rohkem luuletusi ja stroofe on kärbitud “Sini

sest purjest”, mille luuletused pärinevad aastaist 1917-1918, mil Under oli sügavalt ja 

õnnetult armunud Tuglasesse ning elas läbi oma elu suurimat hingetõusu ning sügavai

mat kriisi.
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“EELÕITSENGU” 
TEKSTOLOOGIA

Luuletuste kirjutamisaja järgi alustan Underi varaseimat loomingut sisaldanud kogust. 1904 

oli Under 21-aastane ja juba kolm aastat abielus Karl Hackeriga. Sellest ajast on pärit vara

seimad luuletused, mis pääsesid “Eelõitsengu” valikusse 14 aastat hiljem.

Teos algab pika ülevoolava proloogiga “Hümn hommikulle”, kus pole veel tunda mingit 

vormiteadlikku sundust. Värsid voolavad tundeküllaselt ja pulseerivalt, segiläbi tulvab paa

ris-ja ristriime, ent tervikuna on proloog pigem juhuriimiline vabavärss, mida Under üldiselt 

esimesel loomeperioodil ei kirjutanud.

“Kogutud luuletustes” (1958) ehk autori viimse tahte raamatus on “Hümn hommikulle” 

paigutatud “Sinise purje” tsükli avaluuletuseks, kuhu ta ka loomisaja poolest kuulub. Luule

tus on esitrükis millegipärast erandlikult dateeritud ja kannab kuupäeva 29. august 1918, 

mil Under oli 35-aastane ja sügavalt armunud.

Tsitaat esmatrükist:

Ringutand välja end päike pilvi roosa padjust, 

orgude rüppe, kus kaste hõbesed peeglid, ta heidab 

kiirgavat naeru.

Libiseb tuul violett-mustist metsade ladvust, 

sõlmib vallali linte ja linikuid lehvima köidab. 

Käest-kinni seisavad puud ümber kumera järve, 

kargena kajastava rõõm-roosa hommiku värve.

Lopsakalt kirjeldavale avamängule järgneb varjamatult erootiline kulminatsioon:

Rõskes mullas, kasteste jalgade all tunnen ma tuksuvat 

sama õnne kui enesel soontes, kippuvat, kutsuvat.

Peaaegu patuse ihaga

joon, noormees hommik, su süütust. Suu avat kärsik ja janu kuum 

tuultele, lõhnule, päiksele. Noorele saleda pihaga 

kasel, mis külmetab valges särgis, 

ümber löön helluses käed lehti lõhnavais pärgis.

Üksindus hommikutunnine! Lähenev keskpäeva küllustuum!

Kõikidest päivist kaunim on täna! Minevik vajus!

Luuletuses väljenduv erootiline laetus on Underi varase loomingu ja loodusluule üks 

selgemaid tunnusjooni. Hiljem ei ole ta seda aga sugugi varjatumaks redigeerinud, ehkki 

luuletuse 42 reast on parandatud või muudetud 17, üks rida on välja kärbitud, üks juurde 

kirjutatud. Lisaks rütmi-ja sõnaparandustele, interpunktsiooni muutmisele jm on sisuliselt 

redigeeritud vaid mõningaid epiteete, mis osutab soovile vähendada luuletuse romantilist
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ilutsemist: pilvi roosa padjust -> pilvi kumavaist padjust; rõõm-roosa hommiku värve -> 

rõõmlevaid hommikuvärve; ümber löön helluses käed lehti lõhnavais pargis ümber löön 

helluses käed oma varasel teel; pilvi pitsises süles pilvi sulgises süles; halapuu höbestes 
rättes halapuu narmastet rättes jne.

Luuletuse vormilist külge on hilisemas redaktsioonis püütud korrastada ka mõne kärpi

mise või lisamisega, aga üldiselt ei erine “Hümn hommikulle” hilisem versioon esmatrükist 

kuigi oluliselt. Võrreldes paljude järgnevate muudatustega on seda teksti parandatud üsna 

tagasihoidlikult.

“Eelõitsengust” ei pidanud autor hiljem avaldamisvääriliseks kolme luuletust: “Tujud” I, 

“Jõe ääres” ja “Uneta öö”. Kas väljajätmise põhjused olid kunstilist või sisulist (moraalset, 

tsenseerivat) laadi? Sonett “Tujud” I algab ründava erootilise avameelsusega:

Mind põgenevad sinu uhked silmad, 

kuid siiski leian ma neid salamahti; 

su pääle peavad minu ihad jahti, 

mu eest ei suuda peita sind maailmad.

Kord heidan enesest need katted külmad: 

mul veres ammu mäss ja sõda lahti!

Kuis sa ka valvaksid, kuis peaksid vahti - 

neist voorustest sul väsivad kord silmad.

Mu käed on hoida igatsend sind ammu, 

kord surun nad sul kuumalt ümber õla - 

ei jätkuks jõudu sul neid päästa säält, ei rammu!

Siis kadugu kõik kord ja kõlblus, komme: 

siis, sõber, tasuma pead oma võla, 

siis armastan sind täna, mitte homme!

Kunstilisest küljest võib seda sonetti pidada teadlikuks vormiharjutuseks. Siin puudub 

keskendav kujund, kuid vormi poolest on sonett korrektne, v.a kaks üleliigset silpi esimese 

tertsiini kolmandas reas (11 silbi asemel 13). Taastrükist loobumise põhjusena ei tule see 

arvesse. Pigem võib siin oletada autori enesetaltsutust liiga vallatute sõnade pärast lõpu- 

tertsiinis: “Siis kadugu kõik kord ja kõlblus, komme”. Sisuliselt on see sonett võrgutamise 

apoloogia. Niisiis võis luuletus kõrvale jääda pigem sisulistel kaalutlustel, ehkki kujundi- 

vaesuse tõttu ei kuulu “Tujud” I Underi tugevamate ning originaalsemate luuletuste hulka.

Luuletuse “Jõe ääres" on Under hiljem avaldamata jätnud nähtavasti samuti pigem sisu

listel põhjustel kui vormipuuduste tõttu. Neljastroofiline luuletus on vormilt lausa püüdlik, 

kui välja arvata värsiridade silpide arvu pisut korrapäratu vaheldumine, kuid see oleks olnud 

kergesti korrigeeritav, kui autor seda tahtnuks:
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Siin istun mähituna päikse roosalooris, 

mul juustes pajuõite hebemed.

All brongsilises vees kuldkiirte sädemed, 

neis vilksatavad hõbekalad vooris.

Veeroosid kollased kui väiksed kroonid, 

mis päädelt pillanud on näkineitsid, 

kes koidu tulekul end vette peitsid, 

kus nende riik ja valitsusetroonid.

Veeliblikad kui peenest sininiidist 

on värisemas üle voogude:

Kui klaas neil tiivad, kehad pehmest siidist, 

nii sätendavad üle voogude.

Kui hiljem pimedus ju piilub läbi lehte’, 

siis virgalt tikib hõbedane öö 

vee musta sametisse tuhat kuldset tähte, 

et säraks ta kui kalliskivist vöö.

Luuletuse kujundid on kuhjuvalt ilutsevad, hulgaliselt esineb romantilisi trafaretseid 

epiteete, mis Under on hiljem enamasti välja redigeerinud: päikse roosaloor, kuldkiirte säde

med, must samet, kuldsed tähed, hõbedane öö jne. Kirjelduse isikupäratus ja sisuline lõtvus 

võisid olla selle teksti hülgamise peamised põhjused.

Kolmas “Eelõitsengu” luuletus, mis hiljem kõrvale jäeti, on “Uneta öö”, see on üledra- 

matiseeritud ning algab Underi kohta ootamatult rämedas stiilis:

Mu katkikistud mõtted tantsivad pääaju õudses saalis, 

sääl endil pidu andsivad kui hullus bakhanaalis: 

neid joovastanud minu vere kange viin, 

sest soontes tühjus, kehas raugemise piin.

Oh, kõrvus huugamine imelik ja silmis nõelapisted: 

öö uneta ja piinav pikk neis võtnud laialt istet.

Kell lööb kaks - kolm, siis neli - viis ning kuus - 

kui surmaotsust kuulatab ta lööki süda m’us.

ju käivad majas uksed kinni, lahti, 

ja läbi musta luugi kitsa prao 

ju tuppa heidab helendava vao 

noor roosa hommik piiluv salamahti:
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ta silitab mul pehmelt üle lau, 

kust valvamise kuri kius ei kao.

Ehkki luuletus lõpeb “noore roosa hommiku1' saabudes pehmemalt, ei kao luuletaja 

laugudelt siiski “valvamise kuri kius” ning hilisem nõudlikum kunstimaitse on sellele vormilt 

ebamäärasele luuletusele kriipsu peale tõmmanud.

Need kolm hüljatud noorusluuletusi aitavad kombata Underi luulemaitse põhjapinda 

ning osutada piirile, millest allapoole ta ei pidanud hiljem võimalikuks minna.

Millised on “Eelõitsengu” need 28 luuletust, mis Underi hilisemates väljaannetes 

on siiski tema enda toimetajasõelale jäänud? Missuguse kuju on need võtnud tema redi- 

geeriva käe all? Ennekõike torkab silma mitu korda muudetud interpunktsioon. Autor 

on korduvalt vahetanud ridade suuri ja väikesi algustäht!. Näiteks 1940. aasta “Kogutud 

teostes” ja 1945. aastal Vadstenas välja antud valimikus “Sõnasild” algavad kõik värsiread 

suure algustähega, esitrükkides ja 1958. aasta “Kogutud luuletustes” vaheldub inter

punktsioon vastavalt luuletuste sisule ja süntaksile - kuid jällegi mitte alati samamoodi. 

Interpunktsiooni kasutamine ja muutmine teenib hilisredaktsioonides kujunditäpsuse ja 

rütmilise selguse huve. Muudetud on ka kokku-lahkukirjutamist, värskendatud mõnin

gaid vananenud keelevorme: ärkvad -> ärgand, valdasivad -> valdasid siis, suutsivad 

suutsid veel, maitsehimulised -> maitsmishimulised, chiffoonist -> chifoonist, lääb -> 

läeb, kurbline -> kurblik, lähvad -> läevad, lainis -> laineis, verde -> verre, kaebades 

kaevates jne.

Underi varase lüürika keel oli oma aja kohta väga modernne, sest siurulased, sh ka 

Under, võtsid omaks Johannes Aaviku keeleuuenduslikud põhimõtted ning juurutasid neid 

oma luules. Aavik jäi nii “Sonettide” kui ka “Eelõitsengu” ilmumise ajal üldiselt rahule nii 

Underi sagedase i-mitmuse tarvitamisega kui ka mitme teise moodsa keelendiga. Ometi on 

eesti keel väga erinev 1918,1938 või 1958.

Üldiselt piirdus Under 1930. aastate redigeerimistöös “Eelõitsengu” luuletuste puhul 

keeleliste ja stiililiste parandustega, sekkudes kujundikeelde vaid siis, kui leidis sealt ilm

selgeid kordusi, liiga palju “kuldset” ja ilutsevat või liigselt võõrsõnu. Iseloomulik näide on 

soneti “Päikse loojaminek" saatus (“Kogutud luuletustes” pealkirjaga “Loojang”):

Kuis hõõgub aia lai ja valge müür: 

külm kivi nagu pehme roosa samet, 

ja punapõseliselt seisvad vanad tammed. 

Kui kuldne tekk sääl kuusemetsa viir.

Kuld-roosa-punane kõik vaatepiir!

Ja rohukõrtes nagu tulekeeled.

Siis hilju kahvatavad helgid heled - 

ju lilli suudleb viimne päiksekiir.
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Vaat, taevas lahti nüüd kui kuldne värav, 

säält sisse veereb päike suur ja särav, 

siis ette langeb hõõguv pilvekate.

Ja jälle aiamüür - külm valge kivi, 

kõik värvid kadund, mustab tamme tüvi, 

hall udu üle õite uinuvate.

Luuletust on redigeeritud enne 1940. aastat. Esimese stroofi “punapõselised seisvad 

vanad tammed” on asendatud “õhetades seisvad vanad tammed”, kuldse teki asemel on hel

kiv telk. Teises stroofis on kuld-roosa-punase asemel leek-kolla-punane, helgid heled ase

mel laigud teel, et; viimane värss on asendatud reaga “all jalge pagend viimne ekslev kiir. 

Tertsiinides on tehtud vaid üks sõnaline parandus: hõõguv pilvekate on asendatud ähmuva 

pilvekattega. Kokkuvõttes on luuletuse hilisem redaktsioon palju vähem ilutsev: kolmest 

korduvast kuldsest epiteedist kaks on välja redigeeritud.

Mõned luuletused tegi autor korduvalt ümber. Nii on luuletusi “Kevad” III; “Videvikud” 

III ja “Kevad" IV (“Sõnasillas” “Kevad” II) redigeeritud juba enne 1940. aasta “Kogutud teo

seid” ja teist korda 1958. aasta “Kogutud luuletuste” tarvis.

Võtame näiteks “Kevad” IV (hiljem “Kevad” II). “Eelõitsengus” kõlas sonett nõnda:

Nüüd jälle tulevad need valged ööd, 

kus und ei saa ei taevas, maa, ei meri, 

ei inimestelaste kihav veri, 

kus ihad hinges hõõguvad kui söed.

Need valged ööd, kui hõbevalged keed: 

kõik lõhnad õite siidilises süles 

siis sala värisedes ärkvad üles, 

ja vana muinaslaulu laulvad veed.

Siis kuldseis juuksis lehitsemas tuuled 

ja suuris silmis salaline sära, 

maailm täis valgeid unenägusid.

Ja puna-punasemaks paisumas mu huuled - 

ei suuda keegi suudelda neilt ära 

neid lugemata valmind suudlusi.

1940. aasta “Kogutud teostes" ja “Sõnasillas” on esimese stroofi kolmas rida “ei inim

laste kihav veri”, 1958. aasta “Kogutud luuletustes" “ei inimlaste ootus-ärev veri”. Teise 

stroofi viimane rida on 1940 “Kogutud teoste” ja “Sõnasilla" versioonis “ja mingit kauget 
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laulu toovad veed”. Kõige olulisem muudatus on tehtud tertsiinides. Esialgses versioonis 

puudub tertsiinide lõpuridades soneti nõuetekohane riim. “Kogutud teostes” ja “Sõnasil- 

las” on esimese tertsiini lõpurida asendatud reaga “Kes kõik need unelmad mu ümber pal- 

mind!”, mis riimub lõpptertsiini viimase reaga, mille rütmi ja silpide arvu on samuti vaja

likul määral korrigeeritud: “neid lugemata suudlusi, sääl valmind". 1958. aasta “Kogutud 

luuletustes” leidub veel paar pisiparandust: lisaks juba mainitud ootus-ärevale verele on 

lõpureas asendatud asesõna neid asesõnaga mis. Näeme, et suurem osa sisulisi parandusi 

on tehtud enne 1940. aasta “Kogutud teoseid”, pagulusperioodil on redigeeritud suhte

liselt vähem.

“Eelõitsengu” redigeerimisel on autor üldiselt säilitanud oma nooruslaulude kujundid. 

Parandused on reeglina johtunud vajadusest kärpega täpsustada värsirea rütmi või silpide 

arvu. See on vormiteadlikumaks kasvanud luuletaja keeleline, poeetiline ja stiililine korrek

tuur, mitte niivõrd enesetsensuur, v.a hilisematest valikutest väljajäetud luuletused “Tujud” 

I ja “Uneta öö”, mille puhul võis väljajätmise kaalutluseks olla liiga julge ja avameelne sisu 

või üldtonaalsusest hälbiv kujundikeel.
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TEKSTOLOOGIA

Hoopis tõsisem sisuline redigeerimine on aset leidnud “Sonettide” tekstidega. Kui “Eelõit

sengu" luuletuste toimetamisel oli hiljem asendatud vaid üksikuid värsse ja sõnu, siis “Sonet

tides” leidub vähe neid ridu, mida luuletaja korrigeeriv sulg poleks hiljem üldse puuduta

nud. Tõsi, “Sonettide” kolm esimest omaaegset trükki olid identsed, erines vaid raamatute 

formaat ja kujundus. Kuid hiljem on ümber kirjutatud terveid stroofe, kusjuures põhjuseks 

pole ilmselt olnud mitte ainult poeetilised või stiililised puudujäägid: muudatustes väljendub 

selgesti hilisema Underi rahulolematus noore Underi sonettide sisuga.

Vaadelgem kõigepealt väljapraagitud luuletusi. Need on “Sonettide” pealkirjata avalaul 

algusreaga “Need minu ilusaimad laulud pole siiski” ja tsükli “Helged sonetid” esimene sonett 

algusreaga “Su sõrmed eksisid mu bluusi siidis”. Tegemist pole sugugi nõrkade luuletustega. 

Avalaul juhatab enesekohase avameelsusega sisse “Sonettide" kuuma ja erootilisse maailma:

Need minu ilusaimad laulud pole siiski: 

Kui päikse heledus loob varju minu leedel, 

Toob kahvatust mu luule helmekeedel, 

Eks sõna taltsaks saa siis, araks viiski.

Mu ilusaimad laulud olen siiski

Ja tunded pühad nagu Suurel Reedel 

Ma patja nutnud ahastuse öödel 

Kui piinapisarate kuumi piiski.
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Ah - olen kurb kui vähesed, kuid rõõmu 

On palju naermas punasuul mu salmis. 

Kuis ometi all leinamiste lõõmu

Nii hulle hõiskeid nukras hinges valmis! 

Eks seks mu ihugi suurt õitsmist näita, 

Et tal nii hell ja haige süda peita.

Tundeküllase avatusega kirjutatud soneti hilisemat kõrvalejätmist saab seletada küll 

ainult enesetsensuuriga, tundub, nagu oleks autor kohkunud oma julgest hingepaljastusest 

ja pidanud seda hiljem kohatuks. Teatud mõju võis tagantjärele avaldada ka “Sonettide” kaas

aegne skandaalne vastuvõtt, sest just siinseid ridu ning kujundeid kasutati tihti mõnitavas 

stiilis paroodiates luuletaja vastu ära.

Viimast oletust kinnitab “Helgete sonettide” esimese osa redigeerimine enne 1940. 

aastat ja 1958. aasta valimikust väljajätmine. See on kõige julgem erootiline luuletus, mis 

eesti keeles 20. sajandil kirjutatud. Esitrükis kõlas luuletus nõnda:

Su sõrmed eksisid mu bluusi siidis, 

Siis hõlmu laotes järel andis sõlg 

Ja nagu õis säält puhkes valge õlg, 

Rind särgist paisudes end vabastada püüdis:

Su pilgu palav meelitus, see hüüdis, 

Kui oleks kustutada armuvõlg: 

Pea pitsilumest libises ka selg - 

Ei püsind ükski liige enam riidis.

Kirg varvasteni alasti mind kooris.

Poolkinnisilmil nagu udulooris 

Sind nägin tarretuses seisatlevat,

Mu ihu iludusi imetlevat.

Sääl äkki lõõmas ihaleek meil kahel:

End tundsin kaduvat su käte vahel.

Kunstiliselt pole luuletuse esimesele versioonile midagi ette heita, ammugi mitte täna

päeval, mil maitsepiirid on vette kirjutatud ja moraalikriteeriumid pea kehtetuiks kuulutatud. 

Oma aja kontekstis oli sonett hulljulge nartsissistliku eneseimetluse ja kartmatu kirglikkuse 

poolest. 1940. aasta versioon on märksa häbelikum, varjates “kire alastust” vähemoriginaalse 

“maailma pimenemise” ja “jumalatari müüdi” siivsa sirmiga.
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Lisaks kahele väljajäetud luuletusele on paljude sonettide sensuaalsust ja erootilisust 

hiljem märgatavalt vähendatud. Underi kõige legendaarsemad ja omal ajal skandaalselt 

mõjunud “Helged sonetid” ja “Sina ütled” on käinud läbi õige karmist ümberkirjutusmasi- 

nast. “Helgete sonettide” teine osa on parim näide sellest, kuidas ulatuslik redigeerimine 

on märgatavalt vähendanud soneti sensuaalsust: kirglikud kujundid on asendatud vaimse

matega, kuid luuletus on samas muutunud mitmekesisemaks, saavutanud uusi mõõtmeid.

“Helged sonetid” II algupärane versioon nägi välja säärane:

Kuis kaisutuste kires keerles keha!
Üks veetlik viirg lõi rütmis ühte meid - 

Kuis maitsesime maiustusi häid!

Siis kainestust tõi ootamatalt eha.

Ei lahkuks veel, kui oleks meie teha:

Ma sinu naine olen, sinu neid.

Ei varja veel mu liikmeid kade kleit:

Veel võid neis armutuksatusi näha.

Kuid - surmamõistetud ju suudlus suul, 

Mult langemas su käsivarte ahel 

Ning huulelt vabanemas ihar huul,

Ja lahkumise rusuv lein me vahel 

End katan mingi häbi, härma küüsis 

Kui Eeva oma üsa paradiisis.

1957. aastal Stockholmis ilmunud Underi valikkogus “Südamik” on selle luuletuse peal

kirjaks pandud “Lahkumine”. Nii seal kui “Kogutud luuletustes” (1958) on soneti 1^ värsist 

muudetud üheksa:

Kuis sülelusis teadlikuks sai keha: 

see saatus on, mis viinud ühte meid. 

Nüüd enam pole väljapääsu teid - 

Siis kainestust tõi karmilt jahe eha.

Ei lahkuks veel, kui oleks meie teha: 

ma sinu naine olen, sinu neid.

Muust võõrutand meid teineteise leid: 

muud nüüd ei tahagi kui üksteist näha.
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Kuid surma mõistetud ju suudlus suul, 

mult langemas su käsivarte ahel 

ning huultelt vabanemas ihar huul,

ja lahkumise rusuv lein me vahel.

Veel hoiad sina minu, mina sinu kätt, 

kui oleks see me viimne jumalagajätt.

Algupärase variandi erootiline finaal on asendatud hingelise igatsusega, luuletus mõjub 

jahedamalt, vähem meeleliselt “Sülelusis teadlikuks sai keha" on märksa intellektuaalsem 

kujund kui “kaisutuste kires keerlev keha". Lõpurea “Eeva üsa paradiis” on asendatud saatus

likult ja traagiliselt mõjuva “viimse jumalagajätu" kujundiga, mis, tõsi küll, annab luuletusele 

uue tunnetustasandi, viitab kõige lõplikkusele, kaduvusele.

Ent leidub ka vastupidiseid näiteid, kus hilisem redigeerimine on kunstilist taset kah

justanud, madaldanud. Näiteks tsükli “Sina ütled” esimeses osas, Underi ühes kõige kuri

kuulsamas luuletuses, on hiljem ümber kirjutatud 14 reast kuus. Võrrelgem eri redaktsioone. 

Esitrükkides ilmus sonett järgmisel kujul:

Oh sukki neid, mis lõppeda ei taha!

Kuis otsib hingeldes mu põlev suu, 

Et läheneks ju kord see võrratu 

Batist ja pitsivaht... Kui valge vaha

Sul läigib ihu... Maitsen sooja naha 

Siidsiledust ja - nagu õilmepuu 

Kõik õilmed kevadtormil - sama ju 

Ma sajan suudlusi su pääle maha.

Löö süleldes kui valgeid roosipärgi 

Mu ümber omi närbuv-nõtkeid käsa, 

Las imen punahuuli mahlamärgi!

Las suubun sinusse, mu pehme pesa! 

Ah! nii mu kätes, nii mu kallistatu, 

Las loen su silmis kaunist, julget pattu!

1958. aasta “Kogutud luuletustest” leiame tundmatuseni muudetud versiooni:

Ei või, ei nii sust lahkuda ei taha: 

kuis ihkab hingeldes mu põlev suu
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sind avastada, kaunilt varjatu 

batistist, pitsivahust... Nagu vaha

sul läigib ihu... Maitsen sooja naha 

siidsiledust ja, nagu õilmepuu 

kõik õied kevadtormis, sama ju 

ma sajan suudlusi su pääle maha.

Löö süleldes kui valgeid roosipärgi 

mu ümber oma närbuv-nõtkeid käsi, 

las imen punahuuli mahlamärgi!

Su saladusi otsimast ei väsi -

Ah! nii mu kätes, nii mu kallistatu, 

las loen su silmist kaunist, julget pattu!

1940. aasta “Kogutud teostes" on redigeeritud vaid lõpptertsiin, algus on esitrükiga 

identne, kuid hiljem on omal ajal palju parodeeritud ja tsiteeritud avarida “Oh sukki neid, mis 

lõppeda ei taha!” asendatud trafaretse, et mitte öelda šlaagerliku, läägelt tavalise reaga “Ei 

või, ei nii sust lahkuda ei taha’’. Lõpptertsiini otsesõnaline erootika on aga juba enne 1940. 

aastat asendatud salmikustiilis kulunud kujundiga “Su saladusi otsimast ei väsi”. Moraa

lne järeltsensuur on otsustavalt kahandanud luuletuse originaalsust ja esmavärskust. Lõpp

redaktsiooni ei tahaks kuidagi algvariandile eelistada.

Seda liiki kunstilisi vaieldavusi esineb “Sonettide” redigeerimistöös mitmel puhul. Näi

teks tsüklis “Aiad”, mis “Sonettides" koosnes neljast osast, on kogumikku “Sõnasild” alles 

jäänud vaid kaks, neljas sonett algusreaga “Oh, seda vilgast vöötlemise püüdi!” on tõstetud 

esimeseks ja kolmas sonett “Ei lendle enam laste valgeid kleite” teiseks, kusjuures mõle

mat luuletust on kergelt redigeeritud. “Sõnasillas” kannab vastav tsükkel pealkirja “Aiad 

kodulinnas*.  Tsükli algupärane lopsakus on kahanenud ning algvariandi kõige kaunima ja 

pidulikuma teise osa “See helge suvipäev läeb uhkelt looja” puudumine vähendab tunduvalt 

tsükli kui terviku kunstilist mõju. “Kogutud luuletustes” on aga kõik neli sonetti taas koos. 

Seejuures on esimese osa “Veel jäänud lilli palju aidadesse” kenitlevat lillelisust märgata

valt vähendatud (14 reast muudetud üheksa). Eri redaktsioonides väljendub selgesti Marie 

Underi kunstilise maitse muutumine romantilisest idüllitsemisest suurema karguse, karskuse 

ja igavikulisuse suunas.

“Sonettides" oli “Aiad” I sellisel kujul:

Veel jäänud lilli palju aidadesse, 

Kus nukralt seisvad tühjenenud villad: 

Terrassid, valged trepid, kumersillad 

On vajund mälestuste unedesse.
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Ja sügisõhtu halli rõskusesse

Sa, vaikne aid, nüüd omad ilud pillad:

Ah, floksi punapuhmad, astrid lillad,

Levkoide kähar siid - kõik suland lõhnadesse.

Kui laps ma seisan väravate taga, 

Kus ümber verevad metsviina purpurketid. 

Kui tulukesed leegitsevad kressid,

Georgiinidel kuldkollased rosetid.

Ah, need on viimsed õitsmise ekstsessid - 

Kurb-rõõmus surmaeelne “jumalaga”.

“Kogutud luuletuste" redigeeritud versioon on teistsugune:

Veel jäänud lilli aidadesse palju, 

kus nukralt seisvad tühjenenud villad: 

terrassid, valged trepid, kumersillad 

kus kõland naerukilkeid, laulu, nalju.

Hallrõske sügisõhtu nagu kalju.

Sa talle, aed, nüüd oma ilu pillad: 

kõik floksi punapuhmad, astrid lillad, 

levkoide käharust - kuid ta on valju.

Kui laps ma seisan väravate taga, 

Kus lookleb verevalt metsviina valang, 

Ja kressid leeklevad kui virvatuled.

pruunkollased on daaliate suled: 

ah, see on viimne õitsemise palang, 

kurb-rõõmus surmaeelne “jumalaga”.

Uus variant on trafarett!dest puhastatud, võõrsõnaline, kohmakas ja kunstlik riim pur

purketid - ekstsessid on asendatud puhtama ja parema riimiga valang - palang jne. Luuletus 

on redigeerimisest kahtlemata võitnud. Seda tüüpi parandusi on “Sonettides" palju.

Näiteks luuletuses “Hardumus” on muudetud teise stroofi esimene rida “Vees punab 

päikse pillutud granaat”, see on asendatud reaga “Me kahekesi ja see lainisaat!”. Uus värss 

toob kaasa uue motiivi, mis muudab soneti jõulisemaks juba ainuüksi seepärast, et esi

algses versioonis puudub tegutsev ja tundev subjektipaar “me kahekesi", on ainult eba

isikuline lüüriline kirjeldus. Luuletus otsekui elektriseerub sellest väikesest, kuid olulisest 
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muudatusest ning omandab uusi tähendusvarjundeid, muutub ruumilisemaks ja varjundi

rikkamaks.

Samasuunalisi parandusi on tehtud ka luuletustes “Helged sonetid” III, “Ekstaas” jpt. 

Autor on tugevdanud toimetamise käigus sonettide traagilis-saatuslikku tundetooni ja muut

nud kujundid seeläbi dünaamilisemaks. Samas võib öelda, et sellega on ta võtnud luuletus

telt otsekui süütuse, muutnud nad tagantjärele elutargemaks, siivsamaks ja skeptilisemaks.

Luuletuses “Lapsed” on ümber kirjutatud terveid stroofe, kuid enamasti on piirdutud 

kas mõne rea või sõna väljavahetamisega. Seda liiki paranduste näiteks sobib soneti “Ma 

armastan su armastust” lõpptertsiini muutmine. Esialgne variant oli selline:

Ma armastan su armastust ja jään

Ta imetlejaks: hardalt teretan

Kui päästjat sind, ning hinges veretan 

Suil, tänu liigust, kui su armu näen.

Ei malda kauem sala kui fontään 

Suil luiluda - sind ülemeretan! 

Kui põõsas, ammu õitest nõretan, 

Kui õnnistud all armupäikse läen.

Ma armastan su armastust! Sa mind 

Sind armastama oled armastanud, 

Mind hõõgab ilusaks su armuind.

Sa leevendad mu igatsusejanud: 

Su sõnu rüüpan nagu elujooki, 

Su hellust maitsen nagu maiusroogi.

“Kogutud luuletuste" 1958. aasta redaktsiooni pingestab aga täiesti uus motiiv luule

tuse lõpus:

Sa leevendad mu igatsusejanud: 

Kui elujooki sinu rõõmu joon, 

Su valu oma valuks ümber loon.

Juba 1940. aasta “Kogutud teoste” köiteid koostades on Under osa sonettide järjekorda 

muutnud, soovides tsüklite sees rohke ümber asetada. Eriliselt on esile tõstetud “Valge 

värav”, mis oli “Sonettide” esimestes trükkides raamatu keskosas, kuid “Kogutud teostes” ja 

“Kogutud luuletustes" on see tähendusrikas eksistentsiaalne luuletus paigutatud “Sonettide” 

tsükli lõppu. Selles positsioonis saab sügav surmateemaline sonett suure üldistusjõu, heites 

igavikuvalgust “Sonettide” ajalikele kiindumustele ja kirgedele.
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“SINISE PURJE” 
TEKSTOLOOGIA

“Sinise purje” kolm trükki ei ole identsed. Esimeses trükis ilmus 32 luuletust. Teises trükis 

on tsüklisse “Kurvad rõõmud” lisatud luuletused “Sina ütled", “Suplus" ja “Suine mälestus” II. 

Kolmandas trükis on tsüklile “Hämar linn" lisatud viies ja kuues osa, mis on hiljem “Kogutud 

teostest” ja “Kogutud luuletustest” taas väljajäetud. 194-0. aasta “Kogutud teostes” puudub 

“Sinise purje" esmatrükkide tekstidest kolm luuletust (“Suplus”, “Hämar linn” V ja VI), 1958. 

aasta “Kogutud luuletustes” on lisaks neile hüljatud ka “Suplus” ja “Suine mälestus" II. “Sup

lus” ja “Suine mälestus" II on erootilise varjundiga luuletused, “Hämara linna" V ja VI osa on 

Underi loomingus erandlikult dekadentlikud oma sünge meeleolu ja kujundikeele poolest.

Kunstilise tiheduse huvides on 1958. aasta “Kogutud luuletuste” ja “Sinise purje” tsüklis 

terveid stroofe hõlmavaid kärpeid kokku kaheksas luuletuses: “Hommik", “Päev”, “Kurvad 

rõõmud", “Suplus”, “On siiski kurb”, “Hämar linn” I, “Interjöörid" Ilja III.

194-0. aasta “Kogutud teoste” puhul on autor samu tekste küll redigeerinud, kuid mitte 

enam kärpinud. Nii ulatuslikke väljajätteid nagu “Sinise purje" puhul ei esine teiste luuleko

gude taastrükkides. Näiteks luuletusest “Päev” on kärbitud peaaegu pool, 39 värsist 18; luu

letusest “Hommik” 20-st reast 8, luuletuse “Kurvad rõõmud" 12-st neljarealisest stroofist on 
kärbitud 4-jne. Ühegi kärpimise puhul ei saa siin öelda, et see oleks luuletuse kunstilist kudet 

või tervikut oluliselt kahjustanud, pigem vastupidi, tekstid on muutunud kompaktsemaks ja 

kargemaks. Enamiku väljajätete põhjuseks võib oletada kunstilise tihendamise vajadust, aga 

ka liigse ilutsemise vähendamistaotlust. Mitmes luuletuses on stroofe ümber tõstetud, kuid 

uusi stroofe juurde pole kirjutatud. Underi paranduste peasuund on ikka koondav ja kärpiv, 

mitte lisav või paisutav. Kümnete kaupa on asendatud ridu ja vahetatud välja riime. Näiteks 

luuletuses “Õhtu" on algselt järgmine reapaar:

Taevas tähtede vihmast on üleni märg.

Süda mul magususpaisul kui täiskorjund kärg.

1940. aasta “Kogutud teostes" on lisatud rida: “Voodavad tunnid ta ääreni täitsid”, mis 

viidud ka 1958. aasta “Kogutud luuletuste” redaktsiooni:

Taevas tähtede vihmast on üleni märg. 

Süda magususpaisul kui täiskorjund kärg. 

Voodavad tunnid ta ääreni täitsid.

“Trioletiliku soneti” viimane tertsiin on esitrükkides järgmine:

Ning hingest heidan vanu õnne põrmi - 

Su lokid uusi unistusi andvad:

Veel pole kõiki rõõmusid ma kestnud.
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Kogutud luuletuste” redaktsioonis on “Trioletiliku soneti” selle tertsiini keskmine rida uus:

ning hingest heidan vanu õnne põrme - 

nüüd uusi aimusi must läbi käis: 

veel pole kõiki rõõmusid ma kestnud.

Luuletuse “Vabanemas" esimene kolmik on läbi teinud muutuse kõigis kolmes värsis. 

Algne variant oli järgmine:

Ma raputasin omilt valgeilt niudelt 

Mürkkollase, leekkuuma himumao: 

Nüüd nõrgub päiksekiirte kuldseilt kiudelt

Enne 1940. aastat tehtud redaktsioon on ilutsevaist, “kuldseist" trafarettidest vaba:

Ma järsku enda küljest raputasin 

kõik kuumad soovid nagu mürgimao. 

Et ma neid nõnda võimutseda lasin!

Esialgne originaalne “hirmumao” kujund on 1958. aasta redaktsioonis taastatud ja luu

letuse algus mõjub värskemalt ning jõulisemalt.

Sääraseid näiteid võib tuua veel palju. Riimiparandusi pole tehtud kuigi sageli, vaid 

juhul, kui on ümber kirjutatud terve rida või stroof. “Trioletilikus sonetis" on näiteks asen

datud riimipaar kandvad - andvad riimiga lõhnu täis - läbi käis. Luuletuses “Tulease” on 

leinakrooni - kurbusjooni asemel riim leinaehte- valutähte. Luuletuses “Hämar linn" III on 

võõrsõnaline kolmesilbiline riimikolmik asendatud koduse kahesilbilise variandiga: parke

tilt - buketilt - koketilt asemele on pandud riimikolmik vehib - mähib - ehib jne.

“Sinise purje" keeleparandusi iseloomustab eelistatav kõnekeelsus, uuemate keelen

dite kasutuselevõtt ja võõrsõnade väljapuhastamine, nii nagu Undertegi kahe eelneva kogu 

puhul. “Sinise purje” esitrüki lõppu lisatud märkustes pidas luuletaja vajalikuks anda Wiede- 

manni sõnaraamatust, ent ka J. Aaviku uutest keelenditest pärinevate haruldasemate sõnade 

seletused.*

Marie Under töötas emakeele sõnaraamatutega pidevalt, sellest on ta kirjutanud ning 

sellest räägivad ka kaasaegsete mälestused. Helmi Rajamaa ja Liidia Tuulse mäletasid näi

teks, kuidas Adson oli otsinud Underile Wiedemanni sõnaraamatust riime, et aidata teda

Et Under ei ole hilisemates ümbertrükkides neid sõnaseletusi uuesti avaldanud, toon siinkohal näiteid, mis sõnu sel 
ajal haruldaseks või vähetuntuks peeti: vaevu - vaevaga; vikerdi - segamini; uhkama - katma, täitma; värahtus - 
äkiline värin, võpatus; ehkmed - selja ülemine osa; kard - õhuke särav kord; kuru - urgas, nurk; miilama - tuliselt 
hõõguma; aldis - vastuvõtlik; läitma - süütama; luiguma - liuguma, libisema; haare - sõnast “haarama", “kahmama"; 
ask - nõidus; lõhk - lõhe; joom - jälg (nt laeva joom); põtk - kütke; pujutama - lagunema; attuma - ümbert kinni 

jääma (võtma).
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luuletuste ja värsstõlgete viimistlemisel. Underil olnud kahju, et ei saanud Adsonile samaga 

vastata, sest ei mõistnud võru keelt. (Rajamaa 1992; Tuulse 1991-1992.)

Marie Underi varase lüürika erinevad redaktsioonid kinnitavad, et ta oli oma luuletuste 

taaslooja, kriitik, korrektor ja ka (kõlblus)tsensor ühes isikus.

Kui jälgida Underi redigeerimistöö kujundimuutuste üldsuunda, siis näeme, et areng 

kulges konkreetselt kirjelduselt abstraktsema kujutamise suunas. Lihtsate piltide juurest 

liigub looja üldistusjõulisemate sümbolite luuleruumi.

Hilisema luule puhul pole autor toime pannud niivõrd ulatuslikku redigeerimis-ja kär- 

pimistöid, nagu ta seda tegi oma kolme esimese kogu puhul. Kerget toimetamistööd jätkas 

ta aga kõigi oma tekstide puhul kuni viimase “Kogutud luuletuste” köite ilmumiseni 1958.

1933 kirjutas Tuglas, et Underi arengu siht oli üldsusega ühtesulamine, moraalse uues

tisünni iha - “saada hääks" (Tuglas 1996c: 334). Underi noorusluule redigeerimise käigus 

loodud tekstivariantide võrdlemine kinnitab üldjoontes seda tähelepanekut: Under soovis 

teha oma luuletusi paremaks nii kunstiliselt kvaliteedilt kui ka moraalselt - vähem väljakut

suvalt erootiliseks. Kui avatud erootikat muidugi patuks pidada.

Luuletuste puänteerimisel kujunes Underi lemmikvõtteks kõigi võimaluste lahtijätmine, 

autor ei soovi oma hilisredaktsioonides sulgeda luuletuse ruumi mõne konkreetse kujun

diga, nagu ta tegi seda nooremas luules. Näiteks kordub retooriline küsimus “kes teab kuhu” 

mitme luuletuse redigeeritud lõpuridades (“Kui esimesel päeval”, “Maardu rand” IV). Aistitav 

ja sensuaalne kujundlikkus asendub hiljem vaimsema ja abstraktsemaga, mis muudab mõned 

hilisvariandid vähem värskeks. Alati ei pruugi redigeerimistulemus tähendada algversiooni 

kunstilist allajäämist uutele variantidele.

Marie Underi töö oma tekstide kallal kestis ligi paarkümmend aastat (1936-1958). 

Enesetsensorina oli ta teadlik, pidev ja armutu (vt ptk “Moraalne lugemine”).

Austades autori viimset tahet, ei peaks me siiski piirduma vaid tema luuletuste viimaste 

tekstivariantide tunnustamise ja kordustrükkimisega. Meil on võimalus hinnata luuletaja 

mitmekülgset annet ajas muutuvana ning tunnustada tema elutööd tervikuna. Marie Underi 

noorusluule sensuaalsed ja erootilised värsid seisavad täieõiguslikena tema igavikulisemaks 

toimetatud ehk hilistsenseeritud värsside kõrval, valmis võrdlevaks lugemiseks.
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SÄDEMED TUHAS - 
ISIKLIK MUUTUB 
ÜHISKONDLIKUKS

OKUPATSIOONID
JA II MAAILMASÕDA

23, augustil 1939 sõlmisid Hitler ja Stalin salapakti, mis sai ajaloos tuntuks Molotov-Ribbentropi 

pakti nime all. Eestisse toodi sama aasta sügisel sisse nõukogude sõjaväebaasid. 21. juunil 

1940 okupeeris N. Liit Eesti Vabariigi. Alanud oli Teine maailmasõda. Adsoni Underi-päeviku 

sissekanded muutusid nüüd napiks ning ebamääraseks, on ilmne, et Adson ei julgenud päevi

kusse kirjutada, mis Eestis tegelikult juhtus: “Siis tuli linnatulek ja sõjaärevused, lisaks hiljem 

muud ärevused, mis eriti teravad praegu ja meid Pr-ssiga kõvasti on kaasa tõmmand,” kir

jutas Adson ettevaatlikult päevikusse 4. juulil 1940, paar nädalat pärast Eesti okupeerimist.

30. juulil 1940 lasti Artur Adson lahti filmiinspektori (st filmitsensori) töökohalt, kus 

ta oli töötanud alates märtsist 1935. Tema töökoht likvideeriti. Nii osutusid mõlemad kohe 

pärast Nõukogude okupatsiooni algust töötuks, sest ka Marie Underi kui kirjaniku avalda

misvõimalused lõppesid: “Pr-il oleks tänavu jõuludeks ilmunud uus kogu luuletusi - aga...”, 

kirjutas Adson päevikusse 25. septembril 1940 (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 94).

Ainus lohutus oli, et Marie Underi 35-aastane tütar Hedda sai 1. septembrist 1940 

esimese töökoha oma elus. Nii osutus tema nüüd ootamatult ainsaks leivateenijaks peres. 

Samal ajal toimus ränk inflatsioon, hinnad tõusid lakke. Ka vanem tütar, 38-aastane Dagmar 

elas taas ema juures, sest nõukogude võim võttis talt ära tema linnakorteri. “Dagy valmis

tab Pr-le ränka muret!”, kirjutas Adson korduvalt päevikusse. Ema muretses pidevalt tütarde 

saatuse pärast: “Pr-ssi igaöised ärkamised mure sunnil on juba ammu kroonilisteks kujunend. 

Ta muretseb laste tuleviku pärast. Kuhu nad jäävad, kui meid enam pole!” (KM EKLA, f 180, 

m 172: 1, lk 93.)

1940. aasta jõulud olid väga murelikud ja kurvad:

Pr-ss kurb, rääkis: tänavu meil veel on jõulupuu ja muu, ei tea, kas tuleval on enam ja 

kas istume kõik koos. Päeval käisime kahekesi vanemate haual, Pr-ss nuttis ja laskus 

397



seal lumele. Ta närvid on väga-väga otsas, süda kõvasti haige, nägu murelik, mitte 

kusagil ei käi: mitte üht teatrietendust pole ta tänavu sügisest saadik käinud vaata

mas. Ei ole vist raskemat aega tal olnud kui viimane - laste pärast hirmsad mured: 

igaöised ärkamised ja äärmised murevalud südames. Ta ütles eilegi: peaks ma ometi 

mitte hulluks minema enne surma; kõike muud, ainult mitte hulluks. Tal on nüüd kül

madega ränki valusid: pilutas 6 padjapüüri ja hakkas linadega peale-ja korraga hir

mus peavalu lagipeas, nii et ära puuduta. Pidi jätma isegi lugemise mitmeks ajaks. Kuid 

kuidas ta saab ilma raamatuteta - see ju ainus ta elamine peale mure ja pessimismi. 

(KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 95.)

On paradoksaalne, et just sellel majanduslikult ja poliitiliselt raskeimal ajal võttis Adson 

vaevaks märkida päevikusse üles Marie Underi tehtud-kaetud 1940. aasta jõululaua, ehk just 

sellepärast, et eelmisil aastail oli see olnud märksa rikkalikum:

Pr-ssi omatehtud maksavorst ja verivorstid, põrsaribi gallerti all, punase kapsa salat, 

külm lamba praad juurviljaga, kilud, marineeritud räimed. (Puudusid heeringas, lõhi, 

sardiinid, pirukad, mis varem kõik kuulusid Pr-ssi valmistatud piduliku laua peale) 

lõpuks tee rosina ja sukaadi-mandli saiaga. Joogiks Tarragona ja valge viin. Kuuse all 

olid mandariinid, Pr-ssi küpsetatud (Bertuši abiga) pipar-ja liivakoogid pluss vähja- 

kaelakompvekid (varemail ajul oli maiustusi suurem valik). (KM EKLA, f 180, m 172:1, 

lk 96.)

Nii Adsoni kui Underi ainsaks tööks sai nüüd tõlkimine: Adson tõlkis 1940. aasta oku- 

patsioonisügise jooksul ühe näidendi ja kaks noorsooraamatut ja muud “kribu-krabu". Marie 

Underilt ilmusid 1940. a esimesel poolel mõned luuletused ajakirjas Varamu ning ajalehes 

Uus Eesti ka mälestusluuletus Anton Hansen Tammsaare surma puhul (vt Under 1940b: 3), 

kuid esimesel Nõukogude okupatsiooniaastal 1940-1941 ei ilmunud Underil ridagi uut algu

pärast luulet. Ainult paar nõukogude väljaannet avaldasid paaril korral mõne üksiku Underi 

varasema luuletuse (Under 1941b). Tõlkida sai ta vaid vene luulet, millest sügisel 1940 ka 

mõned tõlked ilmusid: koguteoses “Põimik nõukogude rahvaste poeesiat” ilmus Underi tõl

kes A. Žarovi luuletus “Tere hommikust”, Loomingu septembrinumbris tsükkel Mihhail Ler

montovi luulet, mille vahendamisele Under nüüd keskendus. Lermontovi luule valikkogu 

ilmus Underi tõlkes ja tema eessõnaga järgmisel, 1941. aastal.

Adson kirjutas päevikusse 13. aprillil 1941:

Pr-ss lõpetas hiljuti Lermontovi luulevaliku tõlkimise, töötas ligi 5 kuud, viimased 

nädalad otse tapvalt pikad päevad. Tulemus: tülid Tartu kirjastusega honorari pärast, 

kuni lõppsaavutusena võit meile jäi. See "võit” on umbes 400 rbl. kuu! Mulle ja teis

tele näitekirjanikele makstakse aga näidendi kirjutamise tellimise tasuna 4 kuud ä 

900 rbl. Nii siis honoreeritakse Antsoni, M. Rauda, Ruvenit jt. üle 2 x paremini kui 

Pr-ssi ääretu raske ja hästi õnnestunud töö eest. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 97.)
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Estonia teater tellis kevadel 1941 Marie Underilt ooperilibreto, Underil oli olemas ka 

ooperi “Kuldnaine” idee, kuid Estonia pealekäimistele vaatamata jäi see libreto kirjutamata, 

sest tähtaeg oli tema jaoks liiga lühike, vaid poolteist kuud (KM EKLA, f 180, m 172: 1, 

lk 97). Underi arhiivis on säilinud “Kuldnaise” libreto 7-leheküljeline kavand (KM EKLA, 

f 180, m 171: 4). Rahvaluule kuldnaise-motiivi ainetel valmisid Marie Underil 1941 ainult 

paar luuletust - “Kaluri laul” ja “Armastaja laul”, hiljem muudetud pealkirjaga “Ootaja laul” -, 

mis ilmusid kogus “Sädemed tuhas”.

1941. a külmal kevadtalvel murdsid vargad sisse Underi-Adsoni suvekodusse Vääna-Jõe- 

suus, lõid katki aknaruudu, varastades tütar Hedda maali ja muud armsaks saanud esemed.*

1942. a mais vihastas Underit väga tema Lermontovi-tõlgete vägivaldne toimetamine. 

Adson pahandas päevikus:

* “Pr-ssi helesinine Pariisist ostet supelmantel ja minu supeimantel (mu esimene elus, Pr-ss mulle kinkis juubeliks), 
amammalt päritud sinikirja linane laudlina ja Hedda pilt, Haapsalu maastik" (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 98).

...redigeerija on ropusti omavalitsenud: algupärasemad riimid hävitanud, puhaste rii

mide asemele irdriime toppinud, lamestanud ja igati oma jonni avaldanud. Kui see 

kõik ilmub, siis pole see enam Pr-ssi tõlge. Aga mine õienda!!

Pr-ss ei saanud nende ülbuste ja omavolitsemise, võimunäitamise ja ülekohtu 

pärast magada - nädal aega; võtku aga peaaegu iga öösi phanodormi.

Lõpuks sai Pr-ss honorariks ainult 1.50 Rbl rea eest, kuna võimalik olnuks kirjas

tusel maksta 3 rbl. Nii talitasid “kolleegid" kirjanikud A. Jakobson, J. Kärner j.t. (KM 

EKLA, f 180, m 172: 1, lk 98.)

1941. aasta augusti lõpus jõudsid pealetungiva Saksa armee lahingud Tallinnani. Nõu

kogude väed taganesid. Neli päeva pommitasid vene lennukid vahetpidamata Tallinna, sh 

ka Rahumäe piirkonda, kus Underja Adson elasid ja end öösiti keldris pommitamiste eest 

varjasid. 28. augustil jõudsid Saksa väed Tallinna.

3. septembril 1941 kirjutas Adson neist ärevaist võimuvahetuspäevist päevikusse:

28. augusti hommikul udutas vihma, valitses vaikus pärast 4 päeva-öölist ränka pom

mitamist. Ümbrus tundus nüüd “ei kellegi maana". Käisin Aaviku ja Nõuga, kes vara

kult meile tulid, vaatamas Rahumäe rajoonis toimunud pommitamisjälgi. Kartsime, et 

tuleb veel, ei paistnud võimalikuna, et venelane juba kadunud on. Tulin koju. Läksime 

Pr-ssiga välja. Korraga üks vastutulija ütles: sakslased Liiva jaamas!!! Meie sinna. 

Õigus. Trepi peal piiravad inimesed 2-ht saksa sõdurit. Meie jutlema. Sakslased tea

tavad, et varsti tulevad suuremad väed järgi (Liiva poolt). Meie küsimisele: kuidas 

võitlused lähevad, vastas lühike sõdur: “alles planmässig - wie immer bei Adolf" ja ise 

naeratab. Küsimisele, kuidas venelast võideti, vastab: “Mit allen Schikanen” - Rutta

sime Aavikute poole seda määratu suure tähtsusega sõnumit viima (ka sõja lahtipuh- 

kemisest käisime 22. juunil Aavikule teatamas).
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Tulime koju. Varsti ilmusid Visnapuu ja Hubel. Jõime ühe pudeli Tarragonat. Õhtu

poolikul jõime meil Aavikutega kohvi, ka Visnap oli lauas. Aavikud tõid pisut viina ja 

omatehtud veini. Kogu päev elevil.

Pühapäeval 24. augustil kostis juba hommikust saadik Lagedi ja Ülemiste vahelt 

tugevat, selget kahuri müra. Oli selge, et lahing Tallinna päräst on alanud. Kõndisime 

aias piki pikka teed ja tegime peatusi värava juures uurimiseks, mida võiks lugeda 

välja Vabaduspuiestee liikumisest - nagu olime jalutanud, oodanud ja uurinud juba 

üle 3 kuu, eriti aga 13. ja 14. juunist saadik, mil toimusid meie silme alla küüdita- 

mised...

Vahetevahel uurisime taevast ja jooksime pakku lävele venelaste õhutõrje kahu

rite paukumiste puhul. Viisin riided, käsikirjad, proviant! j.m. keldrisse. - Esmaspäeval 

kahurimürin tugevnes. Käisime Pr-ssiga Rahumäel lehte toomas ja sattusime õhutõrje 

paukumise ning saksa lendlehtede saju alla. Teisipäevalgi jalutasime aias, kuna kahu- 

rimüra kostis mitmest kaarest. Külastasid meid õhtupoolikul Nõudja Aavikud - nagu 

ikka sõja-ja linnauudiseid saamas-toomas. Tuli Visnapuu. Laskmine, kahurimürskude 

üle meie aia lendamine muutus nii tugevaks, et Visnap ei julgendki koju minna.

Õhtupoolikul säädsid venelased Ilo tän. ja Vabad. Pstee vahelisele kolmnurgale üles - 

umb. üle 100 mtr. kaugusel meist - patarei. Käis hirmsaid kärgatusi, maja rappus, Pr-ss 

ehmus koledasti, põgenesime keldrisse. Tund-paar hiljem näeme: venelased patareila- 

sed ühes oma veoautode (üks peatus meie õuel) ja laskemoonakastidega kolivad ära! Ka 

vahepeal meie Vabad, puiestee väravast 20 mtr. kaugusele asetatud õhutõrje kuulipil

duja auto kadunud! - Nagu hiljem neljap. selgus, olid sakslased varsti tolle jõleda patarei 

avastanud ja vagaks teinud, sealjuures sai meie majast umb. 50-60 mtri kaugusel surma 

ja haavata vene sõdureid. Tosina mürsukilde leidsime hiljem oma aiast, ühe otse läve eest 

trepilt, kuid meie maja ja kõik ruudud jäid terveks! - Öö veetsime keldris. Kesknädalal 

ei saanud enam majast välja. Alles õhtupoolikul julges Visnapuu ära minna, kui saabus 

mõninga(ne) vaiksem periood. Ööl vastu kesknädalat põles meist 70 mtri kaugusel 2X-ne 

puumaja maha, käisime seda öösel mitut puhku akna kaudu vaatamas. Teisel pool paistis 

kogu öö suur tulekuma: põles Tselluloos. Üle maja lendasid jõleda lärisemise ja kiunu

misega mürsud. Käis ränki raksatusi. Nõnda kesknädal läbi. Teisip. vastu kolmap. ööl ei 

tulnud keldris magamisest suurt välja. Kuid lahingu mürinad ja raksud ei kostnud suure

mat meie kõrvu, korra Pr-ss laulis isegi “Stiile Nacht”. Kolmap. vastu neljap. öö magasime 

päris hästi. Asemed juba paremad. Hommikul ärkasime (28.VIII) imelises vaikuses. Pr-ss 

nuttis hardusest - nagu aimates, et kõik on möödas. Tulime üles. Käisime aias Korjasin 

salaja mürsukilde. Arvasime, et on vaheaeg ja et Nõmme on “ei kellegimaa” - kuni lõpuks 

olukord selgus...
Teisipäevane kole müraja raksumine mõjus Pr-ssi peale rängasti, eriti ta süda

mele. Meie kõik sõime õhtust, temal aga ei läinud suutäitki alla. Öösel pidi ta mitu 

korda rohtu võtma. Nüüd on tal mitu päeva kanged seljavalud, vististi reuma. Praegu 

on valud vähemad. 5. sept. Väänas pole me sel suvel olnud! (KM EKLA, f 180, m 172: 

1, lk 99-102.)

400



Esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal toimunust söandas Ädson Underi-päevikus 

kirjutada alles siis, kui vene väed väljas ja sakslased Eestis sees, niisiis septembri algul 1941:

7.9 .41. Möödund kuudest: Pärast küüditamisnähtusi ja kuuldusi ei julgenud me kodus 

magada. Ka tundsime hirmu sellepärast, et me ei esinenud avalikkuse ees võimudele 

soovitavate häätegemiste ja seisukohavõttudega, ehkki meilt seda tungivalt oodati:

5 korda aeti kirjanikud kokku 22. juunist saadik ja määrati meile ülesandeid: Pr-ss käis 

ainult 1 koosolekul, kus “mobilisatsiooni korras” ja partei keskkomitee liigete silma 

all tuli allkiri anda resolutsioonile.

Nii siis me ei teinud häält ja kartsime. Käisime magamas: 2 ööd Nõu pool, ühe öö 

Ojade juures ja 9-10 ööd Aaviku pool, kuni Pr-ss äkki haigestus: palavikku üle 39 °; 

jäime koju ja magasimegi sestsaadik kodus. Kuid iga õhtu viimne mõte oli: äkki kõli

seb kell öösi ja tullakse järele... Sama mõttega ärkasin iga öösi ja mõte oli esimene 

hommikul: ma olen veel kodus, omas voodis... Ja siis tulid varsti ajalehe järgi mine

kud ikka ja alati ühe ning sama kartusega: ei tea mis mobilisatsioon või sundus täna 

jälle lehes on!...

Kõige põnevamad neil kuumadel ja ootuspikkadel kuudel olid pärastlõunad: tuli 

Nõu kõige enamate uudistega, tulid Aavikud, mõni aeg käis Kures (Koot) ja Visnapuu. 

Ja siis sai kaarti uuritud ja distantse mõõdetud, oletusi tehtud, järeldusi arutatud - ja 

edasi kestis lahenduste ootamine... (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 103-104.)

Saksa okupatsioon kestis Eestis kolm sõja-aastat: 1941. a sügisest kuni 1944. a suve 

lõpuni. Nn saksa aja algul, 1941. a lõpus õnnestus Artur Adsonil lõpuks, pärast kümneid kat

seid uuesti töökoht leida: ta sai uue, saksa võimude poolt väljaantava ajalehe Eesti Sõna toi

metusse sisemaa osakonna toimetajaks: “Kivikas, peatoimetaja, ei tahtnud mind võtta! Aga 

erakiri ühele kõrgele isikule ja selle resolutsioon seal peal-see mõjus!... Enesele määras ta 

palgaks 550 Rmk - mulle 250." (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 104.)

Samal ajal jäid Underi mõlemad tütred taas tööta. Adson kirjutas 1. jaanuaril 1942: “Kui 

ma toimetusse kohta poleks saand - ei tea, kuidas siis oleksime elanud. Jube mõtelda.” [—] 

“Pr-ss on kogu sügisel korda neli linnas käinud, viimased kaks kuud üldse mitte. On käinud 

palju toiduainete sabades ja elanud hirmus tagasitõmbunult." (KM EKLA, f 180, m 172: 1, 

lk 105.)

1941-1942 talvel elati ligi neli kuud elektrita, küünalde ja köögilambikese valgel. Selle 

napi valguse paistel kirjutas Adson varahommikuti enne tööle minekut oma mälestusteraa

matut, nostalgilist miniatuuridest koosnevat “Nelja veskit”.

Marie Underile tähendas nõukogude võimu lõppemine ning saksa aja algus uuesti oma 

luule avaldamisvõimalusi, ehkki sõjaolude tõttu olid üldised kirjastamistingimused äärmi

selt kasinad.

1941. aasta lõpus kirjutas Marie Under äsja üleelatud nõukogude küüditamisõuduste 

ning -hirmude mõjul luuletuse, mis ilmus esmakordselt jõululaupäeval 1941 ajalehe Eesti 

Sõna esileheküljel:
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Jõulutervitus 1941

Astun vaikset jõululumist rada 

üle kannatanud kodumaa.

Igal lävel tahaks kummardada: 

ükski maja pole leinata.

Vihasäde hõõgub muretuhas, 

nördimusest kalk ja valust hell on meel: 

ei saa mitte olla jõulupühas 

sellel valgel jõulupuhtal teel.

Ah, et on nii kiviränki hetki 

kanda südamel kui kirstukaant!

Enam pole anda silmavettki - 

seegi armuand on otsa saand.

Olen nagu tagurpidi sõudja: 

silmad ikka minevikku säet - 

tagurpidi - siiski kojujõudja... 

ent mu hõimud - kodutuks on jäet...

Ikka mõtlen neile, kes siit viidi...

Taeva poole karjub nende äng. 

Nagu oleksime kõik ses süüdi, 

et neil puudub - meil on söök ja säng!

Aralt ohkan nagu mõistukeeli, 

uskumata, et see täide läeks: 

Kas me kunagi veel oma meeli 

saame tarvitada rõõmu hääks?

*

Ühineb nüüd pimedus ja valgus, 

tähtedesse tõuseb kustuv tund.

Loojumisse pandud puhte algus - 

öö on äkki nagu avardund.

Kõik on harras, tõsineja püha, 

ripsmeil sulab lume hõbeleht;
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tõuseksin kui kõrgemale üha: 

Kutsub nimepidi mind see täht?...

Äkki tunnen, et ka täna nende 

pilgud tähtedesse tõstet, kust 

kuulen vangipõlves õdede ja vende 

valus-igatsevat tervitust.

See on meile ainus kahekõne, 

särav märguand - oh, loe ja loe! - 

tuhatsuine - ja kui oleks mõne 

tähe helk veel hingeõhust soe!

Kahaneb me vahelt lumeväli:

tähtedest saand meile ühiskeel...

Nüüd kui oleksime üksijäli 

sammumas üksteise poole teel.

Viivuks tummub ehk see: Millal? Millal? 

mis teis üha tuikab sunnitööl, 

ning me kohtame sel taeva-sillal 

palgest palgesse sel jõuluööl.

See luuletus liigutas kohe sügavalt kannatustest muserdatud eesti rahva südant: “Pr-ss 

luuletas “E. Sõna” jõulunumbrisse “Jõulutervituse” ja on saanud kümneilt inimesilt tunnus

tus ja kiiduavaldusi. Laiem vastukaja kui kunagi mõne kogu puhul. Värss on ka seda väärt! 

[—] Jõulutervituse järellained kestavad ikka veel, ka Läänemaalt, hulga tundmata isikuilt 

tuli ühe toimetuse liikme kaudu tänu ning kiitust.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 104-105.)

1942. a algul kirjutas Marie Under veel mitmeid poliitilisi luuletusi, mis ilmusid saksa- 

aegses ainsas kirjanduslikus koguteoses “Ammukaar”. Underi luuletusi ilmus korduvalt ka 

saksa-aegses ajakirjanduses: ajalehtedes Eesti Sõna, Uus Elu, Postimees, Maa Sõna, Virumaa 

Teataja, Võrumaa Teataja.

1941/1942 talv oli erakordselt külm, tihti miinus 30 kraadi; lahingud ja pommitamised 

olid põrutanud majaseinte vahelt maha napi soojenduskihi, nii et Adsoni-Underi majas oli sel 

talvel sooja vaid 9-10 kraadi. Küttepuid oli raske hankida ja need olid väga kallid, talumehed 

küsisid puukoorma eest sellel karmimal sõjaiatvel 500-600 rubla, mis oli neljandik Adsoni kuu
palgast (2200 rbl). Kuid sellest palgast pidi ära elama kogu viieliikmeline pere: lisaks Underile 

ja Adsonile kaks täiskasvanud tütart ja õde Berta. Majanduslikus kitsikuses pöördus Marie Under 

1941. a sügisel haridusdirektooriumi poole palvega “saada pajukit. Ei anta. Vist mitte enne 

65 a.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 107.) Uusi pensionäre ei tahetud saksa võimu ajal juurde 

võtta. Toidumured, külma-ja küttehädad suurenesid päevast-päeva. Adson kurtis luuletajapaari 
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ühispäevikus, et pikk külm talv koos pika ootusega lausa halvas. Ta esitas päevikus tihti nende 

aastate põhiküsimuse: “...millal kord sõda lõpeb." (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 107.)

23. märtsil 1942, mõni päev enne Underi 59. sünnipäeva määrati talle siiski lõpuks 

pension: “isiklik pension 1250 Rbl. kuu = 125.- Rmk (Ka Tuglas, Hubel, Luts, Hindrey saavad 

nüüd isikl. pensioni).” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 109.)

Kevadtalvel 1942 redigeeris Marie Under suure pingega varem pooleli jäänud näidendi 

“Maria Stuart” tõlget, sest teatri tellimustööga oli nagu ikka kiire. Adson oli endiselt mures 

Underi unetuse, peavalude, nüüd ka kõhnenemise pärast, ehkki 1942. a märtsis kaalus Print

sess “ainult veel" 63 kilo: “Aga ikkagi on meil rahu, öörahu ja elamise rahu: peaasi et öörahu! 

Kuigi sust vähe hoolitakse, siis teisest küljest: sind ei tülitata. / Kirjanikud elavad omaette - 

kontakt täitsa katkenud,” kurtis Adson, märkides, et ainus läbikäimine toimus neil saksa ajal 

keeleteadlase Johannes Aaviku perega (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 108).

1942. a algul andis Marie Under üle pika aja Eesti Kirjastusele uue luulekogu käsikirja 

“Mureliku suuga”, mis ilmus sama aasta kevadel ja millest kujunes kogu raske aja suurim kir- 

jandussündmus. Eelmisest kogust oli möödas seitse aastat. Rahvas janunes süngel sõjaajal 

kirjaniku iga sõnaja Underi luule läks otse rahva südamesse.

1942. a kevadtalvel murti taas mitu korda sisse luuletajapaari suvilasse Vääna-Jõesuus, 

lagastati ja varastati sealt mööbel ja isegi veepumpjm (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 109). 

Under ja Adson üürisid oma suvila 1942. a suvel välja saksa võimu kohalikule esindajale dr. 

Hjalmar Mäele, “kuna ta seda soovis” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 110), vaikses lootuses, 

et see elab maja sisse pärast neid jõhkraid rüüstamisi. “Mis saab meie eneste suvitamisest - 

ei tea,” nentis Adson (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 111). Samas kurtis ta päevikus korduvalt: 

“Keegi eesti rahva seast ei kutsu ka oma lugupeetud poetessi enda poole kosuma, piima 

jooma j.n.e.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 111.)

1942. a sõjasuvi mööduski Underil-Adsonil linnas ja jäi n-ö suvitamata. Nii rassis Artur 

Adson Rahumäe kodu aias, pannes esimest korda maha “omasse maasse omad kartulid" (KM 

EKLA, f 180, m 172: 1, lk 110), istutas 24 marjapõõsast, kirsipuu ja rohkelt lilli. Töökohas 

tekkis probleeme, ülemusest kaaskirjanik A. Kivikas tahtis Adsoni vägisi saata Tallinnast ära 

Petserisse sealset lehte toimetama, kuid Adson otsustas pigem kohalt lahkuda, kui alluda. 

1. jaanuarist 1943 asus Artur Adson tööle Maa Sõna toimetusse teatri ja kirjanduse alale. 

Ainelist kergendust tõi seegi, et 1942. a sügisest sai Underi noorem tütar Hedda töökoha 

Draamateatri dekoraatorina. Dagmar oli endiselt töötu.

1943. a tõlkis Marie Under Estonia teatrile G. Bernard Shaw’ “Püha Johanna" ning sügisel 

Draamateatrile Ibseni “Nora”. Suurt rahuldust pakkusid jätkuvad tänutervitused Underile tema 

sõjaaegsete poliitiliste luuletuste eest: “Soomest keegi kirjutas oma tuttavale: oli Eesti Hel

singi Seltsis ette kannud Pr-ssi Jõulutervitust 1941 - oli enne kodus 30 korda selle luuletuse 

läbi lugenud ja siiski ei ole ettekandmisel saanud jääda rahulikuks - oli liigutuses püsinud. 

Selle luuletuse eest on veelgi tänusõnu saadetud Pr-ssile.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 111.)

Märtsis 1943 sai Marie Under 60. aastaseks. Juubeli eel valmis Adsonil salajane, eri

line kingitus: “Pr-ssi 60. sünnipäev läheneb. Ta ei taha sellest kuuldagi, on õnnetu, et ei 

saa kuhugi ära sõita seks päevaks. Olen talle seks puhuks luuletanud - augustist kuni 
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septembrini - terve luuletuste koguja ilusasti ümber kirjutanud nahkkaantega vihku. Selle 

töö kallal veetsin hulga ilusaid õhtusi ja hommikusi salajasi tunde.” (KM EKLA, f 180, m 172: 

1, lk 112.)

Nädal aega enne juubelit saabus esimene ootamatu juubelikink Viljandist, pr Riet, Hedda 

kooliõe ema saatis Underile priske toidupaki: “2V2 kg pekki, 1V2 kg võid, 3 kg püülijahu, 30 

muna ja V2 kg mannat. Pr-ssil võttis silmad niiskeks. Selline tähelepanelikkus nüüdsel nälja ajal! 

Ta on palju kordi unistanud: peaks keegi saatma korvitäie maa hüvesid - ja nüüd tuligi! / Eelmise 

juubeli aegu saadeti ainult lilli”, kirjutas Adson päevikusse (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 113).

Adson kirjutas raamatupidaja täpsusega üles Underi 60. sünnipäeva ajal toodud lillekor

vid ja kimbud, kokku 17 isikult ning asutuselt. Nt toodi lilli Estonia teatrilt ja Ringhäälingult, 

Rahumäe algkooli 6. klassi tüdrukud tõid lumikellukesi ja poisid ühe hüatsindi, Karin Luts 

G. Suitsu portree litograafias, proua Aulik väikese valge villase jaki, sugulane Arnold Under 

pudeli prantsuse lõhnaõli jne. Eesti Omavalitsuse juht saatis 1000 marka, Eesti Sõna 500 

marka kaastöö honorari ettekäändel. Sõjakevadele iseloomulik kink tuli Nõmme linnapealt, 

kes tõi poetessile ostuload: “paari kingade, ühe mantliriide, ühe kleidiriide ja manuskite 

peale. [—-] Aavikud tõid Stude tordi - haruldus! Dr. Aulik tõi omatehtud tordi ja kirjalikke 

õnnesoove tuli üldse 30 ümber. Kõige parem oli siiski pr. Rieti moonasaadetis. See oli ka 

ainus kogu eesti rahva ja ta 150 000 talu kohta - ning seegi linnast, mitte talust... Kõik tei

sed arvavad, et nende (kiidetud) luuletajale jätkub cekitoidust,” nurises Adson ning lõpetas 

oma detailse aruande luuletaja saksa-ja sõjaaegsest 60. sünnipäevast:

27.11 1 Pr-ss end kellelegi ei näidanud. Õnnitlejad võtsin vastu mina. Järgmisel päeval 

tegime väikese olengu: Aavikud, Aulikud, Ge, Visnap, Mälk ja oma rahvas. Tõin välja 

oma Martelli. Oli laual 4 torti (3 kingitut), sardiini, sproti, juustu, muna j.m. leivakesi. 

Kõik läks hästi. Laud sai kaetud selline, nagu see ammu ette varutud ja nagu võimal

dasid mõned külalised. Muu seas: Aavik tõi pisut piiritust, Ge suure ja Visna väikese 

pudeli viina ja Mälk 15 oma kana muna pluss valge hüatsindi.

Kõige ulatuslikumalt suhtus “Postimees": avaldas neli artiklit. (KM EKLA, f 180, 

m 172: 1, lk 114-115.)

Under ei andnud 1943 oma 60. sünnipäeva puhul ajakirjanikele ühtki usutlust ega tähis

tanud avalikult oma sünnipäeva.

Sõjaaegsetest päevikutest on näha, kuidas Adson kultiveeris ja turgutas Underi kui eesti 

rahva suure luuletaja eneseteadvust, millega muuhulgas kaasnes ka kõrgendatud materiaalse 

tänu ootus, eriti aineliselt raskel ajal. Toidupuudus oli sõja-aastail nii suur, et iga maalt saa

dud toidupakk vääris päevikus tänulikku ülestähendamist.*

* “Enno Piir Haanjast saatis meile - täitsa tundmata M. Underi austajana - ühe puuda toiduaineid, suvel. Septembris 
tuli tundmatult poolt 4 kg. kena võid Pr-ssi suureks rõõmuks. Ja läinud nädalal tõi H. Viires Virumaalt 2 kg võid. 
Tema organiseerib omas kandis kirjanike ja t. vaimutegelaste abistamist. / Mu ristipoeg Elmar Zirk on suvi läbi mind 
toiduainetega varustanud, kinkinud, muist ka millegi eest annud. Peamiselt saatis ta leiba, kui tšeki leib siin väga 
halb olija aegajalt saadab meileJoh. Bollman Kassarist Hiiu leiba - täitsa võõra inimesena. Saadan talle vastu soola 
ja ajalehti.’’ (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 117.)
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1943. a suvi ja sügis olid Underile töörohked, ta tegeles F. Schilleri kolme draama tõl

kimise ja redigeerimisega: töötas ümber “Orleansi neitsi” tõlke, kirjutas põhjalikult uuesti 

läbi “Maria Stuarti” tõlke*  ning asus “Messina pruuti” tõlkima. Samas on märkmetest näha 

Underi pidev suur ja mitmekülgne lugemisind (Ristikivi, Hamsun, Erasmus, Signorelli, Clau- 

del, Carrell, Dubois, Diehl, Suares, Bouhler, Browning jne; KM EKLA, f 180, m 172: 2). Pidev 

lugemine ja pingutav tõlketöö, originaalteksti ja tõlke võrdlemine lõppes jällegi suurte silma- 

ja peavaludega. Adson uskus, et ka Underi süda oli haige, sest ta võttis peaaegu igal öösel 

phanodomi, kuigi arstivisiidid seda diagnoosi kunagi ei Mõnitanud (KM EKLA, f 180, m 172:1, 
lk 115-116). (Üldse tundub, et nii Under kui Adson olid tervise suhtes ülitundlikud hüpo

hondrikud. Seda arvamust jagas ka tütar Hedda, kes leidis, et Adson on näiteks Underi une- 

tusehäda päevikus liialdanud. Mõlemad elasid ju suhteliselt tervena kõrge vanaduseni..)

* “Maria Stuart" esietendus Estonia teatris küll 1942. a maikuus, kuid tõlkija jätkas selle kallal redigeerimistööd ka 

1943. a suvel.

“Millal saabub ometi sõja lõpp?” - see küsimus kordub nappides sõja-aegsetes päeviku- 

sissekannetes pidevalt Marie Under nimetas 1943. a Gustav Suitsule pühendatud värssides 

sõja- ja okupatsiooniaega “veriseimaks raevuks” - selle sünge aja elamused leidsid ajatuks 

kristalliseerunud väljenduse Underj luulekogus “Mureliku suuga”.

Sõja-aegseid seltskondlikke koosviibimisi oli haruharva, seda enam on mõned vähe

sed väärinud Ülestähendamist: “Jõulud veetsime kodus. Oli rikkalik laud: pakid tulid: Piirilt, 

Annilt ja Elmarilt, isegi Kassarist päts leiba. II pühal oli meil oleng: Aavikud, Stock ja meie 5. 

Oli väga kena. Kohvi jõime pärast õhtusööki saalis, kahe põleva kuuse all. Oli elavaid rää

kimisi. Oleng rahuldas printsessi väga. Võrratult rohkem kui hiljutine viina+sööma võtmine 
Tall. Kirjanike Ühingus. Viimasest jäi vastik maik,” seisab päevikus 31. detsembril 1943 (KM 

EKLA, f 180, m 172:1, lk 118).

1944. a algas Marie Underil uute haigushädadega, seekord vaevas reuma puusaliiges

tes, jälle süstis Adson rohtusid, valvas ja hoolitses.

Veebruaris 1944 algas suur ärevus Narva rinde pärast: Narva lähistel Sinimägedes pida

sid tuhanded eestlased ägedaid kaitselahinguid pealetungiva Nõukogude Punaarmee vastu: 

“Jälle ärkad hommikust-ööd vaevaga südames. Loodetakse sulale, mis võtaks lahti Narva ja 

Peipsi rannad, kuid viimasel paaril nädalal just tuli külma," muretses Adson 29. veebruaril 

1944 (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 118).

9. märtsil 1944 pommitasid Nõukogude väed Tallinna. Lihavõtte teisel pühal kirjutas 

Adson luuletajapaari ühise päevaraamatu viimases kodumaal tehtud sissekandes:

Täna on teine Ülestõusmise püha. Kuid millisel ajal! Üle kuu tagasi, s.o. 9.III pommi

tati ligi pool Tallinnat rusudeks ja vigaseks. Meie ümbrusse, 100-200 mtr. peale tuli 

vähemasti 8 pommi, 3 inimest sai surma. Oli kaks rünnaku lainet, esimese aegu vah

tisime alul aknast seda kohutavat tulevärki “jõulupuudega”. Siis läksime keldrisse. 

Hirmsaid rakse kuulsime. Pr-ss värises kogu kehast. Ja teisel päevalgi, kui lund sadas 

ja karta ei olnud uut rünnakut, haaras teda õhtul voodis üleni värisemine. Nüüd on 

ta kuu aega maganud halvasti (lisaks eelmisele) ja sedagi unerohtude abil. Need on 
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lõpukorral - mis siis saab kui neid enam ei ole!! - Iga päev vahime taevast ja uurin 

linnaskäies baromeetrit. Üle nädala olid hiljuti kuupaisteööd ja iga õhtu läks Pr-ss 

voodisse poolriietes ja arvas sageli flakimürtse kuulvat... Oleme kavatsenud põgeneda 

Vääna, kuid ööd on külmad ja maja ei pea sooja. Oleks ettevaatamatus Pr-ssi sinna 

viia. Kõige rohkem kardab Pr-ss neid koledaid mürtse ja seda, et kui tuleb pomm ja 

lööb vigaseks.

Pühad on selle igavese kartuse tõttu nii kurvad, nii kurvad. Eile jalutasime. Kuul

sime esimest lõokest, kuigi on veel paksu lund ja ööd külmad. Nägime oma aias esi

mesi tulbi idusid. Aga ei saa seda võtta vaba südamega. Nii kitsikuses pole me kunagi 

veel elanud. Oleme lõpmata väsinud kõigist vintsutusist ja kartusist. Ängistus sõja ja 

maailma hulluse pärast on äärmine. Aga rahu ei tule ega tule. - (KM EKLA, f 180, m 

172: 1, lk 119-120.)

Adsoni viimne kodumaine päevikusissekanne kannab kuupäeva 10. aprill 1944. Viis 

kuud hiljem põgenes Marie Under koos kümnete tuhandete teiste eestlastega läheneva 

Nõukogude okupatsiooni eest läände. SÄ
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“MURELIKU
SUUGA”

Nõukogude okupatsiooni aastal olid natsionaliseeritud ja seejärel likvideeritud kõik seni 

viljakalt tegutsenud erakirjastused. Nende asemele loodi Riiklik Kirjastuskeskus, mille ees

märgid olid propagandistlikud. Ka eesti eliitkirjandusajakirjad Looming ning Varamu raken

dati propagandavankri ette, Varamule pandi nimeks Viisnurk ja seejärel kadus ta koos selle 

punanimega. Loomingu viimane number nägi ilmavalgust 1941. a sõjasuvel, kui lahingud 

olid juba Eestisse jõudnud.

Saksa okupatsioonivõimud suhtusid trükisõna küsimustesse algul äraootavalt ja edasi

lükkavalt: kogu 1941. aasta jooksul ei ilmunud eriti mingit ilukirjandust. Pikapeale siiski said 

tegutsemisloa kaks kirjastust: Eesti Kirjastus Tallinnas ja Tartu Eesti Kirjastus. Okupatsiooni

võimud kontrollisid neid rangelt ja suunasid, mida sai avaldada ja mida mitte. Kehtis kord, et 

algul tuli käsikiri esitada kirjastuse kaudu Haridusdirektooriumile, kust see anti edasi kindral

komissari kultuuripoliitilisse osakonda. Sealt rändas käsikiri Riiga Riigikomissari vastavaisse 

asutustesse ning tuli siis tagasi kirjastusse kas avaldamisloaga või ilma.

Samal ajal valitses suur paberipuudus ning trükikodades olid pikad järjekorrad, millesse 

pääsemine sõltus vastavaist eriasutustest jne. Segaste ja nappide kirjastamisolude tõttu 

tõusid väheste ilmunud ilukirjanduslike teoste tiraažid iseseisvusajaga võrreldes kuni viie

kordseks: näiteks A. Gailiti raamatuid anti välja kordustrükkides, iga kord üle kümne tuhande 

eksemplari ning sellest hoolimata ei olnud teoseid vabamüügist saada. Tekkis must turg ning 

hinnad muutusid spekulatiivseks, st tõusid kümneid kordi.

Et rahuldada avalikkuse nõudmisi kirjanduslike väljaannete järele, koostas Eesti Kirjas

tus Tallinnas Henrik Visnapuu toimetusel saksa ajal kirjandusliku koguteose “Ammukaar 1" 

(1942), kus muuhulgas ilmusid ka Marie Underi luuletused “Mõrane hommik”, “Sõduri ema" 

ja “Kodumaa". “Ammukaar II” ilmus 1943, selles avaldas Under samuti kolm luuletust: “Tüh

jad sõõmud”, “Ingel” ja “Peatus”.
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Marie Underi 
luuletuse “Mälestus 
ja tõotus” käsikiri. 
Ilmunud luulekogus 
“Sõnasild” (19U5).



Sellises sõjaaegses olukorras pani Under kokku oma üheteistkümnenda luulekogu “Mure

liku suuga”. Under andis selle käsikirja üle Eesti Kirjastusele 1942. a algul. “Mureliku suuga” käsi

kirja esialgne pealkiri oli olnud “Vihane aasta”: “Esialgu tahtsime panna “Vihane aasta”, kuid sisu 

ei vastaks täielikult, on ju seas varema ajagi värsse," kirjutas Adson erandlikult meie-vormis (KM 

EKLA, f 180, m 172:1, lk 106). Esimesed eelteated “Mureliku suuga” ilmumisest olid juba jaa- 

nuari-veebruari ajalehtedes (esimene teade ilmus ajalehes Postimees 28. jaanuaril 1942, teine 

11. veebruaril 1942; vt Eerme 1942a, 1942b), kuid tegelikult ilmus teos alles kevadel, aprilli lõpus.

Honorariks oli 20% esimese tuhande kaanehinnast, järgmiste tuhandete kaanehinnast 

16%. Honorarimäärad olid värskelt haridusdirektooriumi poolt kindlaks määratud: romaan 

15-25% esimese 3000 eksemplari pealt, luule 10-20% esimese tuhande eksemplari pealt. 

Adson märkis selle kohta mürgiselt: “Esimest korda halvustatakse nõnda ametlikult Eesti 

luulet!" (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 110.)

Luulekogust “Mureliku suuga” ilmus samal aastal kaks identset trükki kunstnik G. Rein- 

dorfi kujundatud kaane, tiitellehe ja initsiaalidega. Ühtekokku ilmus “Mureliku suuga” kogust 

toonastes oludes rekordiline arv - 8000 eksemplari, honorariks sai autor “ümmarguselt 3000 

rmk.” (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 113.)

Kirjanduslik elu oli nii Nõukogude kui Saksa okupatsiooni ajal praktiliselt varjusurmas, 

nii jäi Marie Underi “Mureliku suuga” ainsaks sõja ajal ilmunud uueks luulekoguks.*

* “Mureliku suuga" jäi ainsaks sõja-aja luuleraamatuks, kui mitte arvestada Henrik Visnapuu luulekogu “Tuule-ema", 
mis sisaldas varem avaldatud luuletusi, ning algaja Heljo Jäigi debüütkogu “Väiksed laulud". Vähesed märkimisväär
sed kirjandusteosed, mis ilmusid kahe okupatsiooni-ja sõja aastail:
1941 Oskar Lutsu mälestused “Vanasti", A. Hanko mälestusteos “Oli kord II";
1942 kolm algupärast romaani: Karl Ristikivi “Rohtaed”, Karl August Hindrey “Taniel Tümmi tähelend", August Mälk 

“Hea sadam”; üks luulekogu: Marie Under “Mureliku suuga”;
1943 August Mälgu novellikogu "Kadunud päike", Friedebert Tuglase mõttepäevik “Unelmate maa”, Albert Kivikase 
romaan “Karuskose" ning kordustrükina ümbertöötatud “Nimed marmortahvlil”, August Gailiti romaan “Ekke Moor", 

Hugo Raudsepa novellikogu “Kivisse raiutud".
Lisaks ilmus paar lasteraamatut: Alide Dahlbergi “Orutalu lapsed” ja Kersti Merilaasi “Kallis kodu". Okupatsiooniaja 
kogukamaiks ning soliidsemaiks väljaandeiks olid “Eesti rahva kannatuste aasta" I ja II köide, millele pidi järgnema 

ka kolmas osa.

“Mureliku suuga” sisaldas 28 luuletust, mis olid kirjutatud luuletaja kodus Rahumäel 

1935-1942. Enamus luuletustest oli varem ilmunud ajakirjades Looming, Varamu jm. Süngelt 

pealkirjastatud luulekogu koosneb seitsmest tsüklist, millel on samuti ajakõnekad pealkirjad: 

“Vihane kevad”, “Mureliku suuga", “Kojuminek”, “Leina aegu”, “Lahti", “Lahendus", “Kes". 

Luulekogu avaluuletus “Raske hommik” juhatab sisse sünged ajameelolud:

Raske hommik

Ju lendamas ära kuu valge lind 

ja tähed nõrkevad taevas; 

all jalge suil’jälle kasvamas pind, 

silm unest end lahti kaevas.
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Sa oksana päevapuust võrsumas taas, 

kuid lohisev lõhestikust 

torm raksab su üle: käid silmad maas, 

ta murrab su sirguvat pikkust.

Must-punaselt pime see valge tund, 

su käe all ta kalgim kui kivi, 

ja ometi sulatada ta lund 

sa tahtsid ja külvata ivi.

Kui aknasse kliriseb kiirtemurd, 

saand seda rängemaks varjud. 

Jäätab hingeõhu su huultekurd 

ja sissepoole sa karjud.

Et päike sind paistab, näib peaaegu patt, 

et valgust täis jalad ja juuksed: 

vees, õhus ja mullas kui hingematt 

on teistel ja majades nuuksed.

On tulnud me üle suur ohupõlv - 

kes nüüd küll veel rõõmudeks soojub? 

Iga jalatäis mulda - pea hauavõlv, 

ja kurjusest kevade roojub.

Näe lapsi võilillede kolde ees 

on mängimas üksteise najal... 

On elu võimas - ta paarimees 

surm võimsam on praegusel ajal

Niisama iseloomulikud on avatsükli luuletuste pealkirjad ja neis väljendatud tunded: 

“Külm puhang”, “Vihane kevad", “Valus vaikimine" jt. Teine tsükkel sisaldab Nõukogude oku

patsiooni aasta küüditamis-ja vangistamiskogemuste kaastundlikku värsistamist luuletustes 

“Jõulutervitus 1941”, “Mõrane hommik", “Sõduri ema” ning Underi esimest isamaaluuletust 

“Kodumaa”. Kolmanda tsükli luuletuses “Kojuminek" poetiseerib luuletaja kaastunnet soome 

sõdurite saatusele Talvesõjas. Neljas tsükkel “Leina aegu” koosneb kaheksaosalisest leina- 

luuletuste sarjast “Pärast ema surma”. Tsüklid “Lahti” ja “Lahendus” koosnevad pingestatud 

sise- ja välisvõitluse kujutustest ning luulekogu lõpetab luuletus “Kes...”, hiljem prohvetlikuks 

osutuv kujutluspilt luuletaja peatsest lahkumisest kodumaalt.
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Kogust “Mureliku suuga” on täiesti kadunud Underi luule varasem särav värvirikkus, 

siin on allesjäänud vaid surma jäine valgus, must ning hall, vaid vahel välgatab taustal hävi

tuslik leekpunane.

Erinevalt “Verivalla” depressiivsest ajaluulest ei ahasta “Mureliku suuga” Under ajaras- 

kuste all, ka kõige traagilisemas olukorras leiab ta endas jõudu olla optimist - “tagurpidi - 

siiski kojujõudja”. Luuletuses “Sõprus” naaseb Under igavesti elujaatava loova mulla motiivi 

juurde, mis kinnitab tema goethelikult panteistlikku ilmavaadet:

Äkki tunned, et elad rohkem, oled loov kui muld, 

üksteise silmist kui võetakse süütetuld.

Suust-suhu sõnarõõmu! Et usaldus koeks!

“Mis viljakas - üksi osutub tõeks.”

Kogus leidub isiklikke pihtimusi, nagu surma-ja/või lahkumis-aimuslik “Kes..." - mõtte

line jumalagajätt oma kõduja armsate esemetega - või ema surma mõjul kirjutatud tsükkel 

“Leina aegu”, kus esineb niisama hardaid ja siiraid, ent samas üldinimlikke tundetoone nagu 

“Vanemate piiblis” (kogus “Kivi südamelt”).

“Kojuminek” kirjeldab Soome Talvesõjale järgnenud üürikese rahuaja esimest rahupäeva, 

mil võitlusest kojupöördunud kompanii, sada meest, külmus pakases surnuks. Sellele traa

gilisele sündmusele elas kaasa kogu eesti rahvas. Oli tunnuslik, et just Under väljendas oma 

luules kaastunnet sugulasrahva kaotuse vastu. Luuletaja side kodumaaga on Underi esimeses 

isamaaluuletuses “Kodumaa" sügavalt valulik ja ehtne:

Paljud on enne siit läbi läinud, 

nende varjugi enam ei paista; 

need, kes nende jälgedes käinud, 

neid ka enam ei ussidki haista.

Rada on vaevakividest tihke;

hukkunud eludest üdiseb rabu...

Siiski! Kohiseb viljavihke;

kärbitud tiibu kohendab abu.

Esihõimude sammude raskus

ergutab ikka veel tallaalust: 

põliseks siia mulda see laskus, 

kõmisev taplusest, teost ja valust.

Under hoidub oma poliitilises luules tundlikult tarvitamast Eesti või isamaa nime, mis 

oli toona rahvuslaste poolt tugevasti üle-ekspluateeritud. Under vältis teadlikult igasugust 
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otsesõnalist isamaalist paatost Klassikaliselt lihtsa ja köitva väljendusviisi tõttu muutusid 

rahva hulgas kiiresti populaarseks luuletused “Sõduri ema” ja "Jõulutervitus 1941”.

Sõja-ja tsensuuriolude tõttu tuli 1942. a algul ilmunud luulekogu esimest arvustust 

oodata mitu kuud ning needki paar kirjutist, mis lõpuks ilmusid, olid pigem ajakirjanike raa

matututvustused kui arvustused, sest paljud senised kriitikud või kirjanikud olid kas sõjapaos, 

rindel, vangis või pidasid vajalikuks vaikida.*  Seda sügavam oli aga luulekogu vastuvõtt rahva 

hulgas. “Meie valu, meie häbi, meie igatsusi pole keegi nii mõjuvalt tõlgitsenud nagu tema 

paljudes neis värssides,” kirjutas Ants Oras mõned aastad hiljem juba paguluses (Oras 1946: 

76-77). Ta kirjeldas “Mureliku suuga” kaasaegset tausta järgmiselt:

* Esinemine, osalemine või avaldamine Saksa okupatsiooni aegses ajakirjanduses saigi hiljem ENSV algusaastail 
saatuslikuks paljudele nõukogude korra ajal vangistatutele või represseeritutele.

Kõigil, kes neid kõledaid aastaid mäletavad, on suursündmusena meeles selle luu

lekogu üllatuslik ilmumine. Punase režiimi all aiand vaimne põud ei olnud lakand 

venelaste lahkumisega meie maalt. Olid olemas kirjastused nii Tallinnas kui Tartus, 

nende riiuleil ei olnud käsikirjadest puudust, kuid avalikkuse ette oli pääle mõnede 

kordustrükkide ja tõlgete pääsnud vaid paar vähetähtsat uudisteost. Hitleri asevalitse

jate poliitikasse kuulus ühe olulisima punktina meie rahva vaimne näljutamine, meile 

vähemalt sama valus kui tol ajal üldiseks saand füüsiline nälg. Sellises olukorras ilmus 

ootamatult see innustav teos. Kuidas see juhtus, et okupatsioonivõimud sellele raama

tule vetot pääle ei pannud, seda ei oska seletada. Võib-olla selles sisalduvate Soome- 

Vene Talvesõja ning kommunistlike küüditamiste kohta käivate luuletuste tõttu. Kuid 

et neis värssides ka kogu meie rahva selgroog enese Bernhard-Riiveslikult püsti ajas 

kõigile natsismi kavatsustele risti vastu käival viisil, seda võõrad tsensorid vahest 

polnud küllalt taibukad tajuma. (Oras 1963: 48.)

Uno Mereste kirjeldab oma mälestustes samuti, kui sügava elamusliku jälje jättis Underi 

“Mureliku suuga” luule kaasaegsete mällu:

Mina võisin peast deklameerida vähemalt pooli luuletusi Underi viimasest kogust 

“Mureliku suuga”, mille read kumisesid mul neil aastail kõrvus alatasa ja on kumisenud 

paljudel kurbadel või pidulikel hetkedel hiljemgi. Sellised luuleread, nagu
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Astun üksi jõululumist rada 

üle kannatanud kodumaa. 

Igal lävel tahaks kummardada 

ükski maja pole leinata

tundusid mulle nagu sõnaline monumentaalmaal meie rahva saatusest just niisugu

sena, nagu see on tegelikult olnud. (Mereste 2003: 321-322.)
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Kokkuvõttes kirjutas Marie Underi “Mureliku suuga” end eesti rahva südamesse polii

tilise isamaalaulikuna. Just sõja ajal, mitte alles paguluses, muutus Under rahvatribuuniks. 

Vaatamata sellele, et tegemist oli kannatusterohke ajaga, või pigem just sellepärast. Just 

nüüd väljendus luuletaja kangelaslikkus: ta ei vaikinud, ei hoidnud nahka siis, kui kõigil oli 

raske ja keegi ei teadnud veel, mis saab edasi. Ta julges okupatsiooni suletud ohtlikes oludes 

kirjutada selge silmavaate ja puhta südametunnistusega poliitilise luulekogu, kus ta avaldas 

oma sügavaimad tunded ning eetilise tõesõnumi siis, kui ükski teine eesti (mees)luuletaja 

seda teha ei suutnud või ei julgenud.
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Sõda tõi Marie Underi perekonda uue liikme, kellest kujunes Underi luule pühendunud saksa 

keelde tõlkija ning kellega Underil kujunes erakordselt südamlik ema-poja vahekord.

Marie Underi väimees, vanema tütre Dagmari abikaasa, luteri pastor, tõlkija ja luuletaja 

Hermann Stock sündis 26. märtsil 1916 pikkade traditsioonidega saksa vaimulike suguvõsas. 
Üks Hermann Stocki vanavanaisadest oli Rothenburgi ob der Tauberi Jakobi kiriku dekaan, 

teine esiisadest Dinkelsbühli Hospidali-kiriku vaimulik, vanaisa ja emapoolne vanavanaisa 

olid õpetajaiks Nürnbergi Püha Lorenzi kirikus, vanaisa teenis enne Nürnbergi siirdumist

Nördlingeni Hospidali-kirikus (Adson 1974a: 231-235).

Teise maailmasõja puhkemisel mobiliseeriti 25-aastane 

kirjandus-ja keelehuviline pastor, kes oli jõudnud selleks ajaks 

ühe väikese luulevihu avaldada, reamehena Hitleri sõjaväkke - 

vaatamata tema varasemale natsivastasele tegevusele. Sõja

väes õnnestus tal siiski töötada oma valitud erialal - vaimuli

kuna. Algul saadeti Hermann Stocki väeosa Ukrainasse, sealt 

Lätti ja siis Eestisse. 22. juulil 1941 astus Stock oma väeosaga 

esimest korda Eesti pinnale: “Kohe alguses huvitas mind vokaa

liderohke eesti keel, mis iseäralikult kõlas kõrvus ja mis tule

tas meelde nimesid soome raamatuist, mida saksa tõlkeis olin 

varem lugenud,” ütles Stock 1953. aastal antud usutluses (vt 

Kokla 1953c: II).

Saatuse tahtel võõrastesse maadesse paisatud, püüdis 

noor, intellektuaalsete huvidega pastor “kus iganes olin, tajuda 

mitte üksi nende maastikulisi iseärasusi ja ehituslikku ilu, vaid 

enne kõike leida tee nende maade inimeste juurde. See püüd 

Noore saksa sõduri
Hermann Stocki 
portree, kingitud 
pühendusega 
Marie Underile 
25. oktoobril 1941.
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põhjenes teadmisel, et kõigele erinevusele vaatamata oli lõpmata palju, mis neile ja mulle 

oli ühist.’’ (Stock 1953a: 5.)

Hermann Stock tundis sügavat huvi teiste rahvaste kultuuride vastu ja tegi kogetu kohta 

hoolikalt päevikumärkmeid. Nii on ta talletanud ka oma väeosa liikumise Eestis 1941. aasta 

suvel: Sindi, Tori, Orajõe, Saarde, Viljandi, Vodja, Paide, Pärnu, Võhma, Kunda laht, Tapa, Viitna, 

Pudisoo, Tapurla, siis augusti lõpul nädalapäevad pealinna lähistel ja lõpuks kauaoodatud 

ajalooline pealinn Tallinn, kuhu Hermann Stocki olevat lausa “imeliselt kiskunud”. Hermann 

Stocki väeosa saabus Tallinnasse 31. augustil 1941.

Pärast taganevate vene vägede lauspommitusi ning esimese Nõukogude okupatsiooni 

aja õudusi on mõistetav, miks Under ja Adson rõõmustasid koos eestlaste enamusega Saksa 

vägede sissetuleku üle:

Meie esimene käik linna - muidugi jala, sest enamlased olid ju bussid ja Nõmme 

elektriraudtee vagunid põgenemispaanikas ära viinud - kujunes päriselt rännakuks 

Rõõmulasse. Kõikjal naeratavad näod, tervitused möödasõitvaile veokeile, välihallis 

saksa sõdureile (ja vastutervitused viimastelt) - ei need eestlaste tervitused ega meie 

omad äsja kuulunud haakristile ega ametivõimudele, vaid tub

lile Wehrmachtile, kelle ees enamlased plagasid nagu aganad tuules. Seda vahe 

tegemist oskas ilmutada terve eesti rahvas ja see olgu kehtiv kogu selle raamatu 

ulatuses. (Adson 1951: 73.)

Ühe aasta kestnud Nõukogude Vene okupatsioon Eestis asendus nüüd saksa okupatsioo

niga. Pärast massiküüditamisi ja arreteerimisi hingasid paljud, sh ka Marie Underi perekond, 

kergendatult ning lootsid, et halvim on nüüd möödas. Eesti rahval ei olnud selles sõjas häid 

valikuid, parimal juhul olid vaid hädavõimalused mitme halva vahel*

* Paradoksaalsel kombel oodati Eestis 19U1. a sõda, sest loodeti, et sõda päästab Eesti nõukogude terrorist: “Oota
sime sõda kui ainust päästjat. Sest kuigi Hitleri nimel Eesti üldsuses algusest peale puudus hea kõla, kuigi meid ta 
paraadid, marssimised ja juhikultus muigama panid, kuigi meil suhtuti kõigisse ta agressioonidesse niisama eitavalt 
nagu demokraatlikes lääneriikides, kuigi mõistsime hukka tema kontsentratsioonilaagrid ja väevõimu aktid, kuigi 
teadsime, et ta oma vägedega siia ei tule mingist sõprusest eesti rahva vastu, - siis ometi oskasime selget vahet 
teha Nõukogude ja rahvussotsialistliku rezhiimi vahel, uskudes viimase olevat talutavama. Selleks oli meil piisavalt 
tunnistusi, näit, kirjandusest Coudenhove-Kalergi raamat, milles täie põhjendusega diktatuurid on asetatud järgmisse 
astmestikku: kõige leebem Mussolini, keskmine Hitleri ja halvim Stalini oma. Edasi evisime tunnistusi ajakirjandusest 
ja inimeste isiklikest külastustest riigis. /Ja meie vahetegemine kahe mainitud rezhiimi vahel tol ooteajal osutus ka 
peatselt õigeks, kui saksa okupatsioon saabus ja kogu rahvas jälle kergendatult hingata sai." (Adson 1951: 61.)

Esimese vaba päeva pärastlõunal otsustas saksa sõjaväe pastor Hermann Stock üles otsida 

ühe eesti pastori, kelleks osutus õnneliku juhuse tahtel praost Aleksander Täheväli, Marie Underi 

perekonnatuttav. Vastuvõtt Täheväljade kodus Lembitu tänav 2 oli kolleeglik ja südamlik:

Jutt ja mu küsimused puudutasid esialgu üldist saatust, mida eestlasil oli tulnud üle 

elada, siis kiriku ja pastorite saatust. Ja siis pärisin kirjanike järele. Ning seepeale 

nimetasid mõlemad kui ühest suust Marie Underi nime. Ja praostiproua lisas lähe

maks tunnuseks lause, mida ma sellest saadik pole unustanud ja mis mulle pidi saama 
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saatusliku tähenduse. “Tema luuletused on nii ilusad - neid peaks tõlgitama kogu maa

ilma keeltesse.’’ Toona polnud mul aimugi, et juba paar kuud hiljem asun ühe tema 

luuletuse saksa keelde tõlkimisele ja et sellele esimesele katsele pidi järgnema pikem 

rida teisi. Aga kui ma aastal 1949 käes hoidsin saksa valikköidet “Stimme aus dem 

Schatten”, siis mõtlesin tänulikult praostiprouale, kes oli tolle lausega osanud mind 

vaimustada oma maa luuletajannast. Kõigepealt aga oli mul tugev tahtmine kohata 

selle inimesega. (Stock 1953a: 6.)

Paar nädalat hiljem seisiski noor saksa mundris pastor Nõmmel Vabaduse puiestee 12 

väikese aiavärava tagaja helistas “veidi ängistatult” uksekella. Avama tuli luuletajanna õde, 

preili Berta Under, kes teatas, et Under ja Adson läinud jalutama. Pärast pooletunnilist oota

mist ja jalutuskäiku:

Palusin tohtida oodata majas, ja istusin preili Berta Underiga kaunis salongis, mille 

raamaturead minus, püsimatus sõduris, äratasid igatsuse paiksuse järele vaimumaail

mas. Lõppeks saabusid oodatud. Mind tervitati aupaklikult ja Marie Under kui ka Artur 

Adson vastasid mu küsimustele viimistletud saksa keeles. Üllas tagasihoidlikkus, mis 

aga ei omanud miskit eemaletõrjuvat, on jäänud tollest esimesest kohtamisest selle 

suure naise iseloomustusena mällu, enam kui sõnad, mis seejuures kõneldi. Lahku

misel paluti mind jälle tulla, mida kindlasti otsustasin teha. Nagu tavatsevad toimida 

noored luuletajad, ulatasin vist küll tollel esimesel juhul oma väikese luulekogu. Nii 

naeruväärsena kui see tänapäev ka näib, osutus see teguviis siiski arukaks: peaaegu 

algusest peale saatis küps luuletajanna kriitiliselt ja julgustavalt mu lüürilist loomin

gut, ning ma õppisin varakult hindama tema otsust.

Pea olin tema majas sagedane külaline. Ja pea kohtasin ka seal mõndagi eesti 

vaimse eliidi esindajat. (Stock 1953a: 7.)

Neist vaimse eliidi esindajaist mainib Stock eraldi ära Johannes Aaviku, Henrik Visna

puu ja Gustav Suitsu.

See esimene kohtumine Underi perekonnaga sai Hermann Stockile saatuslikuks: “Ma 

ei saa seda enam oma elust kustutada, sest see on kaaskujundanud mu edasist elu. Võin siin 

ainult vihjata, mida sellega tahan öelda. Marie Underist on saanud mulle ema, ja ma tohin 

end nimetada tema pojaks.” (Stock 1953a: 7.) Vastastikuses kirjavahetuses nimetasidki Under 

ja Stock tihti teineteist hellitavalt emaks ja pojaks.

Hermann Stock oli veendunud, et tolle kohtamise täideminekut oli mängus jumala käsi 

ning ta tänas selle eest jumalat. Ta asus innukalt õppima eesti keelt ja katsetas peatselt ka 

eesti luule tõlkimisega. Stocki esimesed Marie Underi luuletuste tõlked ilmusid 1944. a algul 

Tallinna saksakeelses ajalehes Revaler Zeitung: 26. veebruaril 1944 “Nach dem Tõde der Mut

ter” (“Pärast ema surma”) ning 23. märtsil ja 26. mail 1944 “Soldatenmutter” (“Sõduri ema”).

10. septembril 1943 abiellus Hermann Stock salaja Marie Underi vanema tütre Dagmar 

Hackeriga (1902-1994). Salaja seepärast, et Hitler keelas saksa sõdurite abielud okupeeritud
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alade elanikega. Perekonnale lähedalseisev praost Tahevali toimetas Tallinnas väikese kirik

liku laulatustalituse, kartmata karistust. Ehkki Dagmar oli neliteist aastat vanem kui Hermann, 

ei saanud see asjaolu abielu sõlmimisel takistuseks: Hermann kiindus kiiresti ja tõsiselt kogu 

Underi peresse, eriti Marie Underisse.*

* On märkimisväärne, et Marie Under sai nii meelepärase väimehe just Dagmari abielu kaudu: ema ja vanema tütre 
vahekord polnud eriti lähedane, tihti tuli ette tõsiseid konflikte, mille ülestähendusi on hiljem püütud päevikutes 
ja kirjavahetustes maha kriipsutada.
Underile lähedasem noorem tütar Hedda ei abiellunud aga kunagi ning elas paguluses koos emaga Marie Underi 
elu lõpuni. Õdede omavahelisest kirjavahetusest selgub, et Marie Under kontrollis veel 1930. aastate lõpuski küllalt 
autoritaarselt oma täiskasvanud tütarde, ligi neljakümneste naiste kohtamisi ning meessuhteid. Ema oli Hedda abi
ellumise vastu tema noorusarmastuse, kunstnik Hando Mugastoga (1907-1937), kes suri noorelt. Hedda kuuletus 
ja jäigi üksikuks. Hiljem esitas ta emale sel teemal etteheiteid nii päevikus kui kirjavahetuses õega.

Seoses sakslaste taganemisega saadeti Stocki väeosa Leningradi lähistele kaevikutesse 

ja hiljem keskrindele, kust ta pärast kapitulatsiooni põgenes jalgsi üle Elbe liitlaste poolele, 

et pääseda vene sõjavangist. Sõjateekond lõppes Stocki jaoks liitlaste poolel inglaste sõja

vangina, kui ta pandi koos tuhandete saksa sõduritega lageda taeva alla traataia taha. Van

gilaagris puutus ta kokku eesti sõjameestega ja alustas oma abikaasa otsimist. Punase Risti 

kaudu sai ta ühel päeval rõõmustava teate, et Dagmar on koos perekonnaga põgenenud 

Stockholmi. Alles mitu kuud pärast sõja lõppu saabus Hermann Stock Saksamaale, kus ta 

leidis tööd Lõuna-Saksamaal vaimulikuna: Bergenis, Weimersheimis, Chiemingisjm.

Dagmar Stocki pääsemine Rootsist Saksamaale oma abikaasa juurde võttis nii Rootsi 

kui Saksamaa bürokraatlike takistuste tõttu pärast sõda ligi poolteist aastat aega. Alles 21. 

detsembril 1946 sai Dagmar pika ootamise ja suurte sekelduste peale loa sõita Saksamaale 

mehe juurde. Noorpaari kooselu võis alata ligi kolm ja pool aastat pärast abiellumist. (KM 

EKLA, f 180, m 164.)

Marie Underil algas nüüd uus mure tütre reisija eluolude pärast, oli ju Saksamaa sõja

järgses laostunud seisus. Tütre ärasõit sai toimuda alles 1947. a pakaseliste ilmadega jaa

nuarikuu keskel (KM EKLA, f 180, m 164, lk 55). Esialgu püüdis noorpaar toime tulla Underi- 

Adsoni saadetud abipakkide toel, kuni 1950. aastate alguseks aineliselt juba enam-vähem 

järjele saadi. Dagmar ei töötanud Saksamaal, vaid elas pastoriproua kodust elu. Stockide 

kodune keel oli algusest peale eesti keel, ehkki nad elasid kogu kooselu aja Lõuna-Saksa- 

maal ja mehe töökeeleks vaimulikuna oli saksa keel.

Vaimulikutöö kõrval kujunes Stocki peamiseks harrastuseks eesti kirjanduse tõlkimine 

saksa keelde, mis sai algimpulsi tutvumisest Marie Underi isiku, luule ja tema perekonnaga. 

Adson kirjutas oma Rootsi-päevikus, et ka pagulaspõlves pakkusid Underile rõõmu väimehe 

edusammud eesti keele õppimisel ning tema tehtud Underi luule tõlked saksa keelde (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 58).

Oma keeleõpingute kohta rääkis Hermann Stock järgmist:

Esialgu muidugi tutvusin sellega, mis Eesti kirjandusest leidsin saksa keeles. Üks 

esimesi asju, mida lugesin, oli Tuglase “Popi ja Uhuu". Ostsin siis aga juba eesti 

keele õpiku ja püüdsin süveneda selle keele saladusisse. Katsusin ühtlasi tõlkida ka 
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mõningaid eesti luuletusi - lasin nad omale proosas ümber jutustada ja püüdsin neid 

siis tagasi värssi viia saksa keelde. Siis järgnes aste, kus ma juba mõistsin teksti ori

ginaalis, kuid vajasin eestlaste abi üksikute tundmatute mõistete ja sõnade selgita

misel. Lõpuks jõudsin nii kaugele, et suutsin eesti luulet tõlkida täiesti iseseisvalt. Ja 

tänaseks näete, et ma isegi intervjuud eesti keeles suudan anda, (vt Kokla 1953c: II.)

Hermann Stock rõhutas, et nagu kodus abikaasaga, nii kõneles ta ka mujal eestlastega 

alati eesti keeles. Keeleoskuse alalhoidmisest ja täiustamisest annavad diskreetselt märku ka 

mõned Dagmar Stocki isiklikus arhiivis säilinud kodused argised sedelikesed ja teated, mida 

abikaasad on teineteisele jätnud. “Abikaasa kaasabil värskendasin jälle oma eesti keelt ja 

mälestusi Eestist. Jätkasin muidugi ka oma enda kirjanduslikku tegevust: kirjutasin artikleid 

ja luuletusi kirjanduslikele ajakirjadele ning a. 1948 ilmus mul luulevalimik, sõjamälestusi, 

jutustusi ning üks vaimuliku sisuga kirikumäng. Hakkasin ühtlasi ka eesti luulet ja kirjandust 

esitlema tõlgete kaudu saksa publikule.”

Küsimusele, milliseid autoreid hr. Stock on tõlkinud, vastas ta 1953. aastal:

Eesti proosat olen tõlkinud seni kokku kümnelt autorilt. Mitte küll pikemaid teoseid, 

kuid novelle ja katkeid. Romaanidest on mul esimesena tõlkimisel Voldemar Õuna 

“Viis paari susse", mis tohiks olla läänemaailmale äärmiselt õpetlik vene mentaliteedi 

mõistmisel, samuti on läbirääkimised Herbigi kirjastusega käimas August Mälgu “Tee 

kaevule” tõlkimiseks. Novelle ja jutustusi olen tõlkinud ja saksa ajakirjandusse pai

gutanud Gert Helbemäelt, August Mälgult, K. A. Hindreylt, Karl Ristikivilt, Valev llibo- 

puult, Pedro Krustenilt, Artur Adsonilt, Jaan Lattikult, Eduard Vildelt ja Juhan Liivilt.

Pean tähendama, et Juhan Liivi asjadest sakslastele eriti meeldib “Peipsi peal", 

mis on juba kolm korda ilmunud ja neljandat korda ilmumas. Järelsõjaaastatel on luba

tud kroonlühtrite täitmatajätmise teema aktuaalne ka saksa avalikkuses ja nii on soo

dus pind Juhan Liivi mõistmiseks - ta on ka tänapäeval aktuaalne. (Kokla 1953c: II.)
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“ S TI M M E 
AUS DEM 
SCHATTEN”

Marie Underi luule saksa keelde vahendamisel on kõige olulisemad teened Hermann Stockil, 

ehkki ka Ants Oras tõlkis 1940. ja 1950. aastail üksikuid Underi luuletusi saksa keelde ning 

avaldas neid eesti ja saksa ajakirjanduses.

Hermann Stock oli veendunud, et Underi luule osutub täiel määral arusaadavaks ja 

nauditavaks ka Lääne-Euroopale ning otsustas teha omalt poolt kõik, et tema luule muu

tuks laiemas kultuurimaailmas kättesaadavaks. Alustanud eesti keele õppimist 1941, tõlkis 

ta juba 1943. aastal esimesed Marie Underi luuletused saksa keelde ning jätkas seda tööd 

kuni 1965. aastani, mil ta tervis järsult halvenes.

Mõte avaldada Marie Underi luuletõlgete valikkogu saksa keeles tekkis Stockil peatselt 

pärast sõda. Seda üritas aktiivselt ka Aleksis Rannit, kirjutades juba 1947. a mais Underile- 

Adsonile, et Herderi kirjastus on nõustunud Underi luuletuste saksakeelse valiku Stocki tõl

kes välja andma (KM EKLA, f 180, m 164, lk 60). Raamatu valmimine ja ilmumine võttis siiski 

aega. Adsoni Rootsi-päevikus on kirjas, et Marie Under töötas oma värsside tõlgete redigee

rimise kallal 1948. a jaanuaris (KM EKLA, f 180, m 164, lk 67). Tõlkekogu korrektuur saabus 

autorile Herderi kirjastuselt alles 1949. a septembrikuus (KM EKLA, f 180, m 164, lk 94).
Juba enne tõlkekogu ilmumist tundis saksakeelne ajakirjandus teose vastu huvi. Šveitsi 

ajakirjanik Hans Fleig, kes oli abiellunud pagulasringkondades Underi luule deklamaatorina 

tuntud Õie Tammega (Nurmet), kirjutas oma huvist Underile-Adsonile.

Kiri dr. Hans Fleigilt Schveitsist. See ajakirjanik, tutvunud M. Underi luuletajareputat- 

siooniga oma äravalitu Õie Nurmeti, sünd. Tamme, kaudu, oli omas tänavuses veeb- 

ruari-kirjas pärinud M. Underilt andmeid artikli jaoks, mille ta kirjutab ühe schveitsi 

leksikoni jaoks. [---] Olen erakorraliselt huvitatud Stocki tõlgetest. See saab olema 

sündmus. Nii palju kui mina tean, on see esimene anne eesti lüürikast, mis saksa 
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keeles ilmub. See on suur ja täiesti veel harimata tööpõld, ja härra Stocki tegevusel 

on hindamatu väärtus saksa keelepiirkonna jaoks. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 68-69.)

1949. aasta sügisel Veneetsias toimunud PEN-klubide üleilmsel kongressil tegi USAs 

lowa ülikoolis töötanud professor Aleksander Aspel prantsuskeelse ettekande Underi loomin

gust ning Aleksis Rannit levitas seal Underi loomingu saksakeelset ülevaadet, mille ta oli kir

jutanud tõlkekogu eessõnaks. Rannit oli omal kulul tellinud sellest ülevaatest 200 eksemplari 

ning selle kongressi delegaatidele laiali jaotanud. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 95.)*

* PEN-kongressil olid eesti delegaadid A. Aspel ja A. Rannit (ilmselt poliitilistel põhjustel?) asetatud vaatlejate, mitte 
ametlike delegaatide nimekirja, mis ei takistanud Aspelit siiski esinemast ja Rannitit Marie Underi luulet tutvusta
mast.

1949. a lõpuks ilmus Hermann Stocki tõlkes Marie Underi saksakeelne valikkogu 

“Stimme aus dem Schatten" koos Ranniti eessõnaga. Kuna raamatu andis välja Prantsusmaa 

okupatsioonitsoonis Freiburgis asunud kirjastus, siis tsenseeriti sealt poliitilistel põhjustel 

mõned luuletused välja, näiteks Soome Talvesõja ainetel kirjutatud luuletus “Kojuminek”.

Autor sai esimese tõlkekogu eksemplari postiga kätte 2. detsembril 1949 ja jäi raama

tuga väga rahule: “Saabus esimene eks. Stimme aus dem Schatten. Rannit on sellele tuntud 

leedu graafikult Joninaselt kaaneümbrise hankinud. Kaunis raamat, maitsekas trükitöö.” (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 98.)

Valikkogu sisaldas 49 luuletust, kuid väimees jätkas ka pärast raamatu ilmumist oma 

“ema” luuletuste tõlkimist. Hermann Stock on tõlkinud ning ajakirjanduses avaldanud veel 

teisegi samasuguse kogu mahus Underi luuletusi: 1949. a valikkoguga kokku 70 luuletõlget.

Underile ja Adsonile meeldis Stocki tõlgetest eriti ballaad “Rändav järv” (KM EKLA, f 

180, m 164, lk 61A), mis ei sisaldunud raamatus “Stimme aus dem Schatten”, vaid ilmus 

aasta hiljem, 1950. a Herderi kodukalendris (vt Under 1950a). Adson märkis päevikusse 

ilmse uhkustundega, et igasse kodusse jagatava kalender-almanahhi trükiarv oli sada tuhat 

eksemplari (KM EKLA, f 180, m 164).

Hermann Stocki kõige südamelähedasemaks alaks oli just lutile tõlkimine. Eesti luuleta

jaist on ta kõige enam tõlkinud Marie Underit, kuid rohkesti ka Bernard Kangrot: 55 luuletust 

(ilmunud saksa ajakirjas Eckhart, ajalehe Die Neue Zeitung kultuuriosas jm).

Stocki tõlkijahuvid ulatusid ka teiste kultuuride ja keelteni. Ta oli kaastegev näiteks 

ameerika luuletaja Robert Frosti suure lüürikavalimiku tõlkimisel saksa keelde, mis ilmus USA 

okupatsioonivõimude toetusel. Hermann Stock tõlkis kirjandust ka teistest keeltest saksa 

keelde: norra keelest Ibseni “Peer Gynti”, rootsi luulest Gustav Frödingit jt.

Kuid Hermann Stocki eesti keele oskus arenes aastatega sellise tasemeni, et ta oli 

suuteline tõlkima ka saksa keelest eesti keelde, mis on juba väga haruldane (tavaliselt tõl

gitakse ikka emakeelde).

Hermann Stocki saksa keelest eesti keelde tõlkimise tipuks kujunes 1960. aastatel koos 

Dagmariga tõlgitud Balthasar Russowi “Liivimaa kroonika” (ilmus 1967, kirjastus Vaba Eesti), 

millele Stock kirjutas ka uurimusliku sisuga järelsõna. Seoses selle keeruka ajalooteose tõl

kimisega arenes Marie Underi, Artur Adsoni ja Hermann Stocki vahel põhjalik filoloogiline ja 
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kultuurilooline kirjavahetus (KM EKLA, f 180, m 110-116; KM EKLA, f 180, m 47: 8 ja m 48: 

1).*  Underi ja Stocki kirjavahetusest kujunes mõlemale poolele pikaaegne vaimne ja rikas

tav suhtlemine. Kirjades arutati palju luule tõlkimisega seotud küsimusi, aga ka teoloogilisi, 

kirjanduslikke ja filosoofilisi probleeme. Need varjundirikkad kirjad omastele on lisaks eesti 

keeles kirjutatud luuletustele parimad tõendid Hermann Stocki eesti keele oskuse kohta.

* Osa Underi-Adsoni kirju Stockidele on ilmselt kaduma läinud (vrd 109 kirja versus 1010 kirja). Perekond Kangro 
andmetel võisid need kirjad olla hoiul Rootsis Bernard Kangro tütre Eeva Merike Kangro käes, kes oli Dagmar Stocki 
ristitütar, kuid Kangrote perekonnaarhiivist ei ole neid kirju seni leitud või kätte saadud.

Under omakorda tõlkis aastail 1942-1972 saksa keelest eesti keelde 17 Hermann 

Stocki vaimulikku luuletust. Need tõlked on ilmunud vaid ajakirjanduses: ajalehtedes Eesti 

Sõnaja Eesti Rada, ajakirjades Tulimuld ning Eesti Kirik. Esimesed Underi tõlgitud Stocki 

luuletused ilmusid 1942. a ajalehes Eesti Sõna: “Jeanne d’Arc” ning “Kaugele armsamale” 

23. mail ja “Kindlus” 7. juunil 1942; viimased Underi tõlgitud Stocki luuletused “Savonarola 

palve” ning “Salus mea” ajakirjas Eesti Kirik 1972, nr 3.

Savonarola palve

Mu jumal, keda haldab sinu heldus, 

Ei kulda ihka see kui ablas pime, 

Ei linnust ega kindlust, üht vaid imet: 

Löö minu hinge oma armu selgus.

Ei himusta ma särastavat helgust.

Et kaoks mu silmis kõik, mis kalk ja kime, 

Et vääriksin ma hüüdma Sinu nime, 

Et mind ei rõhuks pimeduse pelgus.

Mu sees ja ümber vastikuse mäda 

Ja ometi eks prohvetiks ma saetud, 

Ei pimedate juhiks pimedana jäetud. 

Su palge ees ma kaeban oma häda.

Mu nõtra hingejõudu kalla, 

Kõik võigas ussisugu põrmu talla.

Tõlge M. Under

(KM EKLA, f 180, m 175: 7; Stock 1972.)

Underi luuletõlked järgivad originaali teksti ja riimiskeeme võimalikult täpselt, ohver

dades sõnastuse loomuliku hoo ja rütmi, mis oli nii omane ta originaalluulele.
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1953. aastal, mil eesti pagulasühiskond tähistas pidulikult llnderi 70. sünnipäeva, pidas 

Hermann Stock Stockholmi aktusel ladusas eesti keeles tervituskõne ja kandis ette saksa 

keeles kirjutatud “Oodi Marie Underile” ning Ants Orase tehtud eestikeelse tõlke (Stock 

1953b: 65-66). Tugevate religioossete allusioonidega 12-stroofilise oodi lõpus nimetab 

Hermann Stock Marie Underit Põhjamaa Sapphoks:

Ilmus Sulle too, mida terav silm ei 

kaua märgand, näitas end varjamatult, 

loitis küsimusi kui kiireid nooli 

heitvasse pilku,

kuni sundis ülivõim äkki silmad 

kinni Sul. Ent sees kumas sündimata 

valgus, surma tiibade vari pelgus 

kaugele pakku.

Temaga nüüd vestled, saad Temalt vastust; 

keset raskeid kahtlusi tundes õndsust, 

võõrsil teades tõde võid olla kodus - 

nõnda su vili

küpses. Kuldne sügis su ümber. Oled 

inimeseks saand, ja su sõna kandub 

kaugele, su pilt läidab kirkaks silmad, 

Põhjamaa Sappho.

(Eluraamat 11974: 178.)

Kui Rootsi eestlaste pagulasühiskonnas tekkis poleemika selle üle, kas niigi kitsastes 

oludes tuleks üldse tõlkekirjandust kirjastada või avaldada ainult emakeelset kirjandust, sek

kus vaidlusse ka Hermann Stock ja esitas selge seisukoha: “Mina kui eesti asjade tõlkija leian, 

et tõlketeostest ei tohiks ükski rahvas loobuda: see on kultuuriline side ja vahetuskaup. Kui 

teie ise ei taha teiste rahvaste tõlkeid, siis ei ole loogiline ka oma tõlgete pakkumine võõ

rastele. Mina isiklikult ei poolda selle tõttu ka praegust saksa kirjastajate ja kirjanike tõlgete 

vältimist, kuigi see on vaid kriisist tingitud nähe” (Kokja 1953c: II).

Underi 70. sünnipäeva ajal Rootsis viibides pidas Hermann Stock kahes Stockholmi kirikus 

kaks jutlust: ühe eesti keeles ja teise oma emakeeles, saksa keeles: “Ometi kord saame Hermann 

Stocki kantslis näha-kuulda: täna jutlustas ta Jakobi kiriku kantslis selges eesti keeles ja rohkem 

peast kui kontseptist. 3.4. jagas ta samas kirikus koos praost Täheväljaga armulauda. Ka meie 

võtsime sellest osa", kirjutas Adson Rootsi-päevikus (KM EKLA, f 180, m 164, lk 140). “Hermann 

jutlustas täna hommikul Stokholmi saksa Püha Gertrudi kirikus.. Ta näis nagu mõne vana kunst

niku poolt maalitud nooruk-usuvend, pale täis indu ja usku." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 140.)
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Kui Marie Under ja Artur Adson esimest korda pagulastena 1952. aasta hilissuvel, 

15. augustist 5. septembrini Dagmari ja Hermanni juures Saksamaal Bergenis külas viibisid 

(KM EKLA, f 180, m 164), kõneles Bergeni evangeelse koguduse vaimulik Hermann Stock 

nende kodustel õhtustel jutuajamistel leidlike väljendustega ja huumoriga vürtsitatult, nagu 

meenutas Adson:

Oma lapsepõlve juhtumisist, isakodust ja emast, kelle joonistatud päris kunstniku- 

tasemlik pilt tal seinal ilutses. Ja koolipoisina Bayreuthi ooperikooris kaasategemi- 

sest, natsivastasest tegevusest, sõjaslangenud vendadest, kellest üks oli pastor, teine 

metsaülem, viimasesse olnud ta väga kiindunud, j.p.m. Kõike jutustas ta lausases eesti 

keeles.

Ta tõlkis parajasti Ibseni “Per Gynti”, mille temalt tellinud oli kuulus Reclami kir

jastus senise tõlke asemel, mille omal ajal oli teinud Chr. Morgenstern, hästihinnatud 

luuletaja, kuid kelle tõlget vananenuks peeti. Oma tõlkest luges Stock meile katkeid 

ette, lisaks omaenese luuletusi ja epigramme kaasaja saksa kirjandusnähtuste pihta. 

Parajasti meie sealoleku ajal tuli talle autorieksemplar antoloogiast, kuhu ta Robert 

Frosti ingliskeelseid luuletusi saksa keelde oli tõlkinud. - Õhtud meil nõnda aina len

dasid. (Adson 1974a: 167-168.)

30. septembril 1955 taas Rootsis Underit-Adsonit külastades jutlustas Hermann Stock 

“imehästi Jakobi kirikus. Eelvärbamist ei olnud mingisugust, siiski oli 174 inimest kirikus 

(“rahvaloendust” toimetab seal alati rootslasest kirikuteener). Hermann kasutas jutluses 

Runebergi ballaadi Saadjärvi Paavost, mille ta ise oli tõlkinud eesti keele. Väga mõjuvalt kõlas 

ta ballaadirefräänina hüütud Paavo, Paavo - nii et kiriku võlvialune kajas. Pärast jumalatee

nistust astus piiskop Kõpp Hermanni juure, tänas teda ja ütles, et jutlus olnud väga kosutav,” 

kirjutas Adson oma Rootsi-päevikus. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 175.)

Eesti keele oli Hermann Stock tõesti niivõrd hästi omandanud, et tema peast peetud 

haaravaid eestikeelseid jutlusi mäletasid paljud teisedki Stockholmi eestlased veel aastaid 

hiljem (Kuusma 1992; Laan 1992; Rajamaa 1992; Reinans 1992; Saarsen 1992; Tuulse 1991

1992). Ka kodustel vestlustel ning külaskäikudel oli Stock “väga elav ja puistas huumorit, 

sõnamänge ja vaimukusi." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 175.)

Artur Adson ja Marie Under olid vaimustatud ka Hermann Stocki saksakeelsetest 

jutlustest, mida neil õnnestus jälgida oma Saksamaa-külastustel. 1960. a 26. maist kuni 

18. juunini viibisid Under, Adson ning Hedda taas Saksamaal. Seekordne ringsõit kulges 

marsruudil: Guzenhausen, Dinkelsbühl, Pappenheim, Rothenburg ob der Tauber, Eichstätt, 

Nürnberg, Nördlingen, Wolframs-Eschenbach, Feuchtwangen jt. Peatuti Weimersheimi suure 

pastoraadi võõrastetoas, mille majaräästa all lendasid “omast käest” pääsukesedki, Underi- 

Adsoni lemmiklinnud nii Eestis kui ka Rootsis elades. (Adson 1974a: 235.) Väimees sõidutas 

oma Volkswageniga Underit ja Adsonit piki Romantilist teed (Romantistile Strasse), mille 

poolest Frangimaa kuulus on, ning näitas neile rohkeid suguvõsa ajalooga seotud paikasid 

ning kirikuid (Adson 1974a: 227).
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Dagmar ja
Hermann
Stock, 1954.

Underi ja ta väimehe vahekord oli algusest peale väga soe ja lähedane. Nii Underi kui 

Adsoni suhtumine väimehesse tundub kirjade põhjal märksa vaimsem ja positiivsem, kui oli 

seda vahekord tütardega, keda llnder kohtles küllaltki autoritaarse emarolli kohaselt. Erine

valt väimehega peetud intellektuaalsest kirjavahetusest olid Marie Underi kirjad tütardele, 

eriti Dagmarile, ikka rohkem praktilist laadi - tütreid ei kiitnud ta kirjades kunagi. Vahel 

pidas ema koguni vajalikuks tütart kirjades manitseda, kuidas suures pastoraadis paremini 

puhtust pidada. 1949. aastal, kui Stock jäi raskelt närvihaigeks ning vajas pikemat aega haig

laravi, õpetas Under tütart kirja teel, kuidas haige mehe eest paremini hoolitseda. Haigele 

Hermannile saatis Under Rootsist Saksamaale viinamarjasuhkrut, mille ravitoimesse ta ise 

närvinõrkuse all kannatajana uskus.

Stockide lastetu abielu ei kujunenud Dagmari katkendlike päevikumärkmete põhjal 

otsustades siiski kuigi õnnelikuks, osalt ehk Hermanni piinanud närvihaiguse ning neuroo

side tõttu, osalt Dagmari armukadeduse tõttu abikaasa oletatavate naissuhete pärast. Hili

sematest kirjavahetustest nähtub, et kaalumisel oli ka lahkuminek. Abielu lõpuaastail viibis 

Hermann rohkem Viinis kui abielupaari viimases ühises kodus Lõuna-Saksamaal, Münche

nist sadakond kilomeetrit lõuna pool asuvas maalilises Chiemingi väikelinnas. Formaalselt 

säilitati abielu siiski lõpuni.
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Marie Under avaldas varakult soovi, et pastorist väimees peaks tema matusetalituse. 

Kuid see soov jäi täitmata Hermanni halvenenud tervise tõttu, mis ei lubanud tal 1980. aas

tal enam teenistusi pidada.

Hermann Stock suri 27. oktoobril 1987, Dagmar suri 24. mail 1994. Mõlemad on mae

tud Lõuna-Baierimaal Chiemingis.

Hermann Stock oli Underi elu teisel poolel üks tema lähedasemaid inimesi, mitte ainult 

armastatud pereliige, vaid ka vaimu-ja mõttekaaslane, tema n-ö tõeline ihutõlkija. Herman

nis kehastus noore Underi saksakeelse kultuuri ihalus ja imetlus, temaga võis ta arutada 

kõige keerukamaid luulekeele väljendusnüansse nii eesti kui saksa keeles. See südamlik 

soojus, mis puudus ema vahekorras ebapraktilise tütre Dagmariga, vallandus mitmekordselt 

suhtes vaimse väimehega.
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1944. aasta hilissuvel taganesid Saksa väed Eestist. 18. septembril kuulutati välja Otto Tiefi 

valitsus ja Toompea torni heisati taas sinimustvalge lipp. Kuid juba 22. septembril 1944 

okupeeris Nõukogude armee Eesti teistkordselt. Ligi 80 000 eestlasel õnnestus põgeneda 

Läände, kes pääses laeval Saksamaale, kes Rootsi, kes Soome. Adsoni Underi-päevikus on 

nende põgenemise kohta vaid lühike sissekanne, mis pandud kirja kuu aega hiljem, Sigtuna 

põgenikelaagris 21. oktoobril:

20. sept, kl 1/2 4 p.l. põgenesime laeval “Triina” Tallinnast pärast metsikut laevalepääsu trü

gimist, mis peaaegu lõppenuks meie mahajäämisega. Ainult Pr-ssi bjngivja otse imetegev 

praost Pohli palumine viis meid laevale. Kõik 5 põgenesime. Mõni päev enne seda, kui Pr-ss 

võttis Dagyl kätest kinni ja palus kaasa tulla Rootsi, tõukas Dagy ta käed eemale, ja ütles: 

“Maju ütlesin, et ma ei tule!" See pani Pr-ssi nutma ja palju muretsema, sest ka Hedda tõr

kus. Kuid põgenemise päeva hommikul olid need rumalad ja tänamatud tütred kohe nõus, 

kuna nad linnas teistelt inimestelt olid kuulnud seisukorra tõsidusest. M. Underi sõnu ju ei 

ustud. (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 120-121.)

Põgenemisteekonna vintsutustest kirjutas Adson üksikasjalikumalt mälestusteoses 

“Lahkumine” (1951). “Kui mitte eesti sõdur poleks 1944. a jaanuaris saksa rinde lagunemise 

Narva joonel peatanud ja edasi Narva alade soodes ning Sinimägede lagedail kõrgendikel 

vastupanu pearaskust kandnud, ei oleks need 60 000 pagulast,*  kes pääsesid Saksamaale ja 

* Kõigi poliitiliste põgenike arv Eestist Läände ulatus 1944. a sügisel 80 000 inimeseni (vt Tannberg jt 2002: 276). 
Eestlaste inimkaotused Teise maailmasõja, kahe okupatsiooni, küüditamiste ja põgenemiste tõttu ulatusid viien
dikuni rahvaarvust: 1939 elas Eestis üks miljon eestlast (kogu rahvaarv 1,134 miljonit), 1945 oli eestlasi Eestis u 
200 000 võrra vähem ehk u 800 000 eestlast (vt Raun 2001: 181-182).
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Rootsi, iialgi Eestist lahkuda saanud,” rõhutas Adson kaitse la hing ute olulisust põgenejaile 

(Ädson 1951: 99-100).

Avalik Eestist lahkumine oli saksa võimude poolt küll keelatud ja lausa karistatav, kuid 

kui kirikukirjades leidus pisimgi märge sugulussidemetest Rootsis, oli võimalik koos eesti- 

rootslastega taotleda legaalselt emigreerumist Rootsi. Lubade väljaandmisega Rootsi sõiduks 

tegeles vendade Pöhlide büroo Tallinnas. Ülemere sõiduload maksid palju, eriti kallis oli neid 

hankida mustalt turult, kuid Adsoni andmetel toimetas praost Hjalmar Põhi hulga eesti kul

tuuritegelasi täiesti tasuta Rootsi. Levis küll informatsiooni, et Stockholmis pagulaste abis

tamiseks loodud Eesti Komitee toimetas eesti eliiti üle mere, et nimestikkudes olevat olnud 

kõik kultuuri-, majanduse-ja poliitika-ala inimesed, nende hulgas ka Marie Under ning Artur 

Adson. Kuid tegelikult ei tulnud keegi neid otsima ega päästma. (Adson 1951:102.) Under 

ja Adson lootsid praost Pöhlile, kelle viimase laevaga nad ka ära sõitsid. Kuid see saatuslik 

sõit oli seotud suurte raskustega.

Pärast mitmepäevast närvilist asjaajamist selgus 19. septembri hommikuks, et Under- 

Adson olid saanud lõpuks siiski väljasõiduload kogu perele, mitte ainult neile kahele nagu 

algul teatati. Kell 8 õhtul sõideti läbi sügispimeduse ja sõjapimenduse veovoorimehega 

Nõmme kodust Tallinna vanalinna Mihkli kirikusse, mis oli eestirootslaste kirik. Vastu vooris 

taganevate sakslaste veokeid. Kiriku eesruumis konutati koos suure rahvahulgaga kuni kella 

viieni hommikul. Siis laoti käsipakid suurde bussi ning marsiti jalgsi kiirkõnnil Miinisadamasse, 

kus Pohli organiseeritud laev põgenikke ootas: “Kuid sinna peale pääsemine võttis aega ligi 

10 tundi. 10 tundi ootamisi, trügimisi, kõrvaletõukamise kogemisi, äärmisi pingutusi ja tuima 

käegalöömist." (Adson 1951:104.) Närviliselt oodati kail. Noorem tütar Hedda oli sadamasse 

minnes teelt tagasi pöördunud, et ära tuua kirikusse unustatud eesti vööd. Tunnid läksid, 

aga tütart ei tulnud ega tulnud.

Polnud ka mingit selgust, millal laev õieti lahkub. Viimasel hetkel leidis Hedda siiski ema 

rahvahulgast üles, ka eesti vöö oli õnnestunud ära tuua. Rahva hulgas kohati ka teisi põgene

misteel olnud kirjanikke: August Gailitit ja August Mälku, kuid mitte Henrik Visnapuud, keda 

asjatult oodati: temagi läks ära tooma oma kadunud Ingi käevõru. Sellest laevast ta maha 

jäigi, pääsedes hiljem siiski Saksamaale. Päriselt maha jäid aga Friedebert ja Elo Tuglas, kes 

otsisid ja ootasid põgenemisvõimalust üle nädala (19.-27. septembril) Haapsalu lähistel ja 

Ridalas (Tuglas 1997:10-11).

Marie Underi perekonna põgenemispäev, 20. september 1944 oli soe ja kaunis sügis- 

päev. Lõpuks ometi hakati inimesi laskma nimekirja alusel laevale nimega Triina. Kuigi Adsoni 

riimi oli tähestikujärjekorras õige alguses, oli laeva ümbritsev rahvasumm nii tihe ja meele

heitlik, et perekonnal ei õnnestunud sellest õigel ajal käsipakkidega läbi trügida:

Nõndaviisi ühtsoodu tõuklemises ja läbi pääseda püüdmise ärevates hoovõtmistes 

oli hommikust saanud keskpäev. Nahk leemendab, süda vasardab, aga püüdma peab. 

Korraga vene lennuk pea kohal, saksa flakk töötab paukude praginal. Varjule pole 

minna kuhugi. Püüame edasi. Rahva pealevajumine on endiselt vägev. Laev paistab 

juba olevat täis, kuid ikka inimpilv pürgib edasi. Selle tagasitõrjumiseks paugutavad
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Viimane kodumaal tehtud foto
1. juunil 1944 Nõmmel. Tagumises reas 
seisavad vasakult teine Artur Adson, 
kolmas Marie Under. Ees istuvad Silvia 
Aavik, Aleksandra Aavik, Erika Aulik, 
kellest paremal seisab Johannes Aavik.
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saksa mereväelased isegi oma suuri püstoleid. Nende ähvardusel sunnitakse kõiki 

meid mahajäänuid taanduma kogu oma koliga kai otsalt hoopis maha, raudtee röö- 

baste-vahelisele murule. Jääme sinna lõõtsutama teadmises, et laevale me ei saa. 

Kogu mu kuudepikkune ärasõiduõiguse taotlus on lõpuks joosnud tühja. [---] Väsimus 

ja ükskõiksus võtab maad... Kuid ei! Jälle läheneme eluseltsilisega koos mereväelas- 

test moodustatud tõkkele. Silmame Hjalmar Pöhli. Saame ta varrukast kinni hakata. 

Mu kaaslase sõnad liigutavad lõpuks hr. Pöhli sedavõrd, et ta võtab muist meie pak

kidest õlale ja viib meid laevale. Laev on juba kuhjaga täis ega riski selle ülemäärase 

koormaga merele minna. (Adson 1951: 106-107.)

Missugused Underi sõnad avasid tee põgenikelaevale, see Adsoni kirjapanekuist ei selgu. 

Kuid üks kaaspõgenejaist nägi Marie Underit laevaletrügijate rahvameres, kordamas valjult ja 

meeleheitlikult üht saksakeelset lauset: “Ich bin Poetessin Marie Under, ich muss weg...” (Aulik 

2004:182).*  See meeleheitlik identiteedihüüd võis tähendada luuletaja moraalset eelisõigust 

pääseda ehk viimsele vabadusse viivale laevale, teisalt pidi see tähendama tema kui rahvus

liku, poliitilise luuletaja suurimat süüd nõukogude režiimi ees. Surmaohus hüüd põhjendas ja 

võimendas hädavajadust lahkuda saabuvate vene vägede ja kõige järgneva eest. Kodumaalt 

lahkudes ei võinud ju keegi teada, mida teeks nõukogude okupatsioonirežiim luuletajaga, kes 

oli ainsana söandanud avalikult väljendada oma kaastunnet kümnetele tuhandetele Siberisse 

küüditatutele ning Venemaa vastu sõdinud soome vabadusvõitlejatele.

Pääsemaks laevale pürgivast meeleheitlikust rahvamassist, võtsid korraldajad appi kava

luse, valjusti teatati, et laev sõidab hoopiski Saksamaale Hamburgi, mitte Rootsi. Saksamaa 

oli kaotamas sõda ning oodata oli tagala metsikut pommitamist. “Ka mu elukaaslane astub 

üle parda kaile tagasi - kuid samas ütleb talle dr. Lienhardt: “Warum sind Sie ausgestiegen?”, 

ja me jääme laeva, anname ka maale tagasiminekule asuvale Gailitile märku, et Lienhardt 

teeb vaid manöövrit, ja temagi jääb laeva. Dr. Lienhardti manöövri tagajärjel jääb muist juba 

laevas olnuid maha. Laev, mis oli kavatsetud 250 inimese jaoks, osutub lõpuks siiski täide

tuna üle 600 inimesega.” (Adson 1951:107.)

Triina hakkas liikuma alles kell pool neli pärast lõunat:

Kaugeneme aeglaselt Tallinnast. Kõikide silmad vaatavad mahajääva kodulinna torne 

ja siluetti. Kõik on vaiksed. Niiskeil silmil jäetakse jumalaga kõige sellega, mis seal 

on kalliks kujunenud. Läheme vastu teadmatusele ning jätame kodupaiga tumedusse. 

Kuid keegi ei aima meist, et meie minekust kujuneb nii pikk lahusolu, ja meil ei ole ka 

selget kujutlust, kui sügavasse viletsusse vajub peatsele meie kaunis ja kallis Kodu

maa. Me kergendame oma lahkumise kurbust petliku lootusega suurte demokraatide 

kaastundele väikeriigi vastu. (Adson 1951: 108.)

Põgenemisteekond üle mere kestis kolm ööpäeva. Konutati laevapoordi ääres kohvritel. 

Alles hiljem saadi teada, et laeval polnudki ametlikku luba sõiduks Rootsi, saksa võimud olid

Ma olen poetess Marie Under, ma pean ära saama... (saksa k) 
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andnud loa ainult sõiduks Hiiumaale. Kuid esimesel ööl muutis kapten Tuuling kurssi ja tüü

ris laeva õnnelikult Rootsi. Meri oli Triinale armuline, raskelt ülerahvastatud ja pakikuhilates 

laev olnuks ohus iga suurema lainetusega. Rootsi rannikule jõuti ööl vastu 23. septembrit, 

päeval, mil Tallinn oli juba Nõukogude vägede poolt vallutatud. Neli ööd järjest ei saadud 

sõba silmale, väsinud Marie Under hoidis poolenisti enda süles merehaiget õde Bertat. Mitut 
puhku streikis laeva mootor, vahepeal liiguti edasi vaid pu/je jõul. Ühe mootoriseisaku ajal 

videviku eel korraldati laeval väike aktus, peeti isamaalisi kõnesid. Aktuse lõpus esines üks 

väike tüdruk pealtkuulajate seast, lugedes peast ühe Koidula luuletuse ja Underi “Sõduri 

ema". Aktuse lõpus lauldi kogu südamest Eesti hümni.

Kui 22. septembril Rootsi skääridesse jõuti, imetleti kauneid rannavaateid, veelgi har

jumatum oli aga tuledesära, mis võttis saabujaid 23. septembri öösel vastu Lidingö sadamas. 

Tuldi ju söjapõgenikena mitmeaastasest sundpimendusest. Rootslased olid põgenike vastuvõ

tuks hästi valmistunud: südaöisest ajast hoolimata ootasid väsinud pagulasi ees pikad kaetud 

lauad võileibade, kuuma tee, kakao ja morsiga, kohe hangiti ka öömajad, põgenikud pandi 

pealaest jalatallani riidesse ja suunati laagritesse, kus oli võimalik mitu kuud, mõnel puhul 

isegi pool aastat prii ülalpidamisega elada, nädalas anti kaks krooni taskurahagi. Noorema

tele hangiti mõne kuu pärast töökoht, elatanud inimestele võimaldati arhiivitööd. Vajadusel 

anti arstiabi, kodustele pereliikmetele ka sotsiaalabi. Eesti algkool ja eesti kogudused said 

maksuvabad ruumid. Tasuta korraldati rootsi keele õpe arhiivitöölistele ning kuuekuuline 

ümberõpe soovijaile, õppimise ajal maksti elamistoetust. “Ja seda kõike kahekümne viie 

tuhande - koos lätlastega: kolmekümne tuhande - pagulase heaks, kel Rootsi ees ei olnud 

mingeid teeneid, kel puudusid sidemed siinse rahvaga ja kelle seas polnud ühtegi, kes olnuks 

kuningale või muile siinseile võimuinimestele sugulane. [---] Vana hea Rootsi aja kõrvale 

lisandus nüüd 25 tuh. eestlasele uus hea Rootsi aeg,” kirjutas Adson tänulikult seitse aastat 

hiljem. (Adson 1951:117-118.)

S1GTUNA

Esimese kaheksa kuu jooksul pärast Rootsi saabumist tuli Underil ja Adsonil koos teiste põge

nikega läbi rännata ühtekokku kuus laagrit: Lidingö, Eriksdahl, Kummelnäs, Fridtorp, Sigtuna 

ja Gränna. Kummelnäsi laagrisse saabumisel tabas Marie Underit nõrkushoog ning ta pandi 

haiguskahtluse tõttu karantiini. Abikaasad eraldati teineteisest, suunati ootamatult erine

vatesse laagritesse ja nad kaotasid mõneks päevaks kontakti. Marie Under kirjutas Elvestast 

25. septembril 1944 Artur Adsonile Kummelnäsi laagrisse imepisikestele sedelitele pliiatsiga 

kirja, mis on ainus laagriajast säilinud Marie Underi kiri Adsonile:

Kallis! Sattusin selle rumala nõrkushoo tõttu ainult - rootsi karanteeni... sellep. et 

rootslaste bussid läksid esimestena. Nüüd olen teist kõigist - eriti Sinust lahus. Just 

nagu vang. Olen pöördund paljude poole, et saada Sinuga telef. ühendust. Ütlevad, 

et pühapäeva tõttu olevat see raske: inimesed kantseleist ära. Imestan, et Sa ei ole
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Sigtuna vaade.
Postkaart
Marie Underi 
perekonnaalbumist.

püüdnud minuga ühendusse astuda, või on Sul samad raskused. Eesti laager olevat 

ameerika ülal pidada ja sääl olla palju parem. Kuid pea asi: oleksin Sinuga koos! Nüüd 

lubatakse mind homme e.l. üle viia, kuid ma ei usalda hästi nende lubadusi. Kas Sa 

ei võiks siis säältpoolt seda asja algatada. Siin on mehed ja naised ühes ligistikku 

barakkides. Eestlastel polevat üldse karanteeni ja mehed olevat naistega koos. Olen 

hirmul, kas Sa ehk vast haige põleja sellepärast midagi mu hääks teha pole saand. - 

Olen pääle eilset saunaskäimist uues kohas. Loodus on siin tore, kui hää oleks seda 

ühiselt nautida. Kuid pean ikka veel muretsema. Ei tea, kuidas seda pikka päeva ilma 

Sinust teadmata otsa saada. See kiri pidavat juba täna Su kätte tulema. Helista mulle, 

kui saad. Palun väga. Olen Su pärast mures. Hra Behrsinš jäi haigeks ja viidi haiglasse. 

Saadan Sulle 2 kirja, igaks juhuks. Kui Sa muidu mind siit välja ei saa, siis ehk Eesti 

saatkonna kaudu. Meie olevat 40 km üksteisest eemal. Minu aadr. Elvesta ja minu 

nimi. See on kõik. Palusin, et nad mu täna ära viiksid, kuid täna polevat bussiühendust 

selle kohaga. Esmasp. e.l. viidavat meid kõiki arsti juure ja siis lubati mind siit eesti 

laagrisse toimetada. [---] 2 näd. siin kinni peetakse. Kuid nad lubasid ju kindlasti mind 

homme üle viia. Ma olen ju eestlane ja neil pole õigus mind kinni pidada. Tegutse Sina 

palun samuti. Suudlen Sind kõvasti sel õnnetumal ajal. M. (KM EKLA, f 180, m 41: 14; 

kirja fotokoopia Hinrikus jt 2003: 186-187.)
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Sigtuna ja Grännajäid pikemaiksja meeldejäävamaiks peatuspaikadeks: “Lidingö, 

Eriksdahli, Kummelnäsi ja Fridtorpi laagrid läbi vilksatatud, Rootsi maalilise looduse kalju- 

kupud, metsatukad ja järvesilmad ning lahtedepaelad rõõmsa kingitusena silma haaratud, 

asume pikema peatuse laagrisse Sigtunasse.” (Adson 1951:127.)

Sigtunas viibisid llnder ja Adson ligi pool aastat: 1944. aasta septembri lõpust kuni 

15. märtsini 1945. 1300 elanikuga Rootsi väikelinn loovutas eestlastest põgenikele oma 

ainsa turistidekodu. Sügiskullas idülliline, maailma pisima puust raekojaga väikelinn pak

kus “eluväsinud” ja räsitud poliitilistele põgenikele tõelist rahu, ehkki magamine naiste- 

ja meestetubades osutus raskeks, eriti Marie Underile. Adson ja Under tundsid piinlikkust 

eestlaste kaugete esiisade pärast, et nad Sigtuna maatasa olid teinud; varemeid võis veelgi 

näha. Ometi osutati eestlastele nüüd tõelise häda korral Sigtunas suurt lahkust. Neli viimast 

sõja-aastat polnud Adson-Under saanud suve maal veeta, nüüd tehti nelja aasta puudujääke 

tasa pikkade jalutuskäikudega keset metsi, põlde ja järvekääre. Sõjapõgenikud pühitsesid 

Eesti Vabariigi aastapäeva 24. veebruaril 1945 Sigtuna monumentaalseimas arhitektuuri

lises vaatamisväärsuses - Stiftelsenis, kloostri stiilis kindluslossis kaljumäel, lootes, et neil 

õnnestub varsti kodumaale tagasi pöörduda. (Adson 1951:127-133.)

Marie Underi ja Artur Adsoni ühispäeviku kolm viimast sissekannet on tehtud pärast 

Rootsi põgenemist Esimene neist on tehtud Sigtuna põgenikelaagris: “Elame siin heas majas, 

kuid halvas seltskonnas. Pr-ss peab oma kroonilise unetuse juures magama toas, kus on 12 

voodit hoolimatute naistega. Aga Tallinna rahajõmm Saarekivi võttis enesele 3 isiku peale 

toa, kus on 8 voodit. / Meie ainus lootus sellest olukorrast pääsemiseks on Dr. Oras, kes on 

astunud samme juba 3 näd. tagasi, kuid seni pole mingeid tulemusi!” (KM EKLA, f 180, m 

SÄ
D

EM
ED

 TU
H

AS
 - 

is
ik

lik
 mu

ut
ub

 üh
is

ko
nd

lik
uk

s

172: 1, lk 121.)

Tegelikest laagrivintsutustest, uneta kodutusest, mis kes

tis ühtekokku kümme kuud, ei ole nn Underi-päevikus kuigi 

palju kirjas, rohkem kirjutas Adson sellest oma teises, Rootsi 

perioodi päevikus (1944-1972):

Saatsin kirja prof. Orasele Stokholmi, et ta katsuks võimal

dada kuidagi moodi Marikesele rahulikumat magamisaset, 

kas siin või kusagil mujal. Praegune olukord on ju M-le, nii 

palju unetuse all kannatanule, otse hävitav. Kuna eelnenud 

kuude magamattused pommituslendude, põgenemisäre- 

vuste ja reisivintsutuste mõjul põhjustasid paratamatuid 

unerohtude neelamisi, siis nüüdsed ööd siin turvalisuse 

maal peaksid andma võimaluse mõnekski harvaks väljama

gamiseks. Aga ei: siinsed unerohtude neelamissundused on 

juba kuri “luksus”. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 1.)

61-aasta vanusele reuma-ja närvihaigele Marie Underile 

olid pikad kodutud laagrikuud raskeks katsumuseks. Pidevalt

Sigtuna raekoda.
Postkaart
Marie Underi 
perekonnaalbumist.
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Artur Adson kirjutas: “Mitmest laagrist, registritesse kirjutamisest, üksteise otsimisest ja leidmisest jm läbi viidi meid 
Sigtunasse. 29. septembril, eesti Mihklipäeval, asusime ulualla Vandrarhammetisse ehk matkajate kodusse, mis oli 
ehitatud ühe-kahepäeva peatujate noorte rändurite jaoks vastavate ebavastavustega meiesuguste individualistide 
jaoks: mu eluseltsilisel tuli veeta ligi kolm kuud toas, kus asetses kuus kahekordset voodit 12 inimese jaoks, mis olid 
puust ja nagisesid iga kord kui “partner” külge pööras. (Eluraamat 11974:148-149).

vaevasid teda peavalud, unetus, depressioon, “elulusti kadu” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 2-4). 

Sigtuna laagris said Under ja Adson pärast korduvaid palveid ja asja-ajamisi lõpuks väikese 

omaette toakese 12. detsembril 1944, ligi kaks ja pool kuud pärast põgenemist. Esimes

tel laagrikuudel elati lahus kärarikastes ning rahututes meeste-ja naistetubades. Sigtuna 

laagri umbses pisitoas oli küll vaid kaks kahekordset sängi, nende vahel kaks sammu ruumi 

ning väga õhukesed seinad, kuid ometi saadi lõpuks omaette ja koos olla. (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 10.)

3. oktoobril 1944 tegid Adson ja Under esimese pika jalutuskäigu Sigtuna lähistele 

metsa ja põldude vahele: “See meie ainus suvitus nelja aasta kohta.” (KM EKLA, f 180, m 

164, lk 1.) Väikest lohutust pakkusid ka Stiftelseni raamatukogus veedetud tunnid, kust 

nad leidsid oma “suureks üllatuseks Egon Friedelli kolmeköitelise kultuurajaloo” (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 5). Marie Under luges Sigtuna laagris ka Comtesse de Noailles’ miniatuu

ride raamatut “algkeeles”, nagu Adson rõhutas (KM EKLA, f 180, m 164, lk 5). 15. novemb

ril 1944: “Viibisime Goethe ja ta õnnelik-kultuurse kaasaja maailmas.” (KM EKLA, f 180, m 

164, lk 7.) Detsembris 1944 luges Under Sigtuna raamatukogust laenutatud E. Zola noore

ea kirju, mis tundusid taolise naturalisti kohta uskumatult lüürilised (KM EKLA, f 180, 
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m 164, lk 10). Veebruaris 1945 luges Marie Under uuesti Spengleri saksakeelset “Õhtumaa 

allakäiku” (“Untergang des Abendlandes”), mis Rahumäe kodus pooleli oli jäänud, Adson 

süvenes kolmandat kuud üldajalukku (KM EKLA, f 180, m 164, lk 14). Just Sigtuna 60 000 

köitega raamatukogu ning ilus loodus olid põhjuseks, miks Under ja Adson ütlesid ära neile 

1944. a detsembris pakutud võimalusest ümber asuda Neglingesse, Saltsjöbadenis asunud 

haritlaste ja näitlejate laagrisse, kus olevat “väga primitiivne ja palju rahvast”, nagu Adson 

oli kuulnud (KM EKLA, f 180, m 164, lk 11).

Laagrielu vintsutustele ja üksluisusele pakkus pisut vaheldust kiiresti tärkav kultuuri

line ühistegevus: juba paar kuud pärast põgenemist, 18. novembril 1944 etendati Sigtuna 

eestlaste põgenikelaagris Karl Ristikivi tekstiga koomilist ooperit “Sigtuna valged damer- 

nad”: “Koomikat küllalt. Menu hea", arvustas Adsoni terav teatrikriitikusulg seltskondlikku 

laagrisündmust heatahtlikult (KM EKLA, f 180, m 164, lk 7).

Esimesed põgenikejõulud 1944 peeti Erikssundi teelt varastatud ja Adsoni palitu- 

hõlma all laagrisse toodud pisikese kuuse juures, sest kuuski kusagil ei müüdud. Jõulupäe- 

val käidi kirikus, pühitseti laagri söögitoas koos teistega jõuluõhtut ja jalutati läbi puhta 

lumise Sigtuna kuni metsani: “Nägime läbi akende 12 jõulupuud. 3 kuuske põles uulitsal ja 

turul, elektriküünaldega. Olime ainsad liikujad. Oli tore rahu. Ja puhta lume õnnistus.” (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 11.) Jõulumeeleolu tõstis Eestist pärit mõisahärralt von Holmbla- 

dilt saadud suur pakk madeira, maiustuste, moosi ja suhkruga; suhkur oli ka Rootsis pärast 

sõda kupongide peal. Holmbladiga oli Adson tutvunud Lidingö läbikäigulaagris sügisel 

1944, kus Holmblad oli kostitanud põgenikest vanemaid härrasid (J. Lattikut, A. Tähevälja, 

A. Adsonit jt) kohvi ja kuklitega, kui nad laagriväljakul koos söögisabas seisid (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 10).

17. veebruaril 1945 andsid Uppsala üliõpilased Sigtuna põgenikelaagri elanikele meel

diva tasuta kontserdi (KM EKLA, f 180, m 164, lk 15). 10. märtsil 1945 korraldas Sigtuna lin

napea “väiksemale valikule” põgenikele vastuvõtu, kuhu ka Marie Under ja Artur Adson olid 

kutsutud: “Võeti meid vastu nooblilt: kohvi, veini, kompotti." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 17.)

Vaatamata kehvale tervisele jõudis Under Sigtuna põgenikelaagris eesti lastele ka ema

keelt õpetada, nagu mäletas üks toonaseid põgenikelapsi Alur Reinans (Reinans 1992), kuid 

Underi-Adsoni päevikuis ega kirjades pole laste õpetamisest rohkem juttu kui vaid möö

daminnes ühes Underi kirjas Bertale (19.1.1945), kui ta temale vabrikutöö või majateenija 

kohaotsimise asemel lastehoidmist soovitab: “Ma ise tegelen nendega ka vahest. Kui Sa neid 

peaksid kirjutama õpetama, vaata, et Sa siis vigu ei tee! Parem on, kui Sa nendega rohkem 

mängides ja jutustades aega viidaksid, kui õpetades." (KM EKLA, f 180, m 48: 4.)

Rahvaluuleteadlane Oskar Loorits, kes käis Sigtuna koolis oma lapsi vaatamas, pakkus 

Underile saksa keelde tõlkimiseks oma uurimust, kuid “M. näitas oma aknaalust voodiaset, 

kus pole lauda ega tooli, korralikku kappi ega akent, et kuidas ma siin töötan!” (KM EKLA, f 

180, m 164, lk 8.)

Esimese katse taasalustada vaimse tööga tegi Marie Under poolteist kuud pärast põge

nemist, 2. novembril 1944, kui ta püüdis Sigtuna laagrioludes rekonstrueerida oma luuletust 

“Kalurilaul”, “mis jäi Eestisse Ammukaarde” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 6). Esimesel katsel
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“Sigtuna Stiftelsen, kus töötas 
rahvaülikool, kus aset leidis ruumikas 
kabel, jõukarahva puhkekodu jm”, 
kirjutas Artur Adson (Adson 1974a: 149).

see ei õnnestunud, kuid 18. novembril “Siiski võttis M. kätte ja rekonstrueeris lõpuni oma 

Kalurilaulu. Väsinud peaga võttis see tal palju vaeva.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 7.)

Algul taheti kirjanikepaar teistega võrdsetel alustel laagri köögitoimkonda panna 

(Under kööki nõusid pesema, Adson põrandaid koristama), kuid Adsonil õnnestus korral

dada nõnda, et üha halveneva tervisega Marie Under sellest kohustusest vabaks jäi. Adson 

töötas ise küll pikad päevad toimkonnas nagu teisedki laagrielanikud: “Meie siin saame 

kirjutada ainult kirju ja mina käin nüüd 4 korda nädalas toimkonnas: s.o. küürin põrandaid, 

pesen nõusid ning vean piima. Kahjuks ei tule sellest kasu meie heategijale Rootsi riigile, 

vaid pudeneb kuidagi tarbetult maha,” kirjutas Adson Gustav Suitsule 18.1.1945 Sigtunast 

(KM EKLA, f 333, m 7: 6).

Muretsemiseks andis põhjust ka teistes laagrites viibivate Underi tütarde ning õe käe

käik: kunstiharidusega tütar Hedda suunati Lõuna-Rootsi tekstiilivabrikusse tööle. “Kõige 
oma Pallase lõpetamise diplomiga. Üks äravalitud rahva liige-agent rootslaste teenistuses 

oli ta sinna kombineerinud,” arvas Adson. “Uus lops M-le” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 8). 

Underi noorem õde Berta suunati vanusele (ligi 60) ning kehvale tervisele vaatamata põl

lutööle, mis tegi samuti südamevalu. Suurim mure oli aga kõigi nende pärast, kes jäid maha 

okupeeritud ja laastatud Eestisse: “juba 7 kuud peab ta peaasjalikult (viimne kuu täielikult) 

unerohtude abil magama. - Ta mõtleb sageli valuliselt tagasi neile, kes kodumaale maha 

jäid." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 5.)
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Põgenemistrauma, kurnav väsimus ja unetus, pea-, hamba-ja silmavalud, jaanuaris 1945 

Sigtuna pangamaja ees saadud kukkumistrauma ja arm meelekohas, süvenev bronhiit ja kor

duvad palavikud - kõik see kokku tekitas Marie Underile Sigtuna perioodi lõpuks uuesti raske 

depressiooni, juba oktoobris 1944 oli Adson täheldanud Underil “elulusti kadu" (KM EKLA, 

f 180, m 164). Tema vaimne ning füüsiline seisund muutusid 1944/1945 talve jooksul üha 

halvemaks, kuni 6. märtsi hommikul 1945 ütles Under Adsonile: “ei taha enam elada!” (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 17.) Samal päeval kirjutas Artur Adson kirja Sigtuna haigla juhatajale 

prof. Grantile, paludes Mariele haiglasse kohta. Ta sai mõne päeva pärast jaatava vastuse, 

kuid samal ajal, 11. märtsil 1945 tuli kauaoodatud teade: “15. märtsil kolime üle Grännasse 

ja saame hotellis oma toa!" (KM EKLA, f 180, m 164, lk 17.)

GRÄNNA

Bussisõit Sigtunast Grännasse läks läbi Stockholmi, käidi Ogo kohvikus, kohtuti sõber Hein

rich Neuhausiga. Stockholmi keskjaamas ootas neid praost Täheväli (KM EKLA, f 180, m 

164, lk 17).

Poolteise tuhande elanikuga väikelinnas Grännas paigutati põgenikud üpris hea tase

mega Grand hotelli Ribbagärdenis. Alles viimases, kuuendas laagris - Grännas - õnnestus 

kirjanikepaarist põgenikel saada korralik omaette suur tuba, mida neile oli küll lubatud juba 

Kummelnäsi läbikäigulaagris.

Marie Under kirjutas Grännast 18. märtsil 1945 oma õele Bertale, kes oli Lõuna-Rootsis 

teises põgenikelaagris:

Neljapäeva õhtul jõudsime siia. Sõit läks hästi. Praost Täheväli oli tulnud mind Stock

holmi vaksali saatma. Proua oli talle meie sõidust teatanud. Praost pistis mulle juma

lagajätuks 2 tahvlit schokolaadi pihku.

Siin võttis meid rootslasest laagrijuht väga lahkesti vastu. Juhtis meid meie muga

vasse tuppa, mis on vist veidi suurem kui mu Nõmme tuba. Meil on 2 vedrumadrat- 

siga voodit. Peen pilutatud voodipesu, valged siniste äärtega villased vaibad voodis 

ja päeva tekid ka veel. On 2 öökappi, kirjutuslaud, veel üks laud 4 tooliga, vaibad 

põrandal, 2 suurt akent; eraldatud pesuruum toas sooja ja külma veega. Keskküte. 

Tuba on soe. On tore tundmus elada üle hulga aja nii lahedalt ja mugavalt. Meie eel

mine tuba oli ju tilluke kui laevakajut ja need kahekordsed voodid sääl pole ju ilusad.

Linn on ilus, suure kõrge kaljumäe ja Vetterni järve vahel. See on väga suur järv.

Vesi on juba lahti. Maa siin ka juba lumest täitsa paljas. Tulbininad aias on juba väl

jas. Eks Teie poole ole ju veelgi soojem. Nägime siis Su Tranäse linna ka ära; sääl 

istusime ümber bussile, mis meid 2 tunniga siia tõi. Kui kaua Sunhultsbrunnist tuleb 

sõita Tranässe?

Järve keskel on saar, säält paistab maju ja ka kirik. Sääl olevat ka eestlasi ja lätlasi 

laagris. Ei tea, mis see Õlak siis Teie laagris käis, kas tahtis ehk sinna tagasi? Pr. Aavik 
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käis ühe mehega pühapäeval Sigtunas. Ta rääkis, et Õlak olevat võtnud Stockholmi 

koha, proua samuti. Õlak arhiivi.

Siin on umbes 200 eestlast, enamasti saarte ja ranna rahvas. Elavad laiali kolmes 

hotellis ja paljudes eramajades. Siin on ka algkool eesti lastele. Neid algkoole on nüüd 

paljudesse laagritesse asutatud. Kirjutasin Heddale, et ta võiks joonistamisõpetaja 

koha kuhugi laagrikooli saada. Joonistamisõpetajaid olevat vähe. Ehk oleks Teie laag- 

rissegi niisugust vaja? Teil on ka hää laager. Kuula järele. Ma siis kirjutan Stockholmi 

koolidevalitsusele ses asjus. Mul on sääl üks koolinõunik tuttav, elas Sigtunas, oli sääl 

laagrikooli õpetaja, sõime ühes lauas. Ta ajaks siis seda asja. Kui ainult Hedda nii tark 

oleks ja tahaks. Kutset ei nõuta. Aitab Pallase tunnistusest. Heddal oleks ju siis palju 

kergem elu: vähe tööd, suve- ja pühadepuhkused ja 200 kr kuus, prii ülespidamine 

laagris, ilma toimkonna tööta. Algkoolis oleks see õpetamine ju väga lihtne ja kerge. 

Kirjuta Sina ka talle, et ta nõustuks.

Kuidas Sinu käsi käib? Oled Sa terve? Dagy kirjutas mureliku kirja Hermanni 

pärast. Kuid mina siiski loodan veel. Sääl on ju nüüd nii suur segadus, need kirjad ei 

või ju korralikult käia.

Paaž on täna toimkonnas. Siin kulub selleks peaaegu terve päev. Eriti pühapäe

val on rohkem tööd, sest siin on ka restoran ja toimkond peab ka restorani külaliste 

asju pesema. Pühapäeval käib restoranis rohkem sööjaid. Nii ei saanud me täna kiriku 

õhtul kl 7 on eesti jumalateenistus, jutlustab õpetaja Tõldsep, aga ega meie saa minna 

toimkonna pärast. Mind küll vabastati toimkonnast.

Praegu tulin einelt. Pühapäeva puhul oli rikkalikum kui muidu. Oli heeringat, 

suitsuvorsti, juustu, piima, võid, peentleiba ja saia ja lõpuks 2 suurt pannkooki moosi 

ja kohviga. On küll ainult viljakohv. Eelmises laagris anti üsna hääd segu. Ka kl. 6 on 

meil siin soe söök, see pea söömaaeg - lõuna. Üldiselt veidi parem toit kui Sigtunas. 

Olgugi, et hommikul puudub vorst või juust või heeringas, - on ainult puder, kuid sel- 

leeest on 2 korda päevas sooja toitu.

Ela väga hästi! Ole terve! Kirjuta ka jälle pea. Paažilt tervisi. Tervita ka pr. Päärti.

M. (KM EKLA, f 180, m 48: 4.)

Ka Gränna laagrivanem määras Marie Underi algul toimkonda, kuid arstitõendiga sai ta 

sellest vabastuse. Adson vabastust ei taotlenud (KM EKLA, f 180, m 164, lk 18). Gränna hotellis 

sai Under lõpuks ometi paremini magada ja isegi pisut tööd alustada - kõigepealt redigeeris 

ta suure rahuldustundega oma luuletuste saksakeelseid tõlkeid, mida oli teinud Ants Oras (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 20). Ka Adsoni luulesoon avanes kenas Grännas uuesti: 14.-15. aprillil 

1945 õnnestus tal kirjutada mulgikeelne luuletus “Kes kõnnip...” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 21.)

Gränna põgenikelaagris tähistati pidulikult Marie Underi 62. sünnipäeva, Adson kirjutas 

oma Rootsi-päevikusse:

Kl. 1/4 10 tuli Gränna eesti algkooli õpilaste saatkond, tuues kimbu tulpe. Söömami- 

nekuks oli kogunenud hotelli vestibüüli kogu laager. Väikesed Mare ja “Tippe” andsid
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Gränna vaade.
Postkaart
Marie Underi 
perekonnaalbumist.

M-le suure kimbu tulpe, üks daam pidas kõne. Söögilauas oli M-i tassi ümber pan

dud vanik priimeleid ja nende taga kimp rohelisi noorlehis kase oksi. Hiiumaa luule

taja Vrager tõi oma päevakohase värsspühenduse. Telegramm Vissingsö saare laag

rilt sügaval Vätterni järve rüpes. - Tuli tervitusi mujaltki. 2 noormeest Turist-hotelli 

laagrist tõid korvi tulpe. Prl Ellerilt kogu Frödingi luuletusi. Joh. Aavikult suur karp 

täidetud sokolaadi. Pakke veelgi. M. ütles: “nii palju saadetisi: aga ma pean nad ka 

ühe oma eluaastaga kinni maksma.” Mind vabastati toimkonnast. (KM EKLA, f 180, 

m 16^, lk 20.)

Maaliline suvituslinnake kauni barokk-kiriku ja ühe-kahekorruseliste väikeste puuma

jadega asub Rootsi suuruselt teise järve, Vätterni ääres, mille kõrgelt graniitkaldalt avaneb 

majesteetlik vaade üle idüllilise Gränna ja suure järve. Siin kasvasid üle Rootsi kuulsad pirni

puud, mille kevadist õitsemist kaitses põhjatuulte eest kõrge mäevall. Ometi ei õnnestunud 

Underil neid imelisi pirniõisi 1945. a kevadel ära oodata. Kuuajaline Gränna-periood lõppes 

üpris äkki Adsoni kiire töölekutsumisega Stockholmi. (Adson 1951: 135-138.) 13. aprillil 

sai ta ametliku kirja kutsega asuda arhiivitööle Drottningholmi teatrimuuseumis ning juba 

16. aprillil 1945 tuli Marie Underil ja Artur Adsonil pooleldi vastu tahtmist lahkuda meel

divast, rahulikust varakevadisest Grännast “rumalasse suurlinna! [—] Teised jäetakse veel 
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laagripõlve siinseis heades oludes jatkama", kurtis Adson päevikus (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 21). Ometi tuli sellest äkilisest töökäsust igal juhul kinni hakata, sest sõjapõgenikke ei 

lubatud üldiselt Stockholmi tööle (KM EKLA, f 180, m 164, lk 23).

Aasta hiljem, pärast seda, kui oma püsiv Rootsi-kodu Mälarhöjdenil, Stockholmi rohe

lises eeslinnas leitud, meenutas Adson Underi-päevikus nostalgiliselt häid Gränna-päevi:

Läinud aastal elasime kõige paremini Grännas: 15/111-16.IV: hea tuba, toredad voodid, 

kaunis kevad ja väga avaravaatelised jalutused. Pr-ss magas seal Rootsis olemise kohta 

kõige paremini: ainult 20-25% unerohuga. Siis tuli järsk lõpp: laager likvideeriti ja 

pidime asuma Stockholmi: siin kohe kanged askeldused korteri otsimisega. Alles 4. juu

nil asusime siia oma korterisse: 2 tuba ja köök. Kippusime siia [Mälarhöjdeni - SK] linna- 

jakku väga selle aidade ja õitsemise rohkuse pärast. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 121.)

Kogu laagriteperioodi jooksul suhtlesid Adson ja Under tihedalt mitmete teiste Rootsi 

põgenenud eesti kultuuriinimestega: Johannes Aavikuga, kes oli Uppsalas, ning Stockholmis 

viibinud Ants Orase ja Gustav Suitsuga. Peamiselt suheldi küll kirja teel, muuhulgas ka August 

Gailitiga, kes viibis mujal põgenikelaagris. Rootsi pealinna võimudele lähemale pääsenud 

Oras ja Suits püüdsid astuda samme Underi-Adsoni olukorra parandamiseks nii elukorral- 

duslikus kui loomingulises mõttes.

Gustav Suits teatas 1944. a lõpus oma kirjas Underile-Adsonile, et on kontakteerunud 

Rootsi Akadeemia sekretäri, luuletaja Anders Österlingiga, teavitades teda Underi “laagrielu 

erilistest raskustest”, mille peale Österling lubas saata Underile jõuluks 300 krooni Nobeli- 

rahade ülejääkidest ning ühtlasi aidata leida Underile niisugust peavarju, mis võimaldaks 

“enesekogumist ja töötamist”, “silmas pidades eriti Ellen Key nimelist sihtasutust maarahus” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 11). Viimasest plaanist ei tulnud siiski midagi välja. 300 krooni 

aga jõuluks saadeti.

1945. aasta jaanuari algul tegi Gustav Suits Underile oma kirjas ettepaneku kuulutada 

ajalehes Teataja välja ettetellimine Marie Underi uue luulekogu peale (KM EKLA, f 180, m 

164, lk 12). Under oli sunnitud Suitsu sõnutsi “lembes lühisõnalises läkituses” teatama, et 

uut luulekogu pole paraku veel olemas:

Sigtunas, 2.1.1945

Väga austatud härra professor!

Olgu ka minu esimesed read sel uuel aastal - mis peaks kujunema rahuaastaks - 

Teile, lugupeetud abimees! Olen sügavasti liigutatud Teie hoolitsusest ja osavõtust: 

oma neli seina meil nüüd on ja 300 kr. pealekauba! Saatsin viimaste eest kohe oma 

tänu hra A. Österlingile, kuid ei teeks vist liiga, kui ka Teid veel paluksin minu südam

lik tänu talle üle anda, kuna ju olete võtnud enesele vahendaja osa.

Minu uues olukorras on kõigetähtsam see, et mu uni on paranenud tunduvalt. 

Kuid ei tohi ju kiita! Hiinlased, need kõige suuremad elutargad, ei julge kõnelda enese 

kohta head: deemonid saavat kadedaks...
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Viimase aja rõõmsa uudisena teatan Teile veel, et sain üle kauase vaikimise 

mõned südamlikud read doktoripaarilt Haaviolt Soomest. -

Kinnitan Teile siiralt, et pagulaspõlv ei ole mind Teist mitte eemaldanud, vaid Teile 

just lähendanud: mõtlen soojas tänus Teie sõbralikkusele.

Teie lahke ettepanek minu uue luuletuskogu väljaandmiseks oleks väga teretul

nud - kui seda kogu ainult oleks!

Olge tänatud kõige eest.

Parimate soovidega Teile ja Teie abikaasale uueks aastaks. Teie Marie Under. (KM 

EKLA, f 333, m 7: 6.)

Teine Marie Underi laagrikiri Gustav Suitsule kõneleb aga peamisest, luuletaja murest 

oma loomevõime kaotamise pärast:

Sigtunas, 23.1.1945

Väga austatud häitsmemees!

Nii on päris lohutav maapaos olla, kui kodumaa parim hääl sinuga vahetevahel 

kõneleb.

Ja need kuulsad luulepalad... need nagu puudutaksid valusaimat kohta südames: 

et on olemas midagi nii kaunist kui luule ja et sellest hoolimata --

Mind huvitaks teada, lugupeetud meister, kas Teie saate nüüd luuletada?

Aino Kallas on seda suutnud, kuid see on sündinud just ärapöördumises välisil

mast, süvenedes oma isiklikesse kaotustesse.

Kuid mina olen selles põrgumüras nagu tummaks löödud: ikka ja ikka jälle nii 

ja nii mitukümmend tuhat tonni lõhkeainet... Mis suudab üks inimhääl selle kõrval?

Meenub küll Jatgejri ütlus: “Mulle sai osaks and kan

natada ja nii sai minust skald.” Ja alles neil päevil lugesin 

lohutust Odüsseusele, kes kaebab argeilaste saatuse üle 

Troojas, see olevat jumalate töö: nemad koovad inimesele 

hukatuse, et see elaks järelpõlve laulus.

Kuid kas pole see siiski liig suur hind laulu eest?...

Võiks arvata, et tuleb nüüd suur, suur tõsinemine üle 

maailma, vähimalt selle mõtlevamas osas ja eriti kanna

tanud maades.

Nende kurblike mõlgutuste varjus tervitan Teid siit 

Mälari järve kaldalt, mille jää roosatab mu aknasse eel- 

loojangu õhetuses ja kus liugleb uisutajaid ja kelgutajaid. 

Jah, sel maal ollakse veel rõõmus. Kas suudame meie seda 

veel kunagi? Meisse on kuhjund liig palju teadja mõrudust.

Soovides, et Teie oleksite vähem pessimist, ulatab
Gränna kirik.

Teile austuses käe Postkaart
Marie Underi

Teie Marie Under. (KM EKLA, f 333, m 7: 6.) perekonnaalbumist.
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Gustav Suits ei andnud Underi pessimismile järele, 1945. a märtsis saatis ta kirjanike

paarile veelgi intensiivsemalt uue pakkumise:

Kuigi elukäänud pole kerged, ei tahaks sellegipärast puiseks ja luiseks jäämist oma 

osaks tunnistada. Tahaks Teid õlast raputada Marie Underi luuletuste ja mõne Teie 

enese teose väljaandmisele siin Rootsis. Underi luuletuste järgi on ju väljarännanud 

kodumaalaste keskelgi püsiv ja küsiv nõudmine. Küsitakse Underi uuemaid ja vane

maid värsse. Ei mäleta, kas ma Teile juba kirjutasin: A. Ots oleks valmis muudki kui 

sõnastikke kirjastama. Vähemalt Underi tundeluulet ja sõnakunsti ei kahtleks ta oma 

aktsioonikavasse võtmast.

Muidugi näeks A. Ots meelsamini uue luuletuskogu pakkumist Underi poolt. Aga 

kui see tõesti nii oleks, nagu madaam vihjas, et uut kogu veel pole! Siis oleks kir

jastaja ikkagi huvitatud uue valikkogu avaldamisest. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 18.)

Samas kirjas teatas Suits, et Under on esitatud Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks. 

Selle uudise peale ütles Under Adsonile: “Kui ma saaksingi Nobeli, siis on see juba hilja: 

oleksid mamma ja papa veel elanud, ma paneksin mamma nii üleni villasesse ja papale 

annaksin sigari kätte ja õllepudeli ette - ta ju armastas seda pidulikel tundidel. Nobeli 

tahaksin ma ainult selleks, et teistele ostaja Eestile saaks au.” (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 19.)

Valikkogu väljaandmise mõte sobis Marie Underile, muuhulgas ka ainelistel kaalutlustel, 

niisiis läks 20. märtsil 1945 Grännast teele Artur Adsoni kirjutatud nõustumiskiri:

Minu eluseltsiline oleks valmis ühe valiku oma toodangust välja andma, sest sukad 

tahavad siiski lõppeda ja apteekides tuleb “kõigist taskuist kõik raha välja kraamida”, 

nagu kinnitas üks Sigtuna gümnaasiumiõpetaja, kui ta meie laagri suurtele ja väikes

tele lastele esitas oma mustakunsti võimeid ja selle juure nii voolavast! lobises, ja 

keeleoskamattus nõuab ka valuraha: prilliraamide eest pidime maksma kohe 15 kr.; 

kodumaal ei maksnud nad markagi. (KM EKLA, f 333, m 7: 6.)

Luulekogu koostamisest ei tulnud 1945. a kevadel laagritingimustes siiski midagi välja, 

see töö jäi 1945. a suveks, kui uus pagulaskodu juba leitud.

Adson ja Under pidasid 1945. a kirjavahetust ka August Gailitiga, kes oli sattunud pärast 

laagreid põllutöölisena Vretstorpi Körtingbergi mõisasse. 30. juunil 1945 kirjutas Gailit 

Underile-Adsonile pika konstruktiivse kirja, milles tundis muret põgenike töökohtade aju

tisuse pärast, tegi ettepaneku luua pagulasautorite oma kirjastus ning põhjendas Underi 

Nobeli-kandidatuuri vajalikkust, seda eeskätt pagulaste eneseteadvuse tõstmisega:

Meie enestega on lugu kõige pahem: arhiivikohad on ajutised ning neil pole mõtet. 

Peaksime ikkagi asja nõnda seadma, et pääseksime avalduste võimaluste juure. Saksa 

“Looming” on selleks liiga kitsas, veelgi nigelam on “Kodukolle". Peaksime looma 
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autorite kirjastuse ja selleks hankima raha kusagilt väljaspoolt. Oleks lausa üleko

hus kui oleksime siia määratud närbumiseks, nagu närbusid venelased pagulastena 

(Kuprin, Remizov, Bunin, Aldanov, Merezkovski jt.) Adsonil on kirjastamise alal koge

musi ja eestlasi on üle maailma sedavõrd rohkesti, et nad suudaksid lahedasti kanda 

paarituhandelisi tiraaže. On lausa häbistav meile, kui 4000 läti pagulast suudavad 

kanda suurt kirjanduslikku kuukirja “Daugava”, meie aga lepime “Kodukoldega”! Stok- 

holmi “juhid” on laskunud tülidesse ja pisikese võimu ahnitsemisse. Kõrvalt vaadates 

tekib väga sant tunne.*

Nüüd veel paar sõna Nobeli auhinnast. Loomulikult, ma ei usu põrmugi, et rootsi 

akadeemia julgeks praegu anda Sulle nagu pagulasele auhinda. Selleks on ta liig kart

lik, et anda hoopi venelastele. Kuid väga tähtis on juba kandidaadi esitamise fakt, 

kui mitte teistele, siis eesti pagulasele enesele. See tõstab ta enesetunnet ja uhkust. 

Ja mida muud meile kõigile on praega rohkem vaja kui just enesetunnet ja julgust! 

Oleme nii tihedalt vastu seina litsutud, et sageli võtab hingamise kinni. Seepärast on 

iga enesetunde ergutus vajalisem kui leib või Stokholmis liikumiseks trammi pilet. 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 28.)

Marie Under ja Artur Adson olid eriti tänulikud professor Ants Orasele, kellega saavu

tasid põgenemispäevil ja ka hiljem “kõige parema suhtlemise” (vt lähemalt peatükk “Ants 

Oras”). Adson kirjutas Underi-päevikus, et Oras “esitas Pr-ssi isegi Nobeli auhinnale ja tõlkis 

temast üle 45 luuletuse saksakeelde. Kuid see sõber sõitis juba kesksuvel Inglismaale, lubas 

seal midagi PEN-klubis Pr-ssi heaks ette võtta, kuid see pole nähtavasti õnnestunud.” (KM 

EKLA, f 180, m 172:1, lk 122.) Underi-Adsoni laagripäevade algul püüdis Stockholmis viibiv 

Ants Oras nende olukorda kergendada ja neid aidata, võttes kontakti Stockholmis mitmete 

Rootsi mõjukate isikutega, küll PEN-klubi kaudu kui ka mitmeid diplomaatilisi kanaleid pidi, 

kuid paraku tagajärjetult: “Nad on üldiselt väga mugavad ega ole veel konkreetselt taiband, 

millise põrgu keskel nad naudivad oma rahuparadiisi. Keskelt läbi on nad parajad spiesserid,” 

kirjutas Oras Underile-Adsonile 1944. aasta oktoobris (KM EKLA, f 180, m 164, lk 3).“Homme 

läheb atašee Liknhorst n.n. Utrymningskommissioni ja esitab seal Marie Underi ja piiskopi 

asja. — Olen siin käsist-jalust seotud. “Suure naabri" hirmul ei lasta meil kuigi palju liigutada 

ja käitutakse ise ka väga väikese julgusega,” lisas ta teises kirjas oktoobri lõpus 1944 (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 5). Rootslaste suur bürokraatia ja poliitiline argus ajasid Ants Orase 

kohati lausa “vihale ja peaaegu meeleheitele”. Orase sõnul oli siiski ka märke, et sellist käi

tumist häbeneti (KM EKLA, f 180, m 164, lk 6).

1945. a kevadel, kui Under-Adson juba põgenikelaagritest välja said ja Stockholmi 

pääsesid, kohtusid Under ja Oras Stockholmi kohvikutes või vastastikku kodudes kordu

valt, et arutada Orase tehtud saksakeelseid tõlkeid Underi luulest, aga ka lihtsalt vestelda
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Nii Välis-Eesti kirjandusajakirja kui kirjanike endi kirjastuse loojaks sai hiljem põlvkond noorem mees Bernard Kangro: 
pagulaste eesti kirjanduse ja kultuuri ajakiri Tulimuld alustas Lundis ilmumist 1950, Eesti Kirjanike Kooperatiiv loodi 
samuti detsembris 1950 Bernard Kangro initsiatiivil ja juhtimisel. Mõlemad tegutsesid kuni 1991. aastani.
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kirjandusest (KM EKLA, f 180, m 164, lk 22, 29).*  Underile pakkusid Orase heatasemeli

sed tõlked ja vestlused temaga rahuldust ja rõõmu, mida äsjastel poliitilistel põgenikel 

oli ju nii vähe.

* “A. Oras sõidab peatselt ära Inglismaale. Tal oli siin USA saatkonnas koht: kuulata nõuk. Vene raadiosaateid. See 
jälgimine lõpetati. A. Oras võttis väga M-i saatusest siin osa. Temaga kohtasime sageli Kjellsoni kohvikus.” (KM 
EKLA, f 180, m 164, lk 29) Ants Oras töötas Stockholmis USA saatkonnas nn raadikuulaja (radio listener) ametis 
1943. aasta septembrist 1945. aasta juunini (vt Lange 2004: 329).

Samas oli Orasel sõjajärgsetest poliitilistest telgitagustest rohkesti teavet, mis ei sisen

danud üldse lootust. Adson tsiteerib Rootsi-päevikus toona USA Stockholmi saatkonnas 

töötanud Ants Orase pessimistlikku kirja: “Meid on reedetud kõikide poolt. Sakslased reet

sid meid, anglosaksid lasevad asjadel minna nagu nad lähevad, kuigi nad praegust olukorda 

formaalselt ei tunnusta. Kui oleks tegemist vähem timukaliku korraga kui bolševism, siis 

oleks veel üsna palju lootusi - sest anglosaksi-vene suhted on ilmsesti halvenemas.” (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 2.)

Põgeniku seisund poliitiliselt n-ö neutraalses Rootsis polnud sugugi ohutu - aastaid 

pärast sõja lõppu vaevas läände pääsenuid mure võimaliku N. Liidule väljaandmise pärast, 

mida nii Rootsi kui Soome ka tegid ning millest sugenesid mõlemas riigis suured ajakirjan- 

duslik-poliitilised skandaalid. Nõukogude võimu kardeti väga ka nn kojukutsumiskampaania 

pärast, millega põgenikke hirmutati nii rootsi ajalehtede kui eriorganisatsioonide kaudu: 

“Elame suure mure all: kartes, et Rootsi meid välja hakkab andma ja siis tuleb kas jälle põge

neda suurte vintsutustega või minna surma." (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 122.) “Jälle ärevad 

jutud meie siinsest elukõikuvusest!” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 29.)

Äsjased suured vapustused sõjapõgenikuna üle elanud, suutis Under siiski 1945. a vara

kevadel laagrites uuesti luuletama hakata. Gränna põgenikelaagris valmis Underil esimene 

pagulaspõlves kirjutatud luuletus, Stockholmi jahedas, ajutises üüritoakeses kirjutas ta teise 

ja Mälarhöjdenil, uues Rootsi-kodus kolm luuletust, ütleb Adsoni kokkuvõte Underi-päevikus, 

nimetamata luuletusi küll nimepidi (KM EKLA, f 180, m 164, lk 21).

Missugune oli Marie Underi esimene pagulaspõlves kirjutatud luuletus? Under on ühes 

hilisusutluses maininud esimese pagulaslauluna luuletust “Võõrsil” (Kokla 1953a), kuid 

Adsoni Rootsi-päevikus on kirjas, et 8. aprillil 1945 kirjutas Marie Under Grännas järgmise 

“nelireaku”:

Paelad panin puude külge, 

et sa teaksid tulla, 

tulla läbi õhtukulla, 

mulle otse kaela.

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 20.)

10. aprillil 1945 on ta selle värsi ainetel kirjutanud luuletuse esialgse pealkirjaga “Kahe

kesi”:
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Kahekesi

Puude külge põimin paela, 

Et sa teaksid tulla, 

Tulla läbi õhtukulla 

Otse minu kaela.

Talutan sind marjaaeda, 

Sõrmed sõrmi vahel...

Hää nii kõndida meil kahel, 
Õhtuilu kaeda.

Talutan sind ümber maja: 

Siin on uks, siin tuba...

Kambris olemegi juba, 

Väike võõristaja!

Räästas pääsukesepesi, 

Säält see hõbetilin - 

Sinu valget pääd ma silin 
Üsna tasakesi.

Mida teen nüüd sinu, hääga, 

Kuis sind õnnes aitan?

Ah, su harrast palet paitan 

Tänuks kahe käega.

Suudlen sinu niiskund silma, 

Väikseid peopesi...

Elame siin kahekesi

Ikka ilmast ilma...

Leidsime, et see sobiks M-i omalajal kirjutatud ooperilibrettole “Kuldnaine” (rahva

laulu ainel) armastajate lauluks.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 21.) Mainitud ooperilibreto oli 

Underil jäänud vaid kavandiks, ent see Underi esimene luuletus paguluses sai hiljem, 1954. a 

luulekogus “Sädemed tuhas” pealkirjaks “Armastajalaul”.

Esimene pagulaselu tundeid väljendav luuletsükkel “Võõrsil” sündis juba Stockholmis 

mais 1945, niisiis kaheksa kuud pärast põgenemist (KM EKLA, f 180, m 164, lk 32).
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Võõrsil 1

Oh kuulata, mis kostab sääl

Ja virgutab mu valust?

Oh ei... oh jaa... see linnuhääl

On minu kodusalust.

Kui läksin säält, kuis helkis nii

Tee haavaleht! punas...

Sestsaadik küsib alati, 

Meel aina mõtleb: kunas?

Sest mõttest sai mu siht ja tee,

See talund võõra talve, 

Kui saatsin üle jää ja vee 

Ma oma vaikse palve.

Kas toomeoksalt künnilind

Veab omi laululinge?

Oh ei... oh jaa: ma kuulen sind, 

Mu kodukoha hinge.

28. augustil 1945 kirjutas Under luuletuse “Võõrsil” veel kord ümber, lisas sellele teise 

osa, uue luuletuse ning saatis need postiga üliõpilasele Kölerile, kes palus neid ettekandmi

seks 2. septembril toimuvale Eesti õhtule. Under tahtis viimaseid värsse veel siluda-teisen- 

dada, kuid ei jaksanud väsimusest ning saatis need ära ajakirjale Eesti Looming.*

Võõrsil 2

Kes olen, kes siin üksi käin?

Ma endalegi võõraks jäin.

End kuhu panen, kuhu viin?

Kui leinaline liigun siin.

See suur ja vaikne võõras öö, 

See pole see, see pole see.

Luuletused “Võõrsil" 1 ja 2 ilmusid esmakordselt trükis ajakirjas Eesti Looming IV (1946), hiljem luulekogus “Säde
med tuhas” (1954) juba kolmeosalisena (vt KM EKLA, f 180, m 164, lk 32).



See lai ja hele taevakumm - 

Siin all ma kõigist tundmatum.

Kui hüüuks avaksingi huult - 

Ma vastuseks vaid püüaks tuult.

See võõral müüril roosileht -

Vist ammu unes kuskil näht.

Õnn, magus sõna - kes meist veel 

Teaks, mis see on? See võõras keel.

Kes minuga on ühte verd, 

Neist lahutab mind mitu merd.

Nii õudselt tühi süda sees.

Kuu võõras helgib võõras vees.

Mul hauaõilmed oimudel.

Taob surmakell, taob surmakell.

Jalutades 11. aprillil 1945 mööda Gränna väga pikka peatänavat, ütles Marie Under 

Ädsonile: “Peaksin luuletama “Sigtuna sügis” ja “Gränna kevad”." (KM EKLÄ, f 180, m 164, 

lk 21.) Kümme kuud kestnud pogenikelaagripäevil ei sündinud siiski rohkem luuletusi kui 

need kaks: “Kahekesi” (“Armastajalaul”) ja “Võõrsil” 1.

MARIE UNDERI
LAAGRIPÄEVIK
“DAGBOK” 1945

Põgenikelaagrites Sigtunas, Grännas ja hiljem Stockholmis on Marie Under veel kord ette võt

nud päevikupidamise, ehkki lühidalt ja katkendlikult. Ometi annab see 20-leheküljeline käsitsi 

kirjutatud päevikukaustik, rootsikeelse trükitud pealkirjaga “Dagbok”, hea ülevaate laagri- 

kuude meeleoludest, raske aja väikestest rõõmudest, põgenike elu-ja loometingimustest, 

aga ka uue kodu leidmisest Stockholmi eeslinnas Mälarhöjdenil (KM EKLA, f 180, m 172: 3).

Lühikese päeviku esimene sissekanne on tehtud 14. märtsil 1945 Sigtunas, viimased sis

sekanded 1945. a mais-juunis luuletajapaari esimeses Rootsi-kodus. Viimane päevikulehekülg 

on kirja pandud 12 aastat hiljem Visbys, Gotlandi saarel suvitades 1957.

Päevik pihib, et Underil oli kahju lahkuda “armsast, vaiksest, idüllilisest Sigtunast”, mida 

ta nimetab koguni põgenikupõlve “esimeseks armastuseks”. Sigtuna laagris õpetas proua
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Erikson neile tasuta rootsi keelt. Professor Per Wieselgren pidas Underist väga lugu ning toe

tas korduvalt Ants Orase ettepanekuid esitada Under Nobeli preemia kandidaadiks, ajades 

samal ajal asju, et paigutada Under Ellen Key nimelisse puhkekodusse. Plaan jäi siiski katki, 

sest Under ei soovinud sinna minna ilma Adsonita.

Oras asus samal ajal tõlkima Underi luulet saksa keelde, “et nad aimu saaksid minu loo

mingust. Kuid tõlgete kaudu kaotab mu luule ju 3/4-di. Ei maksa endale mingeid illusioone 

teha: Aino Kallase kandidatuur olevat Suitsu poolt üles säetud. Loomulikult ei näeks Suits 

meeleldi minu auhindamist. A. K. on ju ka ise väga agar, tal on päälegi sidemeid ja ta oskab 

neid kasutada. Teda on ka tõlgitud, kuna minu luulet ju siin keegi ei tunne.” (KM EKLA, f 180, 

m 172: 3, 18.3.1945.)

29. märtsil tähistati Gränna laagris südamlikult Underi sünnipäeva, kingiti lilli, šokolaadi, 

apelsine, peeti kõnesid, koolilapsed lugesid Underi luuletusi: “Närviline nagu olen, ei saanud 

ma pisaraid tagasi hoida." (KM EKLA, f 180, m 172: 3.)

Grännas pidas Under pikki kõnelusi pastor Kivirannaga - hingeravist, psühhoanalüüsist, 

aga ka päevaküsimustest ja poliitikast. Under väljendas nende kõneluste mõjul päevikus sel

get vastumeelsust enamliku mõtteviisi suhtes:

Kõnelesime Kivirannaga veel saatusest. Ta rääkis De Gaulle läind püsti päi läbi saks

laste kuulirahe, ta uskuvat, mis on määrat, see tuleb. Öösi voodis arutlesin nii: Kui 

kellegille on määrat mõrvari käe läbi surra, siis peab ju keegi see mõrvar olema - ka 

see on ette määrat - siis langeb ju süüküsimus ära. Nii odavaks ei tohiks aga seda 

asja teha. Kuhu jääb siis vastutus? Eetika, moraal, patt? Siis on ju kõik lubati See on 

ju enamlus! (KM EKLA, f 180, m 172: 3, 31.3.1945.)

Ants Oras saatis Underile pakiga saksakeelseid tõlkeid tema värssidest, mida Under 

pidas üldiselt väga hästi õnnestunuks. “Ainult mõningaid väikeseid parandusi kavatsen teha.”

Kontaktid ja kohtumised Orasega ühest küljest rõõmustasid Underit, pakkudes suurt 

vaimset elevust, kuid samas ka kurvastasid omaenda võimetuse pärast luuletada: “Minev, 

neljap. kutsus prof. Oras meid kohvikusse ja andis mulle üle jälle mõned tõlked: Sõit hommi

kusse, Koduhõllaus ja Urbepäev. Need kõik olid tal imehästi õnnestunud. Need rõõmustasid 

mind, kuid ühtlasi tegid nukraks, sest juba ammu pole ma enam saand midagi luuletada. See 

kodutus ja need vahepäälsed hullumeelsed unetused on röövind vist kogu mu ande." (KM 

EKLA, f 180, m 172: 3, 22.5.1945.)

1945. a maikuu päevikumärkmeis väljendub “valus igatsus” oma korteri ja köögi järele, 

mis ühest küljest tähendas vabadust, aga teisest küljest ka ainelist kergendust: üüritoas puu

dus võimalus ise süüa teha, aga teisiti ei tuldud ühe palgaga välja. Korteriotsimine oli oma

ette kulukas, iga äärelinna sõidu arvelt tuli loobuda järgmisest söögikorrast. Põgenikke ei 

võetud vastu meeleldi, taheti garantiisid, mida põgenikel oli raske, kui mitte võimatu leida. 

(KM EKLA, f 180, m 172: 3.)

Päevikus väljendub suur rõõm ning kergendus, kui oma pagulaskodu pärast kuuajalist 

otsimist mai lõpuks leiti kauni Mälari järve kaldal Mälarhöjdenil. Eluaseme saamine osutus 
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võimalikuks tänu Taani sõjapõgenike kojunaasmise järel vabanenud korteritele. Lidingös ela

nud Rootsi-Taani abielupaar Holmblad kinkis Underile-Adsonile hulgaliselt vajalikku maja- 

kraami: “Et veel on nii häid inimesi viimase aja põrgukeerises!”, kirjutas Under tänulikult 

päevikusse 30. mail 1945 (KM EKLA, f 180, m 172: 3).

Marie Underil ja Artur Adsonil, nagu kümnetel tuhandetel teistel poliitilistel põgeni

kel, ei olnud võimalik pooleks sajandiks kestma jäetud Nõukogude okupatsiooni tõttu enam 

kunagi koju naasta. Nende elu jätkus paguluses Rootsis kuni surmani.
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PAGULASPÕLV
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Marie Underi ja Artur Adsoni pagulaspõlve perioodi elu kajastavad Adsoni kirjutatud mäles

tusteraamatud, tema koostatud “Marie Underi eluraamatud” ja väliseesti ajakirjandus, kuid 

siinse uurimuse esmaseks allikaks Underi pagulasperioodi valgustamisel on kirjanikepaari 

arvukad kirjavahetused ning Adsoni Rootsi-perioodi päevik ehk nn Rootsi-päevik, mida ta 

alustas kohe pärast Eestist põgenemist septembris 1944 põgenikelaagris ning mille viimane 

sissekanne on tehtud 1975. a augustis (KM EKLA, f 180, m 162-164). Adsoni originaalpäe- 

vikud on kolmeteistkümnes väikeses kaustikus, kuid hiljem (ilmselt 1960. ja 1970. aastate 

algul) on Adson oma käsitsi kirjutatud päevikumärkmed kirjutusmasinal ümber trükkinud 

ning omaaegset päevikuteksti rohkete lisalipikute ning olulisemate kirjavahetuste koopiate 

ja katkenditega täiendanud. Seepärast on siinse uurimuse aluseks võetud peamiselt Adsoni 

Rootsi-päeviku täiendatud ehk masinakirjaline päevikuvariant (KM EKLA, f 180, m 164).

Adsoni Rootsi-päevik annab detailse ülevaate Underi-Adsoni pagulasperioodi kultuuri-, 

poliitika-ja seltskonnaelust ning mõistagi Marie Underi viimase eluperioodi loometööst ning 

lugemusest. Selle Rootsi-päeviku maht Adsoni poolt masinal ümberkirjutatud ning täienda

tud variandis on 327 masinakirjalehekülge koos arvukate lisade ja lipikutega: I osa 1944

1949, II osa 1950-1958, III osa 1959-1972.

Kõige mahukam allikmaterjal pagulasperioodi uurimisel on Underi-Adsoni kirjavahe

tused, mis paguluses mitmekordselt intensiivistusid. Underi-Adsoni pagulasperioodi arhiivi 

sisuliseks tuumaks kujunenud olulised kirjavahetused algasid juba põgenikelaagrites ning jät

kusid 1970. aastate keskpaigani. Nii Marie Under kui Artur Adson vahetasid tihti kirju eeskätt 

eestlastest saatuskaaslaste ehk kaaspagulastega: Gustav Suits, Johannes Aavik, Ants Oras, 

Ivar Ivask, Aleksis Rannit, Ivar Grünthal, Oskar Loorits, Karl Ristikivi, Arno Vihalemm, Arved 

Viirlaid, Vello Salo, Paul Reets, Olaf Millert jpt. Rohkesti vahetati kirju Saksamaale elama asu

nud tütre Dagmari ning väimehe Hermann Stockiga jt läände pääsenud sugulastega. Hiljem, 
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alates 1958. aastast suheldi kirja teel ka kodumaale jäänud omastega, Dagmar Reimani pere

konnaga; 1960. aastail sugenes kirjavahetusi mitmete N. Eesti kirjandusinimestega (pike

malt E. Siiraku, K. Rummo ja LJ. Masinguga, põgusamalt P. Rummo, P.-E. Rummo, N. Andreseni, 

H. Siimiskeri, J. Šumakovi, V. Luige jt-ga). Marie Underil oli saksa-, prantsuse-ja inglisekeel

seid kirjavahetusi mitmete tema luule tõlkijate ja uurijatega: M. Dequeker, W. K. Matthews, 

K. Matuba, E. Niinivaara, H. Dresen jt; ühtekokku suheldi mitmesaja korrespondendiga Root

sis, Eestis, Soomes, Prantsusmaal jm Euroopas, aga ka USAs ja mujal maailmas.

Et anda ettekujutust Marie Underi ja Artur Adsoni kirjavahetuste tohutust mahust ja 

mitmekülgsusest, toon siin ära vaid väikese valiknimekirja Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi 

kultuuriloolise arhiivi käsikirjade osakonnas leiduvaist mahukamaist ja/või kõnekamaist kor

respondentidest, kes Underi-Adsoniga pikemalt kirjavahetuses olid:

Johannes Aavik, 92 kirja, 1944-1975

Arnold Ahman, 223 kirja, 1946-1977

Otto Tief, 87 kirja, 1957-1975

Aleksander Aspel, 36 kirja, 1946-1974

Michel Dequeker, 111 kirja, 1966-1975

Helmi Eller, 34 kirja, 1946-1975

Regina Emson, 102 kirja, 1959-1977
Õie Fleig, 198 kirja, 1948-1980

Ivar Grünthal, 232 kirja, 1950-1971

Hedda Hacker, 180 kirja, 1919-1976

Gert Helbemäe, 51 kirja, 1949-1971

Ellen Holmblad, saksa keeles, 39 kirja, 1944-1963

Ivar ja Astrid Ivask, 307 kirja (595 lk!), 1957-1979 ja dat-ta

Malljürma, 79 kirja, 1949-1978

Edgar Kant, 33 kirja, 1949-1964

Paul Laan, 20 kirja, 1962-1976

Ants Laikmaa, 119 kirja (200 lk!), 1907-1913 ja dat-ta

Bernhard Linde, 19 kirja, 1908-1915

Oskar Loorits, 41 kirja, 1949-1958

Viivi Luik, 3 kirja, 1964-1965

Aario Marist, 87 kirja, 1952-1972

Uku Masing, 16 kirja, 1968-1979 ja dat-ta

W. K. ja N. Matthews, 12 kirja, 1952-1959, osaliselt inglise keeles

K. Matuba, 24 kirja, 1963-1973, esperanto ja inglise k, tõlked eesti keelde

Leon Michelson, 104 kirja (201 lk!), 1950-1964

Olaf jajuta Millert, 41 kirja, 1963-1975

Arvi Moor, 52 kirja, 1953-1967

Hjalmar Mäe, 47 kirja (136 lk!), 1949-1968

August Nieländer, 33 kirja (160 lk!), 1964-1974
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Eeva Niinivaara, 27 kirja, 1946-1980

Ants Oras, 208 kirja (324 lk!), 1943-1979 ja 12 dat-ta

Orto kirjastus, 154 kirja, 1945-1970

Otmar ja Aino Pello, 27 kirja, 1954-1970,

Anette (Jeanette) Pärnamäe, (osaliselt saksa keeles) 51 kirja, 1909-1919 ja dat-ta

Thea Pärnamäe, 1 kiri 21.3.1976

Robert Raid, 53 kirja, 1955-1975

Aleksis Rannit, 1048 kirja (1460 lk!), 1946-1976, pius 41 kirja dat-ta

Imant Rebane, 63 kirja, 1956-1973

Paul Reets, 173 kirja (440 lk!), 1963-1979

Dagmar Reiman, 67 kirja (155 lk!), 1958-1978 ja dat-ta

Karl Ristikivi, 8 kirja, 1945-1972 ja dat-ta

Karin Rummo, 8 kirja, 1963-1965

Paul Rummo, 3 kirja, 1965-1972

Ene Runge, 53 kirja, 1962-1980

Vello Salo, 77 kirja, 1951-1979 ja 5 dat-ta

Erna Siirak, 13 kirja, 1963-1974

Hermann ja Dagmar Stock, 888 kirja (2157 lk!), 1918-1979, pluss 122 dat-ta

Jüri Šumakov, 11 kirja, 1956-1967 ja dat-ta

Franz Tint, 65 kirja, 1951-1976 ja 11 dat-ta

A. Torma, 29 kirja, 1955-1970

Liidia ja Armin Tuulse, 102 kirja, 1958-1980

Arnold ja Else Under, 220 kirja (316 lk!), 1948-1973

Berta Under, 2 kirja, 1945

Emma Under, 5 kirja, 1972-1973

Eva Under, 16 kirja, 24 lk, 1925-1931 ja dat-ta

Priidu Under, 11 kirja, 32 lk, 1915-1927 ja dat-ta

Rein Under, 1 kiri, 3 lk, 1978

Rudolf Under, 3 kirja, 1972-1973

Valve Under, 2 kirja, 3 lk, 1973

Lauri ja Juta Vaska-Zacharski, 43 kirja, 1960-1977

Otto Webermann, 52 kirja, 1947-1970 ja dat-ta

Alma Weltman, 72 kirja, 1960-1972

Arno Vihalemm, 39 kirja, 1968-1974 ja dat-ta

Arved Viirlaid, 32 kirja, 1948-1977

Eduard Vilde, 12 kirja, 1900-1905

Asta Willmann, 22 kirja, 1950-1977

Henrik Visnapuu, 14 kirja, 1922-1949

Tänuväärseid lisamaterjale ning detaile on leidunud Helmi Rajamaa mälestusteostes 

“Marie Under inimesena" (1983) ning “Paguluse sirvilaudu” (1999) ja “Paguluse sirvilaudu II” 
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(2003), samuti 1991-1992 siinse raamatu autori tehtud usutlustest Stockholmis elanud 

ja elavate kaaspagulastega: Helmi Rajamaa, Paul Laane, Karin Saarseni, Liidia Tuulse, Alur 

Reinansi, Leida Kuusma, Paul Kokla, Kalju Lepikuga jt.*  USAst leidsin aastail 2005-2006 lisa 

Underi pagulaspõlve kirjavahetustele: Juta ja Olaf Millertiga, Paul Reetsiga, Lauri Vaskaga jt, 

mis võimaldasid heita pilgu Underi hilisea arusaamadele ja seisukohtadele.

* Mitmed Underi-teemalised usutlused on filminud Peep Puks ning neid on osaliselt kasutatud tunniajases dokumen
taalfilmis “Lauluga ristit" (1992), mis käsitles Marie Underi elu ja loomingut Kokku on 1991-1992 Underi teemalisi 
usutlusi 17 tundi filmilindil ja u 50 tundi helikassettidel. Filmimaterjal on tallel Tallinnfilmi arhiivis, helikassetid 
Eesti Kirjandusmuuseumi deponeeritud Sirje Kiini koduarhiivis.

Nii Adsoni Rootsi-päeviku kui ka Underi arvukate kirjavahetuste põhjal on võimalik 

anda üsna üksikasjalik ülevaade Marie Underi loomingulisest tegevusest paguluses, nii luule- 

kui tõlketööst tema elu viimastel kümnenditel, aga ka perekondlikust seltsi- ja vaimuelust, 

millest varem oli väga vähe teada. Et enamus Underi pagulasperioodi allikaid on kasutuses 

esmakordselt, olen püüdnud seda perioodi käsitleda üsna detailselt, sihiga avada tema hilis- 

loomingu tausta võimalikult igakülgselt.

UUE
KODU
LEIDMINE

Marie Underi pagulaspõlve kirjavahetusi ning Adsoni Rootsi-päevikut läbib põhihoovusena 

valus koduigatsus ja päevast-päeva kuhjuvad mured: mure okupeeritud kodumaa saatuse 

pärast, mure Eestisse jäänud lähisugulaste pärast, mure Balti riikide põgenike võimaliku väl

jaandmise pärast nõukogude võimudele, mure sõja lõpus kadunud väimehe Hermanni pärast 

ja kui väimees Punase Risti abiga leitud, siis mure, kuidas tütar Dagmar mehega kokku saaks, 

siis mure, kuidas tütar ja väimees sõjajärgses vaesuses Saksamaal toime tulevad, iseenda 

ainelise toimetuleku mure, ülikallis pakisaatmise mure algul Saksamaale, siis sugulastele 

Eestisse; mehe lõpmatu mure armastatud naise halveneva tervise (unetuse, peavalude, när

vinõrkuse, radikuliidi, artriidi, kõrge vererõhu, öiste higistamishoogude) ja kahaneva liikumis

võime pärast, lõpuks Adsoni mure ta enda vananeva keha pärast jne jne. Esimene praktiline 

mure oli aga oma kodu leidmine.

Pärast päiksepaistelist Grännat ootas ees vihmane ja jahe Stockholm.

Adson sai 1945. a kevadel ootamatult töökoha Drottningholmi teatrimuuseumis Stock

holmis.

Pärast sõda valitses kõikjal suur korterikitsikus. Võimalikult soodsa ulualuse leidmine 

oli võõras linnas, teises riigis keeruline. Esimene öö Stockholmis veedeti juhuslikult leitud 

Odengatani pansionis, 10 krooni ööpäev. Siis otsiti kaks päeva soodsamat elukohta, kuni 

leiti tagasihoidlik tuba Regeringsgatan 80, ehkki kalli üüriga, 150 krooni kuus. (KM EKLA, f 

180, m 164, lk 21.) Paraku oli tuba jahe, kütmata, niiske ja ebamugav. Siin pooltühjas toas 

raam-madratsiga voodis lamades kuulasid Under ja Adson 7. mail 1945 kibestunult Teise 
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maailmasõja lõpuhõiskeid. Adson kirjutas päevikusse: “Saksamaa kapituleerunud. Suurjuu- 

beldus Kungsgatanil: noorsugu lehvitas Rootsi, Taani, Norra lippe ja kisas ning lasi end aga 

minna - see oli nende panus maailmasõja koledustesse... Kisa tänavalt kostis meile üles 

viiendale korrale, kuni meie uinumiseni. Ei see olnud meile rõõmupäev: meie maal surnuaia 

rahu!” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 24.)

Samal ajaloolisel rahupäeval kirjutas Under oma eestikeelsesse päevikusse vaid ühe 

napi rootsikeelse lause: “Fred i hela Europa.”* (KM EKLA, f 180, m 172: 3.)

Rahu kogu Euroopas (rootsi k).

Järgmisel päeval, 8. mail kirjutas Under kirja õele Bertale, kes oli ikka veel Rootsi põge

nikelaagris:

Eile oli terve Stockholm suurt juubeldust täis. Eile kl. 1 tehti ju rahu. Üliõpilased ja 

muu rahvas tegi rongikäike ja sõitis autodel, laulsid ja kisendasid hurraa. Kõigil olid 

lipud ja lindid ning lilled rinnas. Rahvast oli murdu. [---] See mürgel kestis poole ööni. 

Sõitsid hurraatades meilt mööda. Täna hommikul kl. 8 hakkasid kirikukellad helisema, 

see kestis pool tundi. Ilm oli eile ilus; kõik olid vaimustuses. Ainult meie olime kur

vad. Meie maa pole ju vaba. Ja nii on mitmed maad nüüd vene ikke all. Enamlased 

veavad nüüd neid niikuinii koledasti kannatanuid sakslasi orjusesse omale maale ja 

Siberisse. Süda valutab ka Hermanni pärast. Peaks ta mitte olema venelaste kätte 

langenud. Peaks ta olema elus ja liitlaste all. Eks Dagy muretse ka vist hirmsasti, sel

lepärast ta vist ei kirjuta. Kole küll, et need venelased pidid Berliini ja nii palju Sak

samaad kätte saama! Nad on ju metsalised ja maksavad nüüd koledasti kätte! (KM 

EKLA, f 180, m 48: 4.)

Taanlaste ja norralaste massiline kojunaasmine tegi endiselt okupeeritud Eesti põgeni

kud nukraks, Under kirjutas päevikusse 12. mail 1945:

Hedda oli murelik väljaandmise pärast ja üldse pessimistlik, kuna nüüd norralastel ja 

taanlastel on kojusaamise võimalus ja meil mitte. Ka tema oli olnud kurb rahusaabu- 

mise päeval nagu minagi. Ka Berta kirjutas taanlaste vabaduspäeva puhul, et see ta 

nukraks teind: meil pole ju rahu, pole kodu!... Venelased on nüüd ka Praahas... Kas 

tõesti hirmsam metsaline peab kogu Euroopas valitsema s.t. hävitama hakkama?!.. 

(KM EKLA, f 180, m 172: 3.)

Vähest rõõmu pakkusid mõned üksikud käigud teatris, kontserdil ja kirikus. Elevust 

tõi 21. mail 1945 toimunud Balti põgenike päev Skansenis. Väljasõit rohelisse, eesti ja läti 

praostide jutlused, koorilaulud ja rahvatants ning kohtumised mitmete saatuskaaslastega 

sisendasid südamlikku lohutust. (KM EKLA, f 180, m 172: 3.)

Et Adson sai uue ametikoha tõttu priipääsmeid teatrisse, külastati juba esimesel Stock- 

holmi-nädalal Draamateatri peaproovi: F. Mauriacl “Arnode’d”. Kui Adson päeval tööl oli, 
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hulkus Under üksinda “päätult” mööda linna ringi, sest ““Kodus” on kõle. Pole raamatuid.” 

(KM EKLA, f 180, m 172: 3.) Esimesed nädalad väljaspool põgenikelaagrit elati poolnäljas, 

päeva jooksul lubati endale vaid paar kohvi ja saia, väljas söömas käidi vaid ülepäeva, üüri

toas aga süüa teha ei tohtinud.

Suurim mure pärast laagritest läbikäimist oli esmase elatise hankimine võõral maal, 

mille keelt algul kuigi hästi ei osatud. Artur Adson sai esialgu ülesandeks saksakeelse eesti 

teatri ajaloo kirjutamise. Ent ühe inimese napi palgaga (300 rootsi krooni) oli väga raske 

toime tulla, kogu elamist tuli ju täiesti nullist alustada (KM EKLA, f 180, m 164, lk 21). 

Pärast korduvaid ebaõnnestunud katseid ja aegaviitvaid bürokraatlikke sekeldusi Rootsi 

tööametis saavutas Adson siiski selle, et ka tema abikaasale võimaldati osalist arhiivitööd: 

“Suure tegemisega õnnestus Pr-ssile saada arhiivi töö 1/2 palgaga: ta sai selle koha 6.8.1. a. 

[st 6. augustil 1945 - SK] ja töötab kodus minu saksakeelset käsikirja Eesti teatrist redigee- 

rides.” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 122.) Järelikult oli nii Adsoni kui Underi arhiivitöö puhul 

algul tegu pigem Rootsi ametivõimude ja teatrimuuseumi vastutulekuga põgenikele-sisu

liselt oli see vähemalt Underi jaoks ligi kaheksaks aastaks (1945-1953) poolfiktiivne töö

koht, millel polnud mingit pistmist tegeliku arhiivitööga. Ka Adson võis esialgu, aprillist kuni 

oktoobrini 1945 kirjutada uurimistööd kodus (KM EKLA, f 180, m 164, lk 22). Novembrist 

1945 tuli Adsonil aga juba päriselt arhiivitööl käia algul Stockholmi Ooperimajas, 1946. a 

märtsist Kuninglikus Raamatukogus, seejärel 1954. a veebruarist Drottningholmi teatrimuu- 

seumis. 1955. a kevadest kuni pensionile minekuni töötas Adson Stockholmi ülikooli fonee

tika laboratooriumi arhiivitöötajana (KM EKLA, f 180, m 164, lk 148,161).

Ooperimaja arhiivis töötas Adson mõnda aega koos läti menuka draamakirjaniku Mar

tin Zivertsiga, läti kuulsa tenori Maris Vetraga, eesti rahvuskirjanike rühmitusse kuulunud 

Evald Voitkiga ning paari rootslasega (Adson 1974a: 154). Adson kauples Marie Underi küll 

osavalt ja korduvalt vabaks töölkäimiskohustusest Kuninglikus Raamatukogus, kuid ise pidi 

ta siiski iga päev linna tööle sõitma (KM EKLA, f 180, m 164, lk 43). Teatrimuuseumis oli 

Adsoni kohustuseks ajalehtedest teatri-ja kinoarvustuste väljalõikamine ja paberilehtedele 

kleepimine arhiivi jaoks, osalt ka arhiivi korraldamine, viimases töökohas ülikooli foneeti

kalaboratooriumis oli tema ülesandeks väikese raamatukogu ja kartoteegi korras hoidmine, 

mitmete mappide ja helilindikarpide tušiga pealkirjastamine, “millega ma kui vana kalligraa

fias vilunud maamõõtja ülemusele väga imponeerisin. Ja kui midagi enam teha ei ole, siis 

harjutan masinal tippimist, milleks kasutan H. H. Kirsti romaani 08/15 tõlkimist. Vahepeal 

keedan endale gaasipliidil teed.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 161.) Adsoni koormus tema 

22-aastase arhiivitöö jooksul Rootsis ei võinud kokkuvõttes olla väga suur, sest neil aastail 

kirjutas ta töö kõrval (loe: töö ajal) kõik oma arvukad mälestusteosed, artiklid ning tõlked.*

* Artur Adson avaldas paguluses kaheksa raamatut ja tõlkis ka rohkesti.

Underi päevikus ja kirjades väljendub suur rõõm ja kergendus, kui pärast kuuajalist 

otsimist leiti lõpuks oma pagulaskodu, “jumalik, aga kallis!" (KM EKLA, f 180, m 164, lk 24). 

Kahetoaline kolmanda korruse korter asus maalilises Stockholmi eeslinnas, üsna uues kor- 

ruselamus kauni Mälari järve kaldal Mälarhöjdenil aadressiga Klubbacken 59.
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Artur Adson ja Marie 
Under oma Rootsi- 
kodus Stockholmis 
Mälarhöjdenil.

“Käisime Mälarhöjdenil: saime korteri praost Tähevälja vahendusel. Ainult 30 kr. oligi 

agendile võtmeraha maksta. 2 tuba, köök, vannituba, elektripliit, külmutuskapp, lift. Mis sa 

hing veel soovid! Ja tükk vaadetki meie kolmandalt korralt üle metsalatvade Mälarile ja ta 

tagusele maastikule.’’ (KM EKLA, f 180, m 164, lk 25.) Oma uude pagulaskodusse, “suurde 

aedade õitsemisse” kolisid Marie Underi ja Artur Adson 4. juunil 1945 (KM EKLA, f 180, m 

164, lk 25).

Korter oli aga tühi, raha mööbli ostmiseks ei olnud. Mai lõpus istusid Under ja Adson 

pikki tunde Rootsi sotsiaalametis järjekorras, et taotleda laenu mööbli ostmiseks, kuid ei 
saanud (KM EKLA, f 180, m 164, lk 25). Üllatuslik abi tuli hoopis mujalt: Lidingös elanud 

lahke rootsi-taani perekond Holmblad kinkis kirjanikest põgenikepaarile ootamatult hulga 

vajalikku majakraami: voodi-ja lauapesu, kardinad, kööginõud ja pisut mööblitki, anti ka 50 

krooni tugitoolide ostmiseks ja toidupakke (KM EKLA, f 180, m 164, lk 25-26).

Osa mööblist osteti kodumaale naasvatelt Taani põgenikelt, perekond Katzenstegilt, kel

lest vabaksjäänud korteri Under ja Adson said (Adson 1974a: 154), teine osa mööblit osteti 

aga järelmaksuga. Kuna Rootsi sotsiaalabist laenu ei saadud, võeti korteri sisustamiseks võlgu 

ühelt Adsoni sugulaselt, Rootsis töötanud majateenijannalt (KM EKLA, f 333, m 7: 6,1.7.1945).
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Nii olid 62-aastane Under ja 56-aastane Adson oma pagulaskodus uut elu alustades täiesti 

rahata ja võlgades.

Juunis 1945 saabus uude kodusse esimene eestikeelne raamat paguluses - Bernard 

Kangro omakirjastatud uus luulekogu: “Hea raamat, just kohane pagulasluuletajalt pagu

lasluuletajale. M-il hea meel: ta on hulk aega olnud ilma raamatuteta. - Esimene kuu omas 

korteris pooled ööd unerohtudega, ja pealegi tugevatega.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 26.)

Underi jätkuvaid unehäireid põhjustas nüüd lõõmav päike, mis küttis uue kodu maga

mistoa kuumaks, kuid Underi kroonilise unetuse peapõhjus oli siiski nõrk närvikava, mida 

põgenemistrauma süvendas.

1945. a tugevnes poliitiline surve põgenike kojupöördumiseks: ühelt poolt soovitasid 

rootsi lehed põgenikel tungivalt kodumaale naasta, teiselt poolt kutsuti 1945. a juunikuus 

Tallinna raadio kaudu kirjanikke G. Suitsu, M. Underit, K. Ristikivi ja H. Visnapuud nimeliselt 

koju (KM EKLA, f 180, m 164, lk 26-27). Nõukogude võimud alustasid Balti riikide põgenike 

kojukutsumiseks eraldi propagandakampaaniat. Paljud põgenikud, sh Underi õde Berta, sat

tusid sellest propagandast paanikasse, nii et Adson ja Under olid sunnitud teda korduvalt 

kirjades rahustama ning kinnitama, et kojunaasmine pole sugugi kohustuslik ning et põge

nikele saadetud kojukutsumise kirju tuleks ignoreerida: “Selle kojukutsumise kirja pärast 

ei maksa Sul üldse muret tunda. Kõigile saadetakse need, ka meie saime, Dagy samuti, aga 

meie keegi ei lähe. Ses kirjas öeldakse ju selge sõnaga, et sundust ei ole," kirjutas Marie 

Under Bertale 1. septembril 1945. Samal kuupäeval õele saadetud teises kirjas selgitab ja 

rahustab ta õde veel põhjalikumalt:

Mälarhöjden on eestlasi täis - keegi ei mõtlegi Rootsist lahkuda. Ka inglased ja amee

riklased ei anna eestlasi välja, kes on Taanis ja mujal nende all. Meie oleme kõik täiesti 

mureta ses suhtes. Üksvahe käisid kõiksugu kuulujutud, et meid välja antakse, aga 

nüüd on kõrgemalt poolt kindlasti üteldud, et väljaandmist ei ole. Tehakse ettepanek 

küll (venelaste tahtmist mööda), aga väljaandmist ei tule. Mingit sundust ei avaldata, 

seisab ju selge sõnaga ses kirjas. Kõik tuttavad on muretud ja jäävad siia - Täheväljad, 

Aavikud ja tuhanded teised. Ole siis päris rahulik. (KM EKLA, f 180, m 48: 4.)

Vaatamata õele kirjutatud kirjade rahustavale toonile olid Under ja Adson nagu tei

sedki Balti riikide sõjapõgenikud ometi üsna närvilised ja mures pingelise rahvusvahelise 

olukorra pärast.*

* Artur Adson kirjutas 20. mail 1945 Underi õele Bertale: “Kallis Bertuš! Tänastes rootsi lehtedes on Nõukogude 
saatkonna teadaanne, et nõukogude kodanikke hakatakse saatma kodumaale. See aga ei käi meie Balti põgenike 
kohta, olgugi et saatkond meid selleks tembeldada püüab. Rootsi valitsus teeb selget vahet nõukogude kodanikkude 
ja Balti riikide kodanikkude vahel ja on ütelnud, et sunniviisil kedagi kodumaale ei saadeta. Sellepärast ärge tehke 
väljagi, kui keegi Teid üles kutsub, või Teile soovitab anda end üles kodumaale sõitmiseks. Meid püütakse viia tagasi 
kavalusega, sest et õigusega ega väevõimuga seda teha ei saa. Ärge niisuguseid jutte kuulake ega kuhugi ärge alla 
kirjutage, mis selle asja kohta käib ja ei ole eesti keeles kirjutatud. Olge üsna rahulik, keegi meid ei saa sundida." 
(KM EKLA, f 180, m 48: 4.)
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1945. aasta juulis sai Marie llnder üle pika aja pärast põgenemist Stockholmis kokku 

oma tütre Heddaga:

Kohvikus oldud Heddaga. Saatsime ta jälle ära. Tema siinolek mõjus Marikesse hästi. 

Nad vestlesid pikalt ja rahulikult. Tegime Mälarhöjdenil kaugeid jalutuskäike keset 

neid idüllilisi üksikelamuid suurte aedade keskel. M. sai rea päevi enesest väljas 

olla. Hedda leplik-leebe olemus mõjus ta emasse nii, et ristisin ta endamisi: Hedda- 

Valeriana’ks. Ta ärasõit jättis tühja koha. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 29) “M. ütles: 

“Kui Hedda siin oli, siis muretsesin vähem, siis rääkisime temaga kogu aeg. Nüüd jälle 

süda raske." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 30.)

Juulis 1945 saabus telegramm teatega, et Underi tütar Dagmar saab samuti lõpuks põge

nikelaagrist välja ning tohib Stockholmi sõita. Under ja Adson asusid otsima talle töökohta. (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 30.) See osutus arvatust raskemaks, otsingud kestsid ligi kolm kuud, 

alles oktoobris 1945 saatsid nad Dagy Karistad! arhiivitööle Helge Kjellini juurde, kes oli olnud 

Eesti Vabariigi ajal Tartus kunstiajaloo professor (KM EKLA, f 180, m 164, lk 34A).

Suvel 1945 kasvasid põgenike lootused aatompommi loomise kõmu tõttu, räägiti selle 

kasutamisel avanevaist poliitilistest võimalustest. Kui Jaapan kapituleerus, uskusid nii Adson 

kui Under, et aatompomm avab maailmas uued perspektiivid. Marie Under ütles Adsonile 

10. augustile 1945: “Nüüd tuleb jälle lootusi, nüüd läheb elu huvitavaks-ja mina harjutasin end 

alles tunaeile nirvana-mõttega. Olin kogu päeva selle kütkes.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 31.)

Ent koduigatsuses vaevlevate põgenike meeleolud olid heitlikud. Nii oli Adson juuli 

lõpus 1945 vapustatud Churchilli valimiskaotusest: “Ega nüüd sõda niipea tule. Mis saab 

meist ja meie maast?” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 30.) Churchill oli olnud nii tema kui pal

jude teiste balti põgenike jaoks viimane lootus: “Kõik pagulased, keda oleme kohanud, on 

mures. Pessimism üldine.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 30.) Marie Under ütles 9. augustil 

1945 Adsonile: “Leidsin, et meie, pagulaste mõtetel ei ole õiget paika: minevikust on raske 

mõelda, tulevikku meil ei oleja olevik pole midagi väärt.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 31.)

VAIMNE
TAASTUMINE

1945. a augustis-septembris leidsid mõlemad pagulaskirjanikud siiski juba sel määral hinge

rahu, et alustasid Kuninglikus Raamatukogus käimist. Underi päevad olid taas täis tihedat lae- 

nutamist-lugemist. Under luges näiteks Björnsoni kirju tütrele, Jamesi psühholoogilist teost, 

Drieschi “Parapsühholoogiat", Adson aga luges oktoobris 1945 Underile juba kodumaal lem

mikuks saanud raamatut - Goethe “Kõnelusi Eckermanniga” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 34A).

Kuid peamine rahuldus oli see, et 1945. a hilissuvel alustasid mõlemad taas luuletamist 

ning kirjatöid, oma põhilist kutsumust. Under jätkas tööd Grännas alustatud kolmeosalise luu

letsükli “Võõrsil” kallal, kirjutades selle 2. ja 3. osa. Augusti lõpus 1945 sündisid luuletused
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Marie Under
tütarde Hedda 
ja Dagmariga 
paguluse 
algusaastail.

“Tuul ajab taga teist", “Hääl tuulde”, “Jaaniööl", “Imelind”, “Kassari kabeliaed”. 1945. a sügisel 

koostas Under kirjastusele Orto oma luule valikkogu pealkirjaga “Sõnasild”. 7.-8. novembril 

1945 kirjutas Under praost Tähevälja poolt väljaantavasse jõulualbumisse mõeldud pikema 

luuletuse “Nägemus”, ehkki selle töö tulemuseks olid taas pikad unetud öötunnid. (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 35.) Kõik need luuletused ilmusid ka kogus “Sädemed tuhas” (1954).

Kehalist koormust pakkusid kirjanikepaarile kellaajalise täpsusega tehtud pikad jalutus

käigud Mälari ääres. Kaasaegsed on meenutanud, et nende igaõhtuste jalutuskäikude järgi 

võinuks lausa kella õigeks sättida. Väikeseks puhkuseks peatuti ikka kodu lähistel asuva 

rootsi luuletaja Carl Michael Bellmani kaevu juures. “Istusime Bellmani kaevu roosiaias, meie 

alatisel puhkepingil paar tundi,” märkis Adson 9. septembril 1960 (KM EKLA, f 180, m 164, 
lk 230). Õhtused jalutuskäigud muutis meeldivaks rohelise aedlinna vaatlemine. Ühel mai- 

õhtul jalutades ütles Marie Under Adsonile: “Mul hakkab ikka kurb, kui nii ilu vaatlen. Kahe- 

kümnenelja aastasena oli mul juba tõsine hirm, et lähen vanaks." (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 46.) Kurbus võõraste aedade ilu vaadates oli seda sügavam, et meenutas valusasti Eestisse 

mahajäänud armsat koduaeda Rahumäel*

* Paljudes pagulaspõlve kirjades (Eeva Niinivaarale, Margot Reimanile jt) korduvad Underi-Adsoni pärimised koduaia 
ja -puude saatuse kohta. 1960.-1970. aastatel, kui juba mõned külalised Eestist Rootsi pääsesid, toodi kodumaalt 
kirjanikepaarile tervituseks ka koduaia õunu ning teateid ühe või teise puu kasvu kohta.
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Karastuseks ning noorenduskuuriks võttis Under Mälarhöjdeni kodus igal hommikul külma 

dušši, seda tervistamisviisi oli ta harrastanud sagedasti ka kodumaal (KM EKLA, f 180, m 164, lk 33).

Pagulaskonna suurele kultuurinõudlusele vastu tulles andis vastasutatud rootsieestlaste 

kirjastus Orto juba 1945. a jõuludeks välja Marie Underi luule valikkogu “Sõnasild”, kuid raamatu 

maitsetu välimus ning rohked trükivead valmistasid autorile suure pettumuse: “Saime kätte 

Sõnasilla: maitsetu kaas. M-ile suur pettumus. Ja üle 20 trükivea sees. Isegi selline, et Unetuma 

laul on välja jäetud ja sellest ainult pealkiri ära trükitud tsükli ette, mis algab Ihk. 133... Sellist 

ei julge kellelegi saata. Rebime kaane ära, asemele panen valge kaane, kuhu joonistan tušiga 

Monogrammi,” kirjutas Adson 20. detsembril 1945. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 37.)

Ebaõnnestunud välimusele vaatamata oli valikkogu “Sõnasild” siiski Marie Underi esi

mene paguluses ilmunud teos, millel oli põgenike kultuurilise elujõu ja enesetunde tõstmi

sele oluline tähendus.

Jõuluks 1945 kinkis Adson Underile Kaj Munki saksakeelse jutluste kogu, mida Marie 

kohe innuga õhtul hilja lugema asus: “Kaj Munk meeldib M-le väga: kirglik usumees ja tõe

line sõnakunstnik. Märter: ta olevat sakslaste poolt tapetud.” (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 37.) Vana-aasta õhtul 1945 luges Marie Under taas oma vana lemmikteost: Goethe “Kõne

lusi Eckermanniga” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 38).

BALTLASTE
VÄLJAANDMINE

1945. aasta novembris tabas kõiki Rootsi põgenenud Balti riikide pagulasi suur ärevus: saksa 

sõjaväes teeninud 167 baltlast, nende seas seitset eestlast, ähvardas siiski vastu kõiki ootusi 

ja lubadusi okupeeritud kodumaale tagasi saatmine. Adson kirjutas:

Eile oli M. lugenud ajalehe reklaamplakatilt (nn löpsedelilt), et 2700 baltlast antakse 

nõukogude võimudele välja. See erutas teda hirmsasti. Mina olin koosolekul, nii pidi 

M. mitu tundi viibima selle sõnumi paine all ja nii kadus ka ta öörahu. Tegelikult on 

otsustatud välja anda vaid 167 baltlast, teised on sakslased. Ajakirjanduses valdav 

enamus seisukohti väljaandmise vastu. On antud palve kuningale vahele astuda. Väl

jaantavad algasid näljastreiki. Sotside valitsus diskrediteerib end kõvasti. Parlamen

dis eile olnud kõik kõnelejad peale ühe kommunisti väljaandmise vastu, isegi mõned 

sotsid. Aga valitsus ei paendu: eelmise koalitsioonivalitsuse ja välisministri Güntheri 

aegu olevat kohustus antud Rootsi põgenenud saksa sõjaväes teeninud isikud välja 

anda ja sotsid minister Undeniga eesotsas täidavad tolle absurdselt antud lubaduse 

(Rootsi oli ju sõjaaegu erapooletu ja peaks olema ka nüüd erapooletu, ega mitte sõna

kuulelik sõdinud nõukogudele. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 35-36.)

Ajakirjanduses kujunes see Rootsi ajaloos enneolematu poliitiline pretsedent suureks 

sensatsiooniks, avalik arvamus oli selgelt selle vägivaldse sammu vastu.
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25. novembril 1945 Stockholmi Jakobi kirikus toimunud jumalateenistusel paluti 167 

baltlase eest. Marie Under elas väljaantavatele sügavalt kaasa:

Ostsin Aftonbladeti, M. vaatas selle pilte dramaatilistest väljaantavate kohtlemis- 

stseenidest ja langes üsna närvidest ära. [---] Tunaeile kuulsime, et rootslased tahtvat 

meie, pagulaste, kõikide väljaandmise panna Gallupi süsteemi tulemuste otsustada. - 

Täna öösi nägi M. und enamlastest, mis teda nii kohutas, et enese ärkvele karjatas. On 

sama masendav, kui Tallinnas, kui rinne iga päevaga lähemale nihkus ja kui Nõmmel 

igal õhtul selge ilmaga taevast sai uuritud: kas tulevad pommilennukid. Kui vaevalised 

tänavused jõulud! (KM EKLA, f 180, m 164, lk 36.)

Samal ajal sai Adson Olakilt hangitud Thomas Manni kurikuulsad raadiokõned, mis ta 

USA raadios sõja aegu Saksamaa vastu ja Stalini kasuks pidas: Marie Under luges neid inten

siivselt detsembris 1945 (KM EKLA, f 180, m 164, lk 37).

Nii Under kui Adson olid algusest peale seotud kirjanike rahvusvahelise PEN-klubi eesti 

pagulasorganisatsiooni loomisega 1945. a Stockholmis, mille üheks initsiaatoriks oli oku

peeritud Balti riikide olukorrast aktiivselt loengukursusi pidanud ning mööda Rootsit ringi 

sõitnud Ants Oras: “Hiljuti sain kokku Penklubi sekretäri Hermon Ouldiga, keda tunnen juba 

oma 18-19 aastat. Ouldi on täiesti nõus sellega, et loome oma pagulasklubi, keskusega 

Stockholmis. — Ouldi lubas ka Rootsi Penklubile südamele panna, et see eesti kirjanikke 

mitte hätta ei jätaks." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 34.)

1946. aastal muutus poliitiline õhkkond Rootsis ning maailmas niivõrd ärevaks, et 

Under ei suutnud kirjutada ühtki luuletust (Adson 1974a: 156). Jaanuaris teatas Rootsi 

välisminister, et kokkulepe baltlaste väljaandmise kohta jääb püsima. Rootsi kuningas oli 

küll pöördunud Stalini poole ning palunud, et see loobuks baltlaste väljanõudmisest, kuid 

Stalini vastus oli eitav (KM EKLA, f 180, m 164, lk 39). Rootsi parlament arutas mitmel 

korral pikalt ja ägedalt baltlaste tragöödiat. Välisminister Unden arvas aga, et ega nen

dele Venemaal mingit kurja tehta... Otsus: 167 isikut antakse ikkagi N. Liidule välja. Jaa

nuari lõpus, kui väljaantavate hirm ja poliitiline skandaal oli kestnud juba kaks kuud, lan

ges lõplik liisk: politsei valve all transporditi interneeritud Trelleborgi, kuhu 24. jaanuaril 

1946 nõukogude aurik neile järele tuli. See operatsioon lükkus küll tormi tõttu päeva 

võrra edasi, kuid:

Baltlased viidi! Üks neist jõudnud veel enne enesel elu võtta, lõigates kõri läbi. Teine 

torganud omal pliiatsi teravikuga silma peast välja. Kolmas püüdnud klaasikiUu abil 

käesooni katki lõigata, suutnud ennast aga ainult vigastada ja viidud ikkagi laeva. 

Ta püüdnud end sellejuures üle parda heita, kuid takistatud selleski. - Kui töö teh

tud, istunud seda juhtinud rootsi ametnikud koos venelastega söömalauda. - Laev, 

mis ohvrid ära viis, kandis nime Beloostrov. - Muid interneerituid on haiguse pärast 

siiski ära viimata jäetud - kuni tervenemiseni. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 39-40.)
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Kümnekonnal haigestunud baltlasel õnnestus hiljem paadiga Inglismaale põgeneda, 

mis päästis nad nõukogude vangilaagrist või surmast Rootsi pääsemine ja siin elamine ei 

tundunud pärast Rootsi valitsuse reetlikku sammu pagulastele enam turvaline. Balti riikide 

pagulaste hulgas hakati jälle aktiivsemalt otsima Rootsist edasireisimise võimalusi. Aga kuhu? 

Päevakorral oli pääsemine Ameerikasse, Austraaliasse, isegi Brasiiliasse ja mujale. Paljud 

põgenikud tegid need plaanid toona ka teoks. 1. märtsil 1948 arutas nn edasi-emigreeru- 

mise küsimust Eesti PEN-klubi: “Nõukogude võim on Tšehhoslovakkia anastanud ja ähvar

dab Soomet. PEN-klubi tänasel koosolekul arutasime meie edasipõgenemist ja otsustasime 

pöörduda Kanada klubi poole: et see meid aitaks Kanadasse ümber asuda.” (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 71.) “Stalin on Soomet “surmasuudlusega” õnnestama hakanud. Pagulased arutavad 

edasirändamise vajadust,” kirjutas Adson päevikusse 5. märtsil 1948.

Märtsi algul 1948 andsid ka Marie Under ja Artur Adson USA konsulaati sooviavalduse 

kogu perekonnaga USAsse pääsemiseks (KM EKLA, f 180, m 164, lk 71).

Sõjapõgenike paanikast annab tunnistust ka PEN-klubi käitumine: juba 7. märtsil otsus

tati igaks juhuks pöörduda ka Mehhiko ja Argentiina klubide poole palvega, et need vajaduse 

korral soodustaksid eesti kirjanikest klubiliikmete pääsu nendesse maadesse. Argentiina PEN- 

klubilt saadi juulis 1948 ka positiivne vastus: “Argentiina PEN-klubi on meie soovile vastu 

tulnud. Käisin koos esimees Aavikuga Argentiina saatkonnas, lubati vastu tulla. Nüüd saa

dame ringkirja kõigile klubi liigetele Rootsis: kes soovib Argentiina viisat.” (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 75.) Septembriks oli ringkirjale reageerinud 41 eestlast (koos PEN-klubi liikmete 

omastega) ning kõigi nende nimekiri anti koos dokumentidega 19. septembril 1948 Argen

tiina konsulaati sisse. Ärakiri saadeti Eesti asekonsul Theodor Gutmanile Argentiinas. (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 78.) Adsonit ja Underit selles nimekirjas polnud, nemad lootsid ikka 

veel pääseda USAsse. Paraku see lootus luhtus, ilmselt seetõttu, et USA sõjajärgne immig

ratsioonipoliitika eelistas valida nooremaid töövõimelisi sõjapõgenikke.

Põgenike painav mure oma edasise saatuse pärast halvendas järsult Underi tervist, sun

dides teda taas arsti poole pöörduma: “Käisime M-ga doktor Panfilovi juures, kel omal ajal 

Kadriorus moodsas villas oma erakliinik oli. Ta ütles, et M-il on orgaaniliselt kõik korras, kuid 

närvid ei kõlbavat mitte kuhugi - nende närvidega ei saavat Panfilovi arvates magada tun

digi! Kirjutas närvetugevdavat rohtu, samuti unevahendeid. Nii avameelne patsiendi vastu ei 

ole keegi teine arst olnud.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 40.) Kogu 1946. a kevadtalve süstiti 

Marie Underit, kuid abi oli sellest vähevõitu, krooniline unetus ning närvinõrkus jätkus ikka, 

nii et 1946. a maikuust alates oli ta sunnitud hakkama tarvitama veel kangemat unerohtu, 

mis sisaldas oopiumi (KM EKLA, f 180, m 164, lk 45).

Südamevalu süvendasid kodumaalt saabuvad teated verisest terrorist ning massilistest 

küüditamistest. Sagenenud surmamõtted peegeldusid Marie Underi toonases lektüürivalikus: 

ta laenutas Kuninglikust Raamatukogust suure kimbu teoseid surmast ja olemisest pärast 

surma (KM EKLA, f 180, m 164, lk 40).

13. veebruaril 1946 nägi Marie Under unes Eesti lippu - ta suudles seda (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 41).

464



Paljud pagulased ootasid pikisilmi, et puhkeb uus sõda ja toob kaasa teistsuguse lahen
duse. 1946. a märtsis tsiteeris Ädson päevikus lootusrikkalt Šveitsi ajalehti, mille juhtkirjas 

seisnud: sõda algab aprillis või mais 1946 (KM EKLA, f 180, m 164, lk 42).

Iganädalasel palgapäeval kohtus Adson tihti Stockholmi kesklinnas Birger Jarlgatanil 

asunud Kjellsoni kohvikus Olakite ja Aavikutega, et palga “liikude” ettekäändel arutada äre

vaid kuuldusi ning saada üksteiselt tuge (KM EKLA, f 180, m 164, lk 43). Ka Marie Underi ja 

Artur Adsoni “randevuud” Ants Orasega toimusid tihti Kjellsoni kohvikus (Adson 1974a: 154).

Sõjajärgne pinevaim aasta ei jäänud siiski päris kultuurisündmusteta. 6. aprillil 1946 

toimus Eesti Komitee naissektsiooni luuleõhtu Marie Underi auks, kõnepidajaiks olid Aino 

Suits ja Maria Kleitsman. Luuletajale kingiti lilli ja kristallvaas, üks väike tüdruk deklamee

ris “Sõduri ema”, Helmi Betlema laulu ajal võitles Under nagu ikka liigutuspisaratega. Oli ka 

palju jutuajamisi teelauas. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 44.)

27. aprillil 1946 taasloodi Stockholmis Eesti PEN-klubi, mille enamlased olid 1940 

likvideerinud. Nii Adson kui Under osalesid taastamiskoosolekul (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 44), aga ka mitmetel PEN-klubi kongressidel. Esimene sõjajärgne kongress toimus üsna 

suurejooneliselt Stockholmis juuni algul 1946. Ametlikud delegaadid olid Gustav Suits ja 

Johannes Aavik. Kongressil tõstatus korraks küll küsimus, kas eestlastel on üldse õigust sel

lest osa võtta, kuid PEN-klubi peasekretär Hermon Ouldi autoriteediga ning eestlaste endi 

tubli kuluaaritööga võeti probleem siiski päevakorrast maha. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 46.)

28. mail 1946 osalesid Marie Under ja Artur Adson Stockholmi eestlaste õhtugümnaa

siumi peol, kus üks tüdruk kandis ette Underi ballaadi “Sada meest”: “...tegi seda hästi, kuid 

M-il ikkagi piinlik, nagu alati, ennast kuulata. Talle annetati 5 väga värsket tumepunast roosi.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 45.)

Juunis, küüditamise 5. aastapäeval kirjutas Adson päevikusse: “M. hirmul iga öö: Rootsi 

delegatsioon viibib Moskvas - kardame, et meid võibolla välja antakse.” Kogu juunikuu jook

sul luges Under kirglikult C G. Jungi teoseid ning tegi neist väljakirjutusi. (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 47.)

1946. a juuni lõpus tuli ametlik teade: nii Adson kui Under peavad kolm nädalat linnas 

rootsi keele kursustel käima. Adson oli sellest häiritud, ühest küljest poliitilistel põhjustel, 

teisest küljest arvas ta, et igapäevane linnasõit segaks Marie magamist: “Isiklikult jätsin balt

laste väljaandmise ajal rootsi keele õppimise seisma: mina sellise riigi keelt ei õpi... Hiljem 

aga olude sunnil olen siiski sellest otsusest taganenud, hakates lugema Stockholms Tidnin- 

genis ilmuvaid laste muinasjutte.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 48.)

Juulis 1946 tuli ootamatult ebameeldiv teade: Under vallandati 18. juulist arhiivitöölt, 

kuna ühes perekonnas ei tohtivat kaht isikut arhiivitööl olla. Septembris sai Under oma vana 

koha endistel tingimustel siiski tagasi: “Tänu Hi lleströmile, meie sefile, kes M. Underist lugu 

peab." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 49-50.)

Suvisel töötaoleku ajal leiti ainelisest kitsikusest väljapääs: 1946. a augustis hakkas 

Marie Under koos õe Berta ja tütre Dagmariga õmblema kodus ühele ärile lipse: 10 ööri tüki 

eest (KM EKLA, f 180, m 164, lk 49). Sellest kujunes nüüd Underi igapäevane leivatöö. Lisa

teenistust oli vaja mitte niivõrd endale, kuivõrd Saksamaal puudust kannatanud väimehele 
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(hiljem ka tütrele) saadetud abipakkide pärast, mis olid üpris kulukad (KM EKLA, f 180, m 

164, lk 59). 14. aprilliks 1947 olid nad saatnud Hermannile ja Dagmarile Saksamaale 15 

kogukat toidupakki. 15. aprillil 1947 õmbles Under rekordarvu lipse: 35 tükki “ja rikkus 

hasardiga oma magamise” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 59). Juulikuus 1947 “M. õmbleb ikka 

lipse. Omal peavalu. Aga pakid tahavad saata.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 62.)

Ainelises kitsikuses olnud luuletajat toetas diskreetsel viisil Nobeli akadeemia sekretär 
Anders Österling, kes saatis tänu Gustav Suitsu vahendustööle taas Underile abiraha, seekord 

500 Rootsi krooni. Suitsu selgituskirjast selgus, et Österling oli ise küsinud, kas Underil on 

ainelisi raskusi, kuna ta oli välja arvatud arhiivitööliste kategooriast:

Ei hoidnud ma tagasi oma arvamust, et palju-palju soovitavam oleks, kui Under või

malust saaks koonduda oma poeetilise missiooni jätkamisele ja täitmisele.

Anders Österling oli vastuvõtlikus tujus. Ta oli ka teistelt kuulnud, et pagulaspõlv 

mitte kerge pole. Lahke 60-aastase baby näoga võttis ta minult M. Under-Adsoni aad

ressi. Ta suuremeelsus ei küüni küll 500-600 kroonisest toetussummast kaugemale; 

aga vahest on selgi “õnne varjutuses” mingi reaalne ja moraalne väärtus. (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 51.)

Nii kirjutas Suits Adsonile, paludes seejuures, et Österlingi soovi kohaselt sellest toe

tusest avalikult ei räägitaks.

6. augustil 1946 kirjutati Moskvas alla Rootsi ja Nõukogude Liidu vahelisele kaubandus- 

lepingule. Adson kirjutas päevikusse: “Pessimism aina suureneb: lääneliitlased muudkui teevad 

Moskooviale järeleandmisi ja meie maa on unustatud." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 53.) Ning sel

les õhustikus muutub arusaadavaks ka Marie Underi hirm, et leping võib kätkeda ka Balti pagu

laste väljaandmist. Pealegi suri Rootsi peaminister lepingu allakirjutamise ajal südameraban

dusse. Adson uskus, et need kaks sündmust on omavahel seoses. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 51.)

Hirmul olid pärast sõda tõesti suured silmad.

UNDERI 
POLIITILINE 
ISAMAALUULE

Jaanuaris 1947 tegi aktiivne eesti pagulaspoliitika August Rei koos kirjaniku August Mälguga 

Adsonile ettepaneku astuda poliitilisse rühmitusse nimega Rahvusliku Koostöö Keskus (juhid 

August Rei ja Otto Pukk), millega Adson ka nõustus (KM EKLA, f 180, m 164, lk 56).*  Samal 

* RKK ehk Rahvusliku Koostöö Keskus ei pooldanud poliitiliste erakondade moodustamist paguluses, vastupidiselt 
ajalehe Teataja ümber koondunud nn Demokraatliku Klubi ringkondadele, kes olid selle poolt. RKK esindaja T. Kint, 
põllumeeste erakonna liige, avaldas ajalehes Välis-Eesti programmilise artikli, kus ta teatas: kui praegu räägitakse 
erakondadest, siis peab meil praegu olema ainult üks erakond: meie Vaba ja Iseseisva Eesti Taastamise Erakond. 
Sellest T. Kindi artiklist puhkes eesti pagulaslehtedes äge poleemika. A. Rei nimetas nn demokraatide tegevust 
liivakastimänguks erakondadega. See mõiste läks pagulaspoliitikas laialt käibele.
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kohtumisel tellis Rei Marie Underilt luuletuse kuukirjale Oma Maa vabariigi aastapäeva numbri 

jaoks. Ehkki aega oli vaid üks nädal, suutis Under kehvale tervisele vaatamata poliitilise tellimus

töö siiski 31. jaanuariks täita: Adsoni päeviku andmeil valmis luuletus “Me ootame" (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 56A). Kui Mälk tellitud luuletuse Reile üle andis, hakkas Rei seda õhinal valjusti 

ette lugema, kuid ei suutnud liigutuse tõttu lõpuni lugeda (KM EKLA, f 180, m 164, lk 57). Nii 

täpselt oli luuletaja tabanud ära kõigi pagulaste südamevalu ja sõnastanud suurima lootuse:

Me ootame

Koost pudenend on meie hõimu sari, 

Me lähedaste üle surmavari.

Me elame kõik iseendast mööda:

Ei ihu-hinge võõras võim ei sööda.

Kuid ootuses me silmad suureks kisti, 

Selg sirgu ajab end all ränga risti.

Kuis iial vaev ka väänab meie õlgu, 

Me teame: elu on meil õigust võlgu.

Käib hingest hinge hüüdja vastukaja: 

Oh saabu, valguspäev, me vabastaja!

Päev, mis meid koguks nagu lapsi ema, 

Et lööksime ta ümber õilmitsema.

Päev, mis taas kingiks meile näo ja nime, 

Et jälle inimväärselt elaksime.

Oh saabu pea, päev püha, suur ja puhas! 

Su lapsed ootavad sind pisarais ja tuhas.

Me ootame. Ja truudust me ei murra. 

Nii kergem elada ja - uhkem surra.

Ilmselt eksis Adson päevikus selle luuletuse pealkirjaga, sest ajakirjas Oma Maa (1947, 

nr 2, lk 2) ilmus tegelikult Marie Underi luuletus “Üks päev”, mis kandis valmimiskuupäeva 

30. jaanuar 1947. Luuletus oli samuti pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale ning väljendas 

tugevaid isamaalisi tundeid. Et Underi ühe kõige isamaalisema luuletuse tekst ei ole hiljem 

samal kujul üheski luulekogus ilmunud, olgu siin esitatud selle algupärane terviktekst:
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Üks päev

I
Üks päev me südames on alatasa -

Ta juure astugem ka täna tasa.

Päev, mis meid kogus nagu lapsi ema, 

Et lööksime ta ümber õilmitsema.

Päev, mis on kinnitand me näo ja nime, 

Et mis me olnud, rohkem oleksime.

Päev, saabu jälle lumesäras puhas - 

Su lapsed ootavad sind pisarais ja tuhas.

II
Üks päev me südames on alatasa -

Ta juure astugem ka täna tasa

Ja hardalt kergitagem leinakate 

Eest surnute ja hädas elavate.

Et me veel elame, on õnn ja juhus - 

Torm seltsilisi üle parda puhus.

Koost pudenend on meie hõimusari, 

Me lähedaste üle surmavari.

Suur ahastus on üle meie maja, 

Ja väga kaugel näib veel abistaja.

Ei võõras kuld ja muld me hinge sööda - 

Kõik elame kui iseendast mööda.

Kuid ootuses me silmad suureks kisti, 

Selg sirgu ajab end all ränga risti.

Kuis iial vaev ka väänab meie õlgu, 

Me teame: elu on meil’ õigust võlgu.

Me ootame. Ja truudust me ei murra.

Nii kaunim elada ja - kergem surra.

30.1.1947.a. (Under 1947: 2.)
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Luuletust saatis toimetuse märkus ajakirja esimesel leheküljel:

Toimetusel on harukordne õnn ja häämeel tuua järgneval leheküljel luuletuse, mille 

meie suurim laulik Marie Llnder oli Oma Maa Vabadusepüha numbri jaoks loonud, mis 

aga kahjuks juhuslikkude asjaolude pärast jäi sealt välja. Nimelt pidi trükikojast ole

nevatel põhjustel nummer minema trükimasinasse mõni päev varem, kui oli mõeldud. 

Kuna “Üks päev” on pühendatud just 24. veebruarile, siis oleks see olnud hindamatult 

väärtuslikuks rikastuseks Vabadusepüha numbrile. Tundes seepärast tõsiselt kahju, et 

see ei saanud seal ilmuda, oleme kindlad, et meie lugejad ka pärast seda päeva, mis 

me südames on alatasa, samasuguse liigutusega loevad Marie Underi südameverega 

kirjutatud uuemat luuletust. Meie luulekunsti suurmeistrile sügavaimat tänu avalda

des ja parimaid tervitusi saates. OMA MAA TOIMETUS

Mõlemas luuletuses (“Üks päev” ja “Me ootame”) kordusid read: “elu on meil’ õigust 

võlgu” ja väikse erinevusega lõpuread “Me ootame. Ja truudust me ei murra. / Nii kaunim/ 

kergem elada ja - kergem/uhkem surra”, kusjuures sõna “õigust” oli mõlemas luuletuse 

variandis sõrendatud: nii tugevalt tunnetas luuletaja eesti rahvale tehtud ülekohtu suurust.

Paar päeva enne Eesti Vabariigi aastapäeva 1947 sai Marie Under eksootilise tervituse 

tänulikelt lugejailt Argentiinast: viieteistkümne allkirjaga kiri kaasmaalastelt, saatuskaaslas- 

telt: “austamiseks ja lohutuseks", nagu Adson märkis (KM EKLA, f 180, m 164, lk 57).

1. mail 1947 toimus Stockholmis Mare Leedi koostatud ja ettekantud Underi ballaadide 

ja luuletuste õhtu, kus oli rohkesti publikut: “M. muidugi jälle kanges ärevuses." (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 59.)

8. augustil 1947 toimus üsna pretsedenditu sündmus: Marie Under ja Artur Adson käisid 

vaatamas Nõukogude Eesti dokumentaalfilmi, Adson kommenteeris:

Masendav, räpane atmosfäär. Tunnipikkusel vaatamisel (mingi propagandakroonika) 

nägime vaevalt tosinat tuttavat nägu, neistki suurem osa punaste sabarakke. Oli ka 

mingid pulmad lavastatud. Seal pidi mu Siberisse viidud sõbra, koi. Eduard Ahmani 

vana ligi 90-ne aastane isa, endine vallavanem oma pikas valgehabeme ehtes pulmade 

vastuvõtjat “peremeest" mängima ja vene moodi kummardusi tegema saabuvaile pul- 

malistele, nii vene mužiku moodi... (KM EKLA, f 180, m 164, lk 62.)

Hoolikalt jälgiti iga muutust lääneriikide poliitikas, üritades sellest välja lugeda lootusi 

olukorra muutusele Eestis: “De Gaulle on kogukonnavalimistel võitnud - see on kah lootus 

pöördele, mis meile midagi toob ehk, ehk... (KM EKLA, f 180, m 164, lk 65.)

1947. a lõpus lahkus Artur Adson rootsieestlaste ajalehe Teataja kolleegiumist ja arvus

taja kohalt, kuna lehe poliitiline hoiak oli talle muutunud vastuvõetamatuks, pealegi oli ta 

liitunud Pukk-Rei koondisega. Nüüdsest hakkas Adson oma kirjatöid avaldama ajalehes Välis- 

Eesti. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 65.) 1948. a suvel kirjutas ta 63 päevaga oma “Siuru-raa- 

matu" mustandi (KM EKLA, f 180, m 164, lk 77).
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Marie Underi 65. sünnipäeva tähistati 1948. a vaikselt ja väikselt perekonna ja sõprade 

ringis. Underit taheti tähtpäeva puhul küll filmida, kuid ta keeldus (KM EKLA, f 180, m 164, lk 

72). Järgmisel, 1949. a sünnipäeval andis Under siiski kaaspagulaste tungivale soovile järele 

ja härra Perten “filmis veel meid kõiki, nii saadi M. Undergi filmile, mida hra Perten mitu aas

tat üritanud.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 117.)*

1948. a mai algul kutsuti (Hugo Raudsepa häälega) N. Eesti raadio kaudu nii Marie 

Underit kui ka Artur Adsonit nimepidi kodumaale naasma. Nad ise raadiokutset ei kuulnud, 

kuid üks kuulajatest saatis neile selle kohta postkaarditeate. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 72.) 

Underi kroonilised peavalud ägenesid ja vererõhk tõusis sel suvel 170-ni (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 77).

1949. a novembri lõpus kirjutas Under Adsoni eest salaja ballaadi Liivi sõja ainetel 

pealkirjaga “Surmamõrsjad”, mille Adson 1948. a juunis rõõmuga ümber kirjutas ning andis 

rootsieestlaste ajalehele Stockholms-Tidningen avaldamiseks 13. juunil, küüditamise mäles

tamise numbris (KM EKLA, f 180, m 164, lk 73).**

Septembris 1948 ilmus Orto kirjastuselt kordustrükis Marie Underi luulekogu “Rõõm 

ühest ilusast päevast”. Autorile saadeti kümme autorieksemplari ja 250 rootsi krooni hono

rariks: “Nii on odav ärile reklaami teha," nurises Adson. “Aga loodame, et kirjastus tugevneb 

ja sellest eesti kultuurile kasu tuleb. Siis ei ole see odavasti teose loovutamine maha visa

tud.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 78.)

1950. aasta hilissügiseks, neli aastat pärast põgenemist oli Under rootsi keele seda

võrd hästi omandanud, et luges iga päev hoolega rootsi keeles “Religioosseid kogemusi" 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 80).

1951. a puhkes väike pahandus Underi ballaadi “Surmamõrsjad” pärast. Aasta algul 

paluti Underilt ja Adsonilt kaastööd New Yorgis 1950. a väliseesti kongressi ajaks kavandatud 

koguteosesse “Koguja”, mida toimetas Harald Parrest. Under saatis sinna oma värske bal

laadi “Surmamõrsjad". Toimetaja oli kaastööga väga rahul ja tänas autorit, tunnistades selle 

saamise kõige rõõmsamaks sündmuseks “Koguja” tegemise ajaloos. (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 84-85.) Ometi ballaad “Kogujas” ei ilmunud. Selgitus saabus Saksamaal viibinud Henrik 

Visnapuult, kes oli üks “Koguja” kaastoimetajaist: väljajätmise põhjus oli asjaolu, et ballaad 

oli varem ajalehes ilmunud. Adson avaldas selle peale kirjalikult protesti, kuid sai 19. juulil 

1949 Visnapuult vastuseks rahustava kirja koos järgmise kaastööpalvega “Koguja" II osa tar

vis. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 91.) Seejärel emigreerus Henrik Visnapuu Saksamaalt USAsse, 

lootes saada töökoha Ameerika Hääle raadiojaama eestikeelses toimetuses. Koht antigi, 

kuid 3. aprillil 1951 saabus ootamatu teade Henrik Visnapuu surmast, mis Underit vapustas. 

Kirjavahetus Underi “Surmamõrsjate” mitte-avaldamise asjus jäi lähedaste kaas-siurulaste

* Varaseim teadaolev lühike filmilõik Marie Underist õnnestus leida koos režissöör Peep Puksiga tehtud dokumen
taalfilmi “Lauluga ristit" tarvis. Nimelt filmiti Underit, A. H. Tammsaaretja teisi eesti kirjanikke Kadrioru lossi ees 
president Konstantin Pätsi vastuvõtul seoses raamatuaastaga 1935, katkend pärines tolleaegsest Eesti kroonika
filmist.

* * St. Tidningeni 1948. a juuninumbritest, mis hoiul Tallinna Ülikooli Raamatukogus, ei õnnestunud aga “Surmamõrs- 
jaid" leida. Marie Underi personaalnimestiku andmeil ilmus Marie Underi ballaad “Surmamõrsjad" alles kaks aastat 
hiljem, 1950. a ajakirjas Võitleja, nr 2, lk 53-54 (MUPN 1994: 32).
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ning vaimukate värsskirjade vahetajate viimseks kontaktiks. Adson pühendas oma päevikus 

terve lehekülje Visnapuu rolli rõhutamisele vabariigiaegses kultuuripoliitikas, oponeerides 

ägedasti nii Eestis kui ka paguluses levinud arvamusega, nagu saanuks Visnapuust 1930. 

aastail omamoodi riigipoeet ja nagu ilmnenuks ajakirjas Varamu Isamaaliidu ideoloogia. 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 117.)

Nii 1948. kui 1949. a käis Marie Under korduvalt erinevate arstide juures, tundes küll 

südamenõrkust, küll muid valusid. Tulemus oli endine: süda korras, ainevahetus hea, aga 

närvid... (KM EKLA, f 180, m 164, lk 92.) 1949. a sünnipäeva tuli luuletajal pidada gripi tõttu 

voodis (KM EKLA, f 180, m 164, lk 87).

Talvel 1950/1951 kirjutas Artur Adson mälestusteose “Lahkumine”, käsikiri valmis 

28. aprillil (KM EKLA, f 180, m 164, lk 119), teos ilmus Orto kirjastuses Kanadas. Ülitundlikku 

teemat - eesti haritlaste läände põgenemist - kajastav mälestusteos sai pagulaskriitikaIt 

päris karmilt nuhelda poliitiliste lahkarvamuste, ülisubjektiivsete hinnangute, aga ka mõnin

gate faktivigade pärast. Samas pälvis autor lugejatelt nii suulist kui kirjalikku tunnustust. (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 127,130.)

27. jaanuaril 1950 otsustas Eesti PEN-klubi esitada Nobeli kirjandusahinna kandidaadiks 

taas Marie Underi. Otsus tehti ühel häälel. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 100.) Sellest otsusest 

teatasid avalikkusele mitte ainult eestlaste pagulaslehed, vaid nüüd ka rootsikeelne ajakir

jandus (KM EKLA, f 180, m 164, lk 101).

1950. a märtsis palus Bernard Kangro PEN-klubilt toetust Lundis ilmuma hakkavale 

uuele kirjandus- ja kultuuriajakirjale Tulimuld. Juhatus toetas ideed. (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 102.) Under saatis oma esimese kaastöö, neli uut luuletust ajakirjale juba paari nädala 

pärast, 13. aprillil 1950. Tulimulla esimeses numbris ilmusid 1945. a valminud luuletused 

“Jaaniööl”, “Kassari kabeliaed”, “Imelind” ja “Nimetu laul”.

Kevadel 1950 rõõmustasid Underit Saksamaalt saabunud head arvustused tema tõlke- 

kogule (KM EKLA, f 180, m 164, lk 102).

Kuid poliitilised hirmud püsisid ja isegi süvenesid, sest nüüd oli Soome valitsus otsus

tanud rahulepingu 9. paragrahvi alusel N. Liidule välja anda kaks eesti pagulast, endise 

sõjaväekapten Treiali ja Rakke jaamaülema Lõokese. Mehed olid põgenenud Soome 1949. 

a augustis ning palunud asüüli poliitiliste pagulastena. Soome presidendi Urho Kaleva Kek- 

koneni maaliiduvalitsus otsustas nad välja anda. Ka 1945. a talvel oli Soome valitsus and

nud välja 40 eesti pagulast ning mõni aasta hiljem veel 15 Soomes elanud eestlast. Root- 

sieestlaste ajalehed kirjutasid neist dramaatilistest väljaandmistest süngeid detaile. Näiteks 

Stockholms-Tidningenis ilmus sõniffln pealkirjaga “Soomlane reetis Treiali saja tuhande 

marga eest" (STE 1950:1). Need teated uutest väljaandmistest süvendasid ka Rootsis ela

vate eesti pagulaste hirme. Omavahel arutati taas Rootsist äramineku võimalusi ja plaane. 

Mitmed Underi-Adsoni tuttavad nagu perekond Ahmanid ja Orto kirjastuse omanik Andres 

Laur lahkusid 1950. a Kanadasse. Laur lubas edaspidi ka kirjanikke Kanadasse aidata. Teema 

oli sedavõrd tundlik, et Adson otsustas: “M-le ma seda Lauri põgenemist ei rääkinudki: nii

kuinii tal kartus: kui sõda puhkeks, siis jääksid ju Dagyja Hermann sõjajalgu.” (KM EKLA, 
f 180, m 164, lk 106.) Ühest küljest niisiis oodati uut sõda, sest see näis ainus võimalus Eesti 
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taasvabanemiseks, teisest küljest kardeti nii Saksamaal kui Eestis elanud omaste pärast. 

“M. tihti rahutu kommunismiohu ja uue sõja pärast,” kirjutas Adson 1951. a jaanuari algul 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 112).

Ka PEN-klubi juhatus arutas 19. jaanuaril 1951 Rootsist edasi emigreerimise küsimust: 

“Tegime talle [Johannes Aavikule - SK] ülesandeks, et ta seal [Londonis - SK] Eksek[utiiv] 

komiteed mõjutaks samme astuma USA ka Kanada valitsuste juures, et eesti kirjanikke sinna 

vastu võetaks soodustatud viisade andmise korras. Vastava märgukirja koostab sekretär." 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 113.)

Samas mõlgutas Adson mõtteid ka nende eestlaste üle, kes näisid Rootsis end juba üli

hästi sisse seadnud olevat: “Käisime M-ga silmaarsti dr. Hiielo juures. Ta võtab vastu abikaasa 

korteris, kel kui arstil Blackbergi haiglas on ametikorter endise miljonäri villas: ilmatu avara 

terrassiga, järve ääres, vaatega kaunile saarele, uhkete trepikodade ja paneelitud seintega üld- 

ruumidega. Kas niiheast ümbrusest ja kodust tulevikus igaüks raatsikski enam tagasi Eestissse 

minna? Ahvatlused keeldumiseks on väga tugevad. Saatus.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 104.)

16. septembril 1950 vallandati Under taas ootamatult arhiivitöölt (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 107), kuid see otsus tühistati peagi.

17. novembril 1950 tõlkis Under Läti Vabariigi aastapäevaks kahe läti luuletaja luu

let eesti keelde: Veronika Strelerte “Kõnelus vennastekalmistul” ja “Raskes võitluses" ning 

Andrejs Eglitise “Surmaväli", “Öö pikk saab olema...”, ilmusid 17. novembril 1950 ajalehes 

Stockholms-Tidningen Eestlastele.

1950. a Nobeli auhind anti kirjanduse alal William Faulknerile. Nii USA kui Rootsi ajakir

jandus olid selle otsuse suhtes sapised (kirjanduslik nonsenss, labane, vastik, kujutab vere- 

häbi, vägistamisi jne). Adson pidas vajalikuks kõik need negatiivsed reaktsioonid ka päe

vikusse kirja panna, põhjuseks muidugi pettumus, et Marie Under taas auhinnast ilma jäi. 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 111.)

Veebruaris 1951 kutsus Adson Underi südamevalude pärast koju dr. Lunini, kuid arst 

tuvastas selle, mida teised arstid varemgi olid kinnitanud: Underi süda oli korras, kuid närvid 

mitte: “Kirjutas ette viinamarjasuhkru süstimist veresoonde.” Hiljem lisati kaltsiumisüstid. 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 115-116.)

Under tõlkis 1951. a suvel Knut Hamsuni romaani “Rohtunud radadel”, samuti kirjastus 

Orto tarvis (KM EKLA, f 180, m 164, lk 123), tõlketeos ilmus 1952.

1951. a sügisel oli eesti pagulaskultuuris tähtsaks sündmuseks uue kirjastuse Eesti Kirja

nike Kooperatiiv hoogne start: ilmusid selle esimesed raamatud, EKK-st kujunes kiiresti eesti 

pagulaskultuuri ja kirjanduse keskne ning viljakaim institutsioon. Asutamisbülletäänile olid 

andnud allkirja 14 isikut. Ka Marie Under ja Artur Adson olid saanud eelnevalt kirja, milles neid 

kutsuti selle suurüritusega ühinema, kuid nad keeldusid kahel põhjusel. Esiteks leidsid nad, 

et pagulaseestlaste! on juba olemas üks elujõuline, oma trükikoja ja sissetöötatud aparaa

diga kirjastus Orto, mille nõukogu liige Adson pealegi oli. Selle kõrval olevat kapitalita uuel 

kirjastusel raske turul läbi lüüa. Teiseks olid nad solvunud, et nende poole pöörduti viimasel 

hetkel, kui kirjastuse asutamine oli juba praktiliselt otsustatud. Nad käsitasid seda kui usalduse 

puudumist ja Adson otsustas Orto nõukogusse edasi jääda. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 126.)
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Novembris 1951 tuli halb uudis: Marie Underi senine kodus töötamise luba tühistati, 

tal kästi hakata käima tööl Kuninglikus Raamatukogus. Adson kasutas kohe aktiivselt omi 

tutvusi, et Under siiski töölkäimisest vabastada. Paari nädala pärast see tal õnnestuski. 

(KM EKLÄ, f 180, m 164, lk 126.) Selleks tuli küll hankida arstitõend: “Andsime meie šefile 

prof. Granti tunnistuse, et M. Under reuma pärast ei saa vabalt käia tööl. Vastus tuli: ta 

vallandatakse täielikult 1.4.1952. - Karrisoo vaheltsobitusel aga see otsus tühistati. Ma 

ei teatanudki M-te vallandamist ja nii pidi Karrisoo sammgi saladusse jääma - esialgu.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 126.) Nii kaitses Paaž oma Printsessi hingerahu ustavalt ka 

Rootsi-perioodil.

Underi elu sai rahulikult jätkuda oma sisseharjunud rütmis rohkesti lugedes ja jalutades. 

1951. a kuulusid tema lektüüri Kuninglikust Raamatukogust laenatud rootsi-ja inglisekeelne 

väliskirjandus: W. Faulkneri, E. Hemingway, J. Steinbecki, Santayana, Ch. Morgani jt teosed 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 128). Under kiitis Adsonile eriti Santayana “Viimast puritaanlast”. 

Igapäevastel jalutuskäikudel Mälari kallastel imetleti lisaks loodusele ka rootslaste head elu

järge: ““Vaesus sureb Rootsis välja,” ütles M., kui täna jalutusel läbi akende tubadesse saime 

siinseid interjööre vaadata." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 127.)

1952. a peeti Marie Underi 69. sünnipäeva vaid koduses ringis, kedagi külla kutsumata. 

Aga roose ja raamatuid sai sünnipäevalaps ikka. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 131.)

1952. a suvel tõlkis Under mahuka raamatu: Pär Lagerkvisti romaani “Barrabas” (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 131-132). Käsikiri valmis juulis 1952, raamat ilmus 1953 Torontos 

Orto kirjastuses. Selle puhul saatis Pär Lagerkvist tõlkijale avaliku tänukirja, mis ilmus root- 

sieestlaste ajalehes Stockholms-Tidningen Eestlastele (STE 1953:1). Underi tehtud tõlke 

ja eessõna honorar oli kokku 600 Rootsi krooni ehk sada krooni vähem kui Hamsuni “Roh

tunud radade” eest, mis pani Adsoni taas päevikus nurisema. Orto kirjastuse omanik A. Laur 

avaldas samas soovi anda Underi 70. sünnipäevaks välja tema kogutud luuletused, kuid liiga 

madala honoraripakkumise tõttu ei vaevunud Under ja Adson Laurile isegi vastama. “Ortole 

väga kasulik kaup”, kommenteeris Adson sapiselt, “G. Suitsul oli õigus teda proosamaakle- 

riks nimetada. Gailitile pakkus Orto ta “dekamerooni”-lugude eest, mille nimi Kas mäletad, 

mu arm, kohe puhtalt 3000, s.t. 500 kr. ühe köite eest rohkem kui luuletuste kahe köite 
eest kokku.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 132.) Ühtlasi hakkas Adsoni poolehoid oma endise 

kirjastaja vastu kaduma.

3. juuni 1952 kirjas Aleksis Rannitile kirjeldas Under oma toonast igapäevast elu:

Vanasti oli küll aeg palju heldem, teda jätkus nii paljudeks ilusateks toiminguteks: 

pikkade kirjade kirjutamiseks, huvitavaiks koosviibimisteks, lugemiseks, lugemiseks 

ja lugemiseks ning — luuletamiseks... Ka selleks lasi ta end ohtralt “raisata". Kuid 

nüüd on ta palju kitsim: poolepäevane arhiivitöö (Stholmi Kuninglikus Biblioteegis), 

siis “kodumajandus", natuke jalutamist, õhtul voodis veidi lugemist - ja ongi päev 

otsas. Viimasel ajal olin enesele ka paar tõlketööd kaela võtnud: Knut Hamsuni viimse 

raamatu (juba Ortol käes) ja Pär Lagerkvisti Barabbas’i, mis on ka juba lõpetamisel. 

Nende honorarist tahtsingi tasuda oma prantsuskeelse kogukese trükikulud. Nüüd 
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kuulen aga, et Teie seal rikkal dollarimaal olete avastamas teisi võimalusi. (KM EKLA, 

f 375, m 67: 1.)*

Rannitile pihtis Under vahel ka oma üldisi suhtumisi, mis lisavad jooni tema minapilti: 

"Ma olen eluaeg ikka enam "meeste poolel" istunud ega ole just osanud naistega eriliselt 

suhelda...” (KM EKLA, f 375, m 67:1.) See on tõsi, Underil oligi vaid üks lähem sõbranna, 

Anette Pärnamäe, kes aga oli juba sajandi algul emigreerunud USAsse ning kirjavahetus 

temagagi oli katkenud Eesti Vabariigi algusaegadel. Hiljem olid Underi lähemad sõbrad ikka 

mehed: Laikmaast ja Vildest alates ning Tuglase, Orase, Ivaski, Ranniti ja Paul Reetsiga lõpe

tades. Alles vanurieas lähenesid head naabrid Marie Under ja Helmi Rajamaa teineteisele, 

kuid see vahekord oli siis juba pigem hooldaja-patsiendi usalduslik suhe.

1952. a tegid Under ja Adson oma pagulaspõlve esimese välisreisi: nad viibisid 15. 

augustist kuni 5. septembrini Saksamaal Bergenis, Austria piiri lähedal külas väimehel ja 

Underi tütrel, Hermann ja Dagmar Stockil (vt Adson 1974a: 167-169).

Innustust andsid Baierimaa kaunis loodus, ülevad panoraamvaated Alpidele, kaasa arva

tud kuulus Alpenglühen ehk alpikuma, loojangueelsed päikesemängud liivakivi nõlvadel, 

külaskäik Maria Ecki mäekloostrisse, kuid veelgi enam õhtused intensiivsed vaimsed jutu

ajamised väimees Hermann Stockiga. Sõit toimus rongiga läbi Kopenhaageni ja Hannoveri, 

nii sinna- kui tagasiteel kogeti “saksa korrektsust ja taani lohakust” (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 133). “Aga hea oli kord üle kaheksa Rootsi-aasta jälle päris vabas looduses olla ja pääsu

kesi peakohal tervitada.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 134.) Adson haigestus reisi lõpus pala

vikku ning lamas viis päeva haigevoodis, kuid Underile mõjus vaheldusrikas välisreis hästi: 

pärast reisi hakkas ta paremini magama (KM EKLA, f 180, m 164, lk 136).

Meelerahu ei jätkunud aga kauaks. Peatselt hakkas Underit häirima avalikkuse tugevnev 

surve seoses tema läheneva 70. sünnipäevaga. Samas pani muretsema teadmine, et tõenäo

liselt vallandatakse ta lõplikult poolpalgaliselt arhiivitöölt seoses 70-aastaseks saamisega. 

Rootsi tööturukomisjon ei nõustunud tema tööluba pikendama. Under pöördus küll selleko

hase palvega Rootsi kuninga poole, kuid lootus oli väike. Kuningas ei otsustanud tegelikult 

töölubade küsimusi, vaid seda tegid kantseleiametnikud, mõnel juhul valitsus. “Isegi troo- 

nikõne paneb valitsus talle suhu. Kuningal enesel on vaid hermeliinid", märkis Adson. (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 137.) Johannes Aavik tegi PEN-klubi juhatuse koosolekul 20. veebruaril 

1953 ettepaneku korraldada Underi juubeliaktus. Selleks moodustati komisjon, millesse kuu

lusid erinevate pagulasorganisatsioonide esindajaid. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 136-137.)

1952. a veebruaris kirjutas ja redigeeris Artur Adson mälestusteraamatut “Kadunud maa

ilm”, mille kaasautori Sänna taluperemehe Leon Michelsoni nime söandas ta toonaste poliitiliste 

hirmude tõttu kirja panna vaid päevikusse, mitte raamatusse (KM EKLA, f 180, m 164, lk 137).

5. märtsil 1953 suri Stalin. Adson kirjutas päevikus lakooniliselt: “Stalin kaputt! Ta on 

valitsenud tervenisti 28 aastat! Kõik suurriigid (ja mõni väike siit lähedalt) avaldavad selle 

surma puhul kaastunnet..." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 137.)

* Toona ei saanud Underi luule prantsuskeelse kogu unistusest veel asja (vt ptk "Underi luule tee prantsuse lugejani”).
Ranniti katsed leida Underi tõlkekogu raha USAst ei kandnud samuti vilja.
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MARIE
UNDERI
70. SÜNNIPÄEV

Marie Underi 70. sünnipäeva tähistamine 1953. aasta märtsis kujunes kogu Eesti pagulas- 

konda ühendavaks ja ülendavaks rahvusvaheliseks kultuurisündmuseks.

Alates sellest tähtpäevast omandas eesti rahvusluuletaja austamine paguluses erilised 

müütilised mõõtmed: pidulikul aktusel pandi eesti rahva nimel luuletaja pähe loorberipärg 

ja luuletaja ütles oma kuulsaks saanud ning tihti tsiteerimist leidnud tänusõnad eesti rahvale 

just selle juubeli ajal: “See, mille eest Teie mind tänasite ja õnnitlesite, ei kuulugi minule, 

vaid selle pean üle andma eesti rahva geeniusele, kellelt me kõik oleme osa saanud. Kui ma 

veel kord saaksin otsast alata, siis teeksin ma paremini ja rohkem.” (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 138.) Need tänusõnad lausus Marie Under juubelaktusel Uppsalas, kus algas Underi juu

beli tähistamine, küll mõni päev enne päris sünnipäeva, 22. märtsil 1953. Sel aktusel oli ka 

0. Looritsa käsi mängus ning tervitajate seas olid ungarlane Janö Fazekas, soomlane Sakari 

Vapasola, lätlane Zenta Maurina, norralane proua Borgström ja rootslane T. Brunius. Uppsala 

aktusel esines kirjandusliku ülevaatega Marie Underi loomingust Keete Ainver, Mare Leet 

deklameeris Underi luuletusi Hermann Stocki saksakeelseis ja Ilmar Laabani rootsikeelseis 

tõlkeis. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 138-139.)

See oli üks neid väheseid avalikke juubelipidustusi, millest Under oma eluajal osa võttis, 

ehkki - nagu ikka - vastu tahtmist: “Ei tahaks sugugi sattuda helgiheitjate valgusse - mida
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Marie Under 70. sünnipäeva 
kingiks saadud loorberipärjaga. 
Underi kõrval vasakul väimees 
Hermann Stock, paremal 
abikaasa Artur Adson.

vaiksemalt kõik läheks, seda parem. Arutleme juba ammu mehega, kuhu seks ajaks põge

neda - kasvõi maailma otsa, ainult eemale kõigest “tähelepanust”.” (KM EKLA, f 375, m 67:1.)

Ka Adson kinnitas päevikus korduvalt, et

...avaliku tähelepanu alune olla on Marikesele väga rahutukstegev. Kuid Hermanni 

[väimees Hermann Stock - SK] siiasõit sundis meid paigale jääma ja lõpuks tuli alis

tuda kõigele. Ka kaks seeriat päevapildistamist tuli läbi kannatada ja intervjuugi St. 

Tidningenile anda.

27.3. oli siis meie korterikeses suur vastuvõtt. Enamik gratulante tuli kutsumata.

Oli külalisi 30 ümber. Andsime külmi toite + kokteili + vodkat + kohvi tordi ja konja

kiga. (KM EKLA, f 180, m 172: 1, lk 128.)

Juubeli puhul rootsieestlaste ajalehele antud haruldases eluloolises usutluses lausus 

Under muuhulgas:

Ei usuks isegi, et käes on juba seitsmeskümnes, kui mitte kirjad ei tõendaks. [---] Tun

nen end samuti, kui viimati kodumaal 50-da sünnipäeva puhulgi. Inimene ise ei märkagi 
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aastaid, hing ja vaim nagu ei peaks sammu aastatega. Alles teiste vananemine loob 

teadvuse aastate kasvavast koormast. Ent mis on minu 70 aastat? Vaid hetk ajaratta 

perpetuum mobiles, lõputus tiirutamises. Stockholm pühitseb tänavu oma 700-aastast 

juubelit - see on juba tükk ajalugu... (Vt Kokla 1953a: 9.)

Usutluse lõpus väljendas poetess kõigi pagulaste suurimat lootust ja usku: “Loodan, et 

Taevaisa on meile helde ja laseb meid tagasi vabanenud Eestisse. Ma mitte ainult ei looda, 

vaid usun...” (Kokla 1953a: 9.)

Eesti taasvabanemiseni jäi veel ligi nelikümmend aastat.

Eriti hoogsaks ja meeliülendavaks kujunes 29. märtsil peetud aktus Stockholmis Bor- 

garskola suures saalis täismajaga, kus juubilar samuti osales. Aktus algas Wagneri palverända

jate koori lauluga, kõnelesid Johannes Aavik, Maria Kleitsmann ja Hermann Stock, kes kandis 

ette omaloodud oodi Põhjamaa Sapphole. Endine riigivolikogu liige Johannes Nyman pani 

juubilarile pähe eesti rahva nimel loorberipärja, kingiti rohkelt lilli, lõppsõna ütles August 

Mälk. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 139.)

Underi 70. sünnipäeva aktusi peeti mitte ainult Rootsis, vaid ka USA, Kanada, Austraa

lia ja Soome mitmetes linnades, kus oli eestlaste kogukondi, Sydney Eesti Selts valis ta oma 

auliikmeks. Juubelile pühendatud raadiosaateid edastas Ameerika Hääl, aga teadaolevalt 
räägiti Underi juubelisünnipäevast ka Soome ja Šveitsi raadiojaamades (KM EKLA, f 180, 

m 172:1, lk 126). Adson on üles märkinud ka rohked rahalised annetused mitmetelt eesti 

pagulasorganisatsioonidelt (ühtekokku 3925 rootsi kro oni) ning teinud üksikasjaliku nime

kirja kingitustest (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 127).

Marie Underile valmistas juubelimelus heameelt Aleksis Ranniti artikkel Tulimullas peal

kirjaga “Marie Underi luule arenemisteid” (Rannit 1953: 67-70), sama tekstiga esines Rannit 

ka Stockholmi Eesti Majas peetud juubeliaktusel. Under nimetas Rannitit tänukirjas “süda

melähedaseks inimeseks” ja tema antud tunnustust “asjatundja” omaks, mis teda erutas eri

nevalt võhikute ja lihtsameelsete luuleharrastajate liigutavast imetlusest:

Seepärast jäin kuulatama, kui Teie oma pooldavad sõnad mu viimase luuletuse puhul 

langetasite. Tänan Teid hinge kinni pidades ja järelemõtlikult, lootuses, et see luule

tus ehk siiski ei jääks viimseks: Valery vaikis 25 aastat...

Et Teie oma kirjutise “Kodukoldes” nii ilusate Rilke-sõnadega lõpetate [“Ma pole 

Sind kunagi teisiti näinud kui kroon peas” Riike sõnad Lou Andreas-Salome’le - SK], 

võiks mind teha edevaks. Kui Teie mind nüüd näeksite, siis vist küll ainult okaskroo

niga peas, ja see "ehe” ei lase kergemeelseil tundeil tärgata. -

Elu kulgeb nüüd jälle endist rada. Olen saanud tagasi oma vana mina, sest see 

oli kindlasti keegi teine, kes oli sattunud sesse juubeli keerisesse ja rambivalgusse, 

kelle tuba oli kui lillemeri ja kes nägi aina naeratavaid nägusid ja kuulis ainult 

ilukõnet. Nüüd tahaks nagu kuhugi kaugele ära, kuhugi üksikule saarele. Ütles ju 

juba Goethegi: “Nichts lässt sich so schwer ertragen / Ais eine Reihe von guten
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Tagen.”* Laususin ju noil päevil isegi ketserliku lause, et kui oleksin teadnud, mis 

mind ootab, kõik see avalikkuse ette kiskumine, poleks ma luuletama hakanudki. 

Kuid see väljend on siiski profokatsioon: luuletamise õnne eest pole ükski hind liig 

kallis. (KM EKLA, f 375, m 67: 1, 7.5.1953.)

* Miski ei jäta endast maha nii rasket kandamit / Kui heade päevade read? (saksa k).

** Põgenemine haigusse (saksa k).

Viimane lause on Underi luuletaja-minapildi mõistmiseks tähtis: Under tundis küll juba 

1917. aastal ära õnne vaimses töös, kui ta tõlkis prantsuse keelest M. Maeterlincki “Sini- 

lindu”, nüüd sõnastas ta oma loojamissiooni veel tugevamalt ja tingimusteta just luuletamise 

õnnena, mille eest pole ükski hind liiga kallis. On tunnuslik, et Under pidas tähtsaks ainult 

luuletuste loomisprotsessi, talle ei meeldinud vastata küsimusele, milline luulekogu on tema 

parim ega üldse tegelda luuletustega pärast nende lõplikku kujunemist (Rannit 1974b: 187.) 

(Seda mõistatuslikum on autori sisemine sund ja põhjalikkus, millega ta siiski oli asunud oma 

noorusluuletusi vanemas eas ümber kirjutama ja tsenseerima..)

Rannit võitis luuletaja usalduse niivõrd, et tal õnnestus esmakordselt paguluses saavu

tada Underi nõusolek usutluseks, tõsi küll, Under nõustus vastama vaid kirja teel:

Olen juubelite, usutluste ja kõiksugu sellise klimbimmi verivaenlane, kui huvitav mulle 

muidu vestlus Teiega ka oleks. Olen kavatsenud avaldada “passiivset vastupanu" kõi

gile rünnakuile, mis mind ehk peatses tulevikus - ja üldse - peaksid ootama. Ja nüüd 

olete Teie sest tõkkest läbi murdmas... Saatke siis pealegi oma küsitelu siia - mu 

süüme ei luba Teile ära ütelda, olgugi et see lööb mu põhimõtted uppi. (KM EKLA, 

f 375, m 67: 1, 27.11.1952.)

Under mõtles kaua, enne kui vastused Ranniti küsimustele lõpuks mitme kuu pärast teele 

saatis: “Kuna ma ei armasta enesest rääkida, siis tõrkusin kaua, enne kui asusin küsitluslehe 

täitmisele. Kannatasin unetuse, ja silma- ning peavalude all. “Flucht in die Krankheit,”** ütlek

sid psühhoanalüütikud. Niisugused usutelud avatlevad sageli eneselaiutamisele ja edevusele. 

Loodetavasti olen suutnud hoiduda neist karidest ja jääda asjalikkuse piiridesse.” Under lisas 

18. jaanuaril 1953: “Eile saatsin ära ka vastused Teie küsimustele, mis kirjutasin suure rutuga 

viimseil minuteil koristamise ja keetmise vahel, n.ö. kulp ühes ja sulg teises käes. Oleks küll 

olnud õigem lasta kirjutusel veel paar päeva lamada, et siis seda uuesti revideerida, kuid 

kartsin väga, et olen niigi juba hiljaks jäänud.” (KM EKLA, f 375, m 67:1.) Intervjuu Underiga 

ilmus ajakirjas Kodukolle ja hiljem ka “Marie Underi eluraamatus” (vt Rannit 1974b: 184-188). 

Under rõhutab usutluses oma luuleande päritolu (jutustamisanne vanaisa Nigulas Underilt, 

lüüriline hingelaad, emotsionaalsus, impulsiivselt reageeriv hing ja luuletamise anne vanaema 

Leena Kernerilt) ja räägib varasest ja hilisemast lemmikkirjandusest: lapsepõlves saksa klassi

kud (Goethe, Schiller) ja Laoii, noorusajal Nietzsche ning Ibsen ja viimasel ajal rootsi, inglise 

ja ameerika autorid (Charles Morgan, Santayana, Steinbeck, Emily Dickinson). Samal ajal Ran- 

nitile saadetud kirjades avas Under samuti oma kirjanduslikke ning filosoofilisi sümpaatiaid:
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Kodune pidu Marie
Underi 70, sünnipäeva 
puhul: väiksesse kahe
toalisse korterisse 
mahtus ära paar
kümmend külalist.

Viimasel ajal olen lugenud inglise kirjanikku Charles Morganit. Soovitan ka Teile tema 

The fountain’i - väga peen ja vaimne raamat. Praegu on mul käsil tema Lord Spar- 

kenbroke - samuti täis spiritualistlikku hõngu ja materialismivastane. Meenutab kui

dagi Santayanat.

Muide sirvisin ka viimati Lou Andreas Salome mälestusi. Ma ei teadnudki, et Pil

kega olid päris südamesuhted... Aga pagana rasket stiili kirjutab! Ja see Freudi-vai- 

mustus! Igalpool pidi ta ka kohe juures olema, kui üks nimi esile kerkis. (KM EKLA, f 

375, m 67: 1, 3.7.1952.)

juubeli paiku juhtus aga kaks halba sündmust, esiteks juba mainitud Underi vallanda

mine arhiivitöölt, mistõttu Adsoni hinnangul tuli kogu juubelikingiks saadud raha säästa ela

miseks. Teine häda tabas Adsonit, kui ta abikaasa sünnipäeva eelõhtul kukkus toolilt püsti 

seistes maha, lüües oma ribid mõraseks vastu teravat tooliserva: “Nii olin kogu juubeli- ja 

järelajad vigane” (KM EKLA, f 180, m 172:1, lk 128-129). Nii pidi Adsoni asemel külaliste 

vastuvõtuga tegelema rohkem väimees Hermann Stock (KM EKLA, f 180, m 164, lk 139).
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Nende kahe kurvavõitu teatega lõpeb Adsoni Underi-päevik 1922-1953, pagulaspõlve eda

sise kooselu detailid on üles tähendatud Adsoni Rootsi-päevikutes.

Marie llnderi 70. sünnipäeva ajal toimus oluline, rahvusvaheline läbimurre Underi ret

septsioonis: Underi luulest ja tema isikust kirjutasid nüüd ka Rootsi ja Soome ajakirjan

dus ning Läti ja Leedu pagulaslehed. Ajalehes Vaba Eestlane nimetati Underit populaarsei

maks eestlaseks. Sisuliselt uusi analüüse või kirjandusteaduslikke käsitlusi Underi luulest 

tema 70. sünnipäevaga seoses ei ilmunud. Küll aga kujunes Marie Underi juubeli-aegne 

retseptsioon tugevaks rahvuslikuks Underi-müüdi loomiseks. Teisalt ei olnud Underi juubeli 

tähistamine kitsalt pagulaseestlaste siseasi, vaid sellel oli ka rahvusvahelist kaalu. Ent oku

peeritud kodumaal oli luuletaja nimi endiselt keelatud, tema sünnipäeva kohta ei ilmunud 

N. Eestis ühtegi rida.

1953. a mais kirjutas professor W. K. Matthews Inglismaalt, et valmistab ette Underi luule 

inglisekeelset valikut, kavatsedes tõlkida 40 luuletust. Sama aasta novembris teatas ta, et oli 

lõpetanud Underi luuletuste tõlgete kogu pealkirjaga “Child of a Man”: “E. Jakobson Londonis 

kirjastab selle omal kulul.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 141-144.) Underi inglisekeelne valik

kogu ilmus kaks aastat hiljem, 1955 Londonis Borease kirjastuselt. Valikut ning autori elu-ja 

loomeloo tausta aitas mõista tõlkija põhjalik, 18-leheküljeline ülevaade “Marie Under ja tema 

teened eesti luules” (Matthews 1955a: 11-28). Raamatu lühikeses inglisekeelses eessõnas 

kinnitas tõlkija, et nii teose idee kui ka valik on saanud teoks tänu Florida ülikooli professor 

Ants Orasele, kes aitas tal mõista ning hinnata Marie Underi luule keerukust ja mitmekülgsust 

(Matthews 1955b: 7). Samal aastal oli tõlkija avaldanud samas kirjastuses ka Gustav Suitsu 

valikkogu “Flames on the Wind”, mis oli samuti Ants Orase algatus.

16. juunil 1953 käisid Under ja Adson Stockholmi USA saatkonnas “Müncheni eesti 

raadio saate jaoks kodumaale lausumas, mis traadile võeti. M-ilt luuletus, minult läkitus. 

Honorariks saame kumbki 10 doll.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 141).

27. juunil 1953 läksid Marie Under ja Artur Adson esimest korda Rootsis kinno: vaadati 

Inglise kuninganna kroonimispidustusi (KM EKLA, f 180, m 164, lk 142).
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1953. aasta suvel ja sügisel, alles üheksa aastat pärast põgenemist suutis Marie Under taas 

kirjutada suurema hulga luuletusi: “Kullamari on viimase kuu jooksul luuletanud uue kogu 

jaoks tervenisti 13 tükki minu tööl olles (üks neist on tal valminud varem - ja mina ei aima

nudki)”, rõõmustas Adson augustis 1953 (KM EKLA, f 180, m 164, lk 143). 23. septembril: 

“M. luuletas edasi." 29. novembril: “M. veel uusi värsse luuletanud.” (KM EKLA, f 180, m 

164, lk 144.) Under pani hilissügiseks kokku uue luulekogu käsikirja. See oli järjekorras 

tema kaheteistkümnes luulekogu, esimene originaalluule raamat paguluses.

1953. aasta lõpuks sai uue kogu käsikiri valmis: “Tuli enne Ortoga kaubelda, kuni lepin

gule alla kirjutasime. Tingimused küll nooblimad kui kunagi, kuid kas neid ka täidetakse?" 

kirjutas Artur Adson, kasutades Underi müügijuhi rollis julgesti meie-vormi, mis annab märku 

sellest, kui tihedat koostööd abikaasad tegid Underi luulekogude koostamisel. Underi pagu

laspõlve esimene luulekogu sai sümboolse pealkirja “Sädemed tuhas". Käsikiri saadeti postiga 

teele 28. detsembril 1953 ning kirjastus lubas teose Eesti Vabariigi aastapäevaks välja anda. 

Tegelikult jäi ilmumine siiski veidi hilisemaks - 1954. a kevadesse. Esimene ajaleheteade 

kogu ilmumise kohta avaldati 10. märtsil 1954 lehes Stockholms-Tidningen Eestlastele. Esi

mesed kümme autorieksemplari sai Under kätte 12. mail 1954: “Välimus autorile ei meeldi: 

liig pompöösne ja telliskivilik.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 150.)

1954. a maikuus ilmunud “Sädemed tuhas” trükiti Torontos Orto kirjastuses tuhat num

merdatud eksemplari, 134 lk, hind kuus dollarit.

Luulekogu sisaldas 55 luuletust aastaist 1943-1954, sh mõned kodumaal loodud luu

letused, kuid valdav enamus pärines pagulasperioodist. “Sädemed tuhas” on luuletuste arvu 

poolest Underi loomingu kõige rikkalikum raamat (“Sonettides” ilmus 50 luuletust, “Kivi 

südamelt" 52 luuletust). Enamus neist ehk 34 luuletust on kirjutatud ühe, 1953. a jooksul, 

mis tähendab, et poetessi juubeliaasta osutus vaatamata kõrgele vanusele üheks tema kõige



viljakamaks luuleaastaks (1917. a kirjutas ta 25,1918. a 27 ja 1927. a 25 luuletust). Ainult 

1917. aja 1927. a jaanuaris on luuletajal valminud niisama palju luuletusi kui 1953. a augus

tikuul - nimelt tosin luuletust. Nii ei vasta tõele N. Eestis levitatud väide, nagu muutunuks 

luuletaja paguluses luuleahtraks (vt Ivask 1964:1-7).

Mitmed “Sädemed tuhas” luuletused sellest kogust olid küll varem ilmunud ajakirjades 

Tulimuld, Kodukolle, ajalehes Välis-Eesti jt pagulasperioodila väljaannetes, kuid eriraama- 

tuna ilmusid need juba enne luulekogus avaldamist legendiks muutunud luuletused esma

kordselt. Mitmed luuletused olid kogu ilmumisajaks muutunud juba pagulaskultuuri aktustel 

deklameeritavaiks kohustuslikeks klassikatekstideks (“Mälestus ja tõotus”, “Võõrsil" jt), mis 

keset traagilisi kaotusi kinnitasid rahvuslikke väärtusi.

Raamat algab viimsepäeva kohtu külmusest kantud sümbolistliku luuletusega “Aruand", 

mis häälestab luuletaja elutöö kokkuvõttele:

Ma istun ihuüksi närtsind rohus 

Maadligi alandlikult, vaiksemalt kui vari. 

Sääl taga ähmub möödaniku hari, 

jääjahe rada ootab oru lohus.

Loen hetki abituna aja ohus:

Neid kukub kaduvikku marja järgi mari.

Pilk jälgib selgapöömud Päevatari.

On õhtu. Aruand. Kas lõplik kohus?

Kõiksuse kargest kohinast - oh kuule!
Üks range ingel nagu küsitleks: 

Mis ohvrialtarille on su panuseks?

Ja vastus paluvalt mul poetub suule, 

Mis õnnis-valusalt mind hinges pistis: 

Oh, küsi selt, kes lauluga mind ristis!

55 luuletust on paigutatud kaheksasse nummerdatud tsüklisse. Luulekogu lõpetab dra

maatiline “Saatus”, mis poetiseerib igavest hea ja kurja, jumala ja saatana vahelist eluvõitlust:

Su tiibade mustad väravad, 

Mu saatuse sünge ingel, 

Su käskivad käed - võta ära nad! 

Su silmad kui kivid: ei sära nad 

Mu valgust ihkaval’ hingel’.
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Ei iganes piima mahedust 

Ei voola su sõnumi kõlast, 

Vaid tuuliste latvade jahedust 

Ning üksindus-kõrbede vahedust 

Kui hoovaks su tõrjuvast õlast.

Mis rõhuv vanne küll kõrvetas 

Su jäise lauba taga, 

Kui võtsid käe kõrvale minu - kas 

See seotud sul saadanaga? 

Ent mina tõrkusin aga.

Kuid nüüd olen väsinud tõrkumast -

Mul pole kuhugi minna: 

Su poolt on märgit mu jalgeast.

Või oled sa saadetud Jumalast?...

Siis astu üle mu rinna.

“Sädemed tuhas" ava-ja lõpuluuletuse külma üksindust hoovav raamistik rõhutab 

Underi pagulasluule dramaatilist sisekliimat, kuid juhatab lugeja samas julgete eksistentsiaal

sete küsimuste juurde. Värsside järjestus kogus on sisuline, temaatiline, mitte kronoloogiline. 

Mõned luuletused kuuluvad maapao eelsesse aega, väljendades võõra võimu põhjustatud 

änge, kuid need on siia paigutatud vaheldumisi põgeniku kannatuste ja igatsuslauludega.

Ehkki paljud luuletused mõjusid ilmumisajal poliitilise manifestatsioonina, oli raamatu 

sisuks maapaguluse ja kodumaa-armastuse vormitud Underi isiklik draama - eluküpse luu

letaja maailmavaatelised tunnetused, hilisresignatsiooniline armastusluule ja tüüned maas- 

tikuimpressioonid, mis moodustavad alatise tausta Underi poeetilistele kujundimaalidele.

Üheski varasemas kogus pole Under avaldanud nii palju poliitilisi ajalaule kui “Sädemed 

tuhas", üheski varasemas kogus pole ta olnud nii võitluslik, kuid samas on see tema kõige 

süngem ja rängem raamat. “Surm" - olemise viimset piiri ületav sõna esineb selles kogus 

paarkümmend korda, lugematul arvul leidub siin surma sünonüüme ja kujundeid.

Üks narratiivselt terviklik surmanägemus on esitatud pikas luuletuses “Surmamõrsjad”, 

mille autor liigitas hiljem oma ballaadide hulka. See on lugu seitsmest mõrsjast, kelle peig

mehed langevad võitluses jõhkrate peninukkide vastu. Vaenlaste lähenedes otsustavad seitse 

surmasõsarat uputada end kodusohu:

Raba poole tagurpidi, silmad sulet, suul 

Laul, mis mataks kalmumõtte, et viiks hirmu luul.

Sulet silmi, tagurpidi tuikusid nad soos, 

üha valjemini lauldes läksid üheskoos.
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Parem vaba hinge vabasurm kui häbistav vangipõlv - selline on luuletuse mõte, mida 

võib tõlgendada ka kui valitud poliitilise paguluse moraalset põhjendust. Siin muutub Underi 

ahaste heroiliseks: surmasõsarate surmaminek tähendab tegelikult moraalset võitu - orju

sest vabanemist Vabadus on ülim väärtus, isegi kui see tähendab surma.

Vaatamata pessimistlikele, ülidramaatilistele teemadele on Underi luule vaim sisimas 

jaatav, elav ja trotslikult võitlustahteline. Kõige selgemalt väljendub see võidutahe luuletu

ses “Loobumise võit”:

Las võtab, mis olin,

Ma loobuma sitkund -

See kaugeneb nüüd

Peaaegu kui tühjade vankrite kolin.

Mu tiibade viimast ja kirkamat sulge

Veel pole ta kitkund:

See särab... see särab kui võiduhüüd!

Kõige kirglikum ja trotslikum on kolmiksari “Päälekaebamine", üks neid haruldasi poliiti

lisi luuletusi, milles Under väljendab selgesõnaliselt püha viha: “ta hing on vihast must”, kuid 

Under lõpetab ikka teisiti, tema viha ei jää kestma, vihast kasvatakse üle, sellest tõustakse üles.

Kuid traagilise prohveti kõrval seisab siin kogus ka teine Under, kes on sügavalt inim
lik ja intiimselt habras (“Õhtune käik” jt). Tume dramaatika vaheldub õrna lüürilisusega, 

kosmiline kõiksusetunnetus õnneliku lihtsusega, saatuse traagikast leiab väljapääsu tugev 

poliitiline programmilisus (“Mälestus ja tõotus", “Me ootame”). Põhitooniks jääb siiski küps, 

valukogenud resignatsioon, loobumise hardus: “maadligi alandlikult, vaiksemalt kui vari".

Lüüriline lihtsus (“Seisatan”, “Lõoke”) muutub Underi sõnastuses elavaks mitmemõõtmeliseks 

pildiks, kus kõnelevad kaasa nii valgus ja heli kui ka kosmoseni ulatuv laulmlsrõõm, “lauluõndsus”:

Lõoke

Leht - läbipaistev kui klaas.

Kiired mängivad liivaga, 

Valguslaike kui õunu maas.

Lõoke kastese tiivaga, 

Helisev täht laotuses, 

Lauluõndsuses 
Ühendab taeva ja maa.

Ülimalt harras on kallite kadunute mälestamise luuletus “Aasta kauneimal õhtul", milles 

luuletaja loob meeldejääva meloodia lihtsate sõnade ja rütmidega:
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Vaadates pühale puule, 

Otsin palvuses neid, 

Neid, keda keegi ei kuule, 

Neid, keda keegi ei näe, 

Keegi, ei keegi!

Neile ma läidan küünalde leegi, 

Neile ulatan käe.

Üks paremaid näiteid, kuidas luuletaja erakordselt lihtsa väljendusviisiga annab edasi 

sõjaaja sünget pinevust ning jõulist ängistust, on luuletus “Öine teekond”, milles kujutatakse 

sügisöisesse eeslinnaaeda kogunenud sõprade ringi ning pimeduses möödamarssivat väe

osa. Sõdurid suunduvad rindele, tundmatusse. Seltskond kuulab hinge kinni pidades ning 

vaikides nende möödamarssimise müdinat, mis kaigub luuletuse rütmis. Sellesse stseeni on 

surutud kogu sõda oma saatuslikkusega. Sama lihtsal moel on kirjutatud luuletus “Peatus”, 

mis kujutab sõjapiirkonnas peatuvat mootorratturit, kes näeb hetkeks maja, mis meenutab 

talle kodu: mesitarud, lapsed, naerev naine.

Läbi hetkelise hurma tunnetab luuletaja ikka ja jälle aja raskust:

Marie Underi luuletuste

“Jaaniööl”. Ilmunud luulekogus
“Sädemed tuhas” (1954).

mustandeid: “Kusagil” ja

. - s» Q •
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Kõik on nii raskelt kaunis.

Kaugel,

Kaugemast kaugel 

On keelatud rõõm. 

(“Kaugel”)

Kogu on vormiliselt mitmekesine, siin esineb nii vabavärssi kui distsiplineeritud stroofe. 

Meetrika on rütmiliselt rikas. Leidub nii arhailisi kui moodsaid riime. Ideed ja sõnavara päri

nevad tihti rahvaluulest ja -keelest.

“Sädemed tuhas” stiilis on täheldatavad selged muutused võrreldes varasema Underi 

stiiliga: värsid on lihtsamad, väljendusviis lakoonilisem, kuid tundeintensiivsus on tugev

nenud. Nägemused on keskendatumad, kujundid kontsentreeritumad, rütm on ühtlasem, 

tugevam, püsivam.

Underi võrdlused ja metafoorid on endiselt ootamatud ja julged, ent ta ei kuhja neid 

enam nii hulgaliselt kui varem. Värsid on ilmekalt napid. Mõtteselgus ja stiilipuhtus on muu

tunud valitsevaks: “Me loobuma sitkund”, “Rind laulu täis nagu kirik".

On tunnuslik, et Underi pagulasluulekogu ei sisalda mitte ainult pagulastraagikat, vaid 

ka üldinimlikku elamise vaeva. Underi kodu(maa)igatsus on tasaneja igavikuliselt leebe. 

Näiteks “Põgeniku” lõpustroof on pigem üldinimlik, igal pool ja igas elus kehtiv:

Kord veel tagasi tahaksin

Leida kodutee, 

Kodumullas siis magaksin 

Välja kõik silmavee.

Sõltumata sellest, kas luuletaja peab dramaatilist kahekõnet Saatusejumala või Sur

maga, saavutab ta lõpuks ikka sisemise tasakaalu, leppimise: “Las tulla siis, mis tulema peab."

Lisaks intensiivsele lihtsusele on Underi hilisluulele omane avar üldistusvõime, mis 

muudab ta isiklikult kogetud poeetilised elamused üleisikulisteks - rahvuslikeks või meta- 

füüsilisteks elamusteks. Underi resignatsioon ei muutu kunagi kibestunuks, selles on küpsust 

ja andestavat elutarkust.

1955. a jaanuari algul saabus luuletajale rõõmustav teade: “Sädemed tuhas” pälvis USAs 

välja antud Henrik Visnapuu nimelise kirjandusauhinna. Auhinna suurus oli 300 USA dollarit. 

Underile-Adsonile teatas auhinnast kirja teel Oskar Loorits, kes oli kuulnud uudist Müncheni 

Vabaduse-raadio eestikeelsest saatest. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 156.)

Kodumaal olid selle kogu luuletused pikki aastaid karmilt keelatud. “Sädemed tuhas” ei 

ilmunud N. Eestis kunagi täielikul kujul. Kuni okupatsiooni lõpuni jäid Eestis keelatuks järg

mised Marie Underi poliitilise sisuga pagulasluuletused sellest kogust: “Me ootame", “Pää- 

lekaebamine” I—III, “Aasta kauneimal õhtul”, “Uueks aastaks", “Mälestus ja tõotus”, “Peatus”, 
“Öine teekond", mis moodustasid peamise osa “Sädemed tuhas” avatsüklist.
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EESTI 
KODANIKUST 
ROOTSI 
KODANIKUKS

Septembris 1953, üheksa aastat pärast põgenemist loobusid Marie Under ja Artur Adson 

Eesti Vabariigi kodakondsusest: “...andsime meie kõigi nelja avaldused Rootsi valitsusele 

kodakondsuse saamiseks” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 144). Selleks ajaks olid maha maetud 

lootused uuele sõjale ja rahvusvahelise olukorra muutumisele, st Eesti peatsele Nõukogude 

okupatsioonist vabanemisele. Samuti polnud Underil-Adsonil õnnestunud edasi emigreeruda 

USAsse. Jaanuaris 1954 tuli käte Rootsi kriminaalpolitseis täiendavaid andmeid andmas, kuid 

eelnev närveerimine osutus asjatuks: “Läks kõik nii kergesti väga viisaka politseiniku juures.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 147.) Rootsi kodakondsuse said Marie Under ja Artur Adson amet

likult alates 26. novembrist 1954: “Mitmes see meil juba on? Sünnipärane Tsaari-Venemaa, 

õnneliku Eesti iseseisva riigi, pealesurutud Nõukogude I okupatsiooni ja nüüd Rootsi koda

kondsus: vanaduses peab ju olema, kuhu pea panna," kirjutas Adson päevikusse kuu aega 

pärast Rootsi kodanikuks saamist (KM EKLA, f 180, m 164, lk 155).

1953. a lõpus hakkas Underit vaevama uus häda: valutavad, tundlikuks muutunud silmad. 

Osteti küll kahed uued prillid ja käidi kolme erineva silmaarsti juures (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 154), kuid Under nägi uute prillidega halvemini kui varem: “Ta on päris õnnetu: lugemine 

ju see peamine huvi ja hüve.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 144.) Underi-Adsoni ühine lektüür 

koosnes selleks ajaks juba peamiselt rootsikeelsest ilukirjandusest: nt septembris 1954 loeti 

prantslase Georges Duhameli “Le jardin des betes sauvage” rootsi keeles (“Hea, tundelise ini

mese idealistlik teos. Temale peaks andma Nobeli auhinna."),*  Graham Greenel “The Heart of 

the Matter” samuti rootsi keeles (“Eriti ei vaimustanud") jne (KM EKLA, f 180, m 164, lk 144).

* Tegemist oli prantsuse kirjaniku Georges Duhameli kümneköitelise romaanisarja “Chronique des Pasquier” 
(1933-1945) teise osaga.

1954. a algul liigutas kirjanikepaari sügavalt kunstnik Eduard Viiralti (1898-1954) surm 

Pariisis. Kunstnik oli illustreerinud Underi luulekogu “Rõõm ühest ilusast päevast”, mis kor
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dustrükis oli ilmunud ka Stockholmis - samuti Viiralti illustratsioonidega, avaldades sellega 

solidaarsust ning austust kaaspõgenikust loojale.
6. veebruaril 1954 tähistati Artur Adsoni 65. sünnipäeva NMKÜ kohvikus, koosviibimi

sest võttis osa 60-70 inimest. Adsoni rahulolev kokkuvõte päevikus ütles muuhulgas, et peeti 

kümne kõne ümber, korjanduse tulemusena kingiti 360 krooni - “paras summa kirjutusma

sina ostmiseks”. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 148.) Perekonna esimene ja ainus kirjutusmasin 

saigi ostetud ja edaspidi tippis Adson kõik oma kirjad ja Underi käsikirjad masinal. Under ei 

õppinud masinakirja kunagi ära, tema kirjutas oma kirjad ja luuletused elu lõpuni ikka käsitsi.

Adson sai veebruari lõpus ebameeldiva teate oma töökoha üleviimisest Kuninglikust 

Raamatukogust teatrimuuseumi. Adson ruttas tõlgendama seda korraldust poliitiliselt, ehkki 

see ei pruukinud nii olla. Muutunud olukorras otsustas Adson üle minna väiksemale töökoor

musele, sest nüüd ei saanud ta ülemuse silma all enam oma kirjatöödega tegeleda: “Raha 

saab küll vähem, kuid aeg ja vabadus on enam väärt.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 148-149.) 

1954. a maikuus sai Marie Under Rootsi Akadeemialt tuhandekroonise toetuse, otse

kui lohutuseks lõppenud arhiivitöö eest. Adsoni andmetel tuli rootslaste ootamatu rahaline 

toetus tänu professor E. Kanti tegevusele (KM EKLA, f 180, m 164, lk 150).

1954. a augustis alustas Artur Adson kaastöö kirjutamist USA Raadio Vaba Euroopa eesti 

toimetusele Münchenis. Ta kirjutas kümneosalise saatesarja eesti kirjandusest paguluses,
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mille diktorid lugesid linti ja mis lasti kodumaistele kuulajatele eetrisse. 12. augustil 1954 

õnnestus Adsonil endal ka üht neist saadetest raadiost kuulda. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 

150-151.) 9. septembril 1954 kuulsid Under-Adson Müncheni eesti raadiost väimees Her

mann Stocki lühikõnet kodumaale: “Selge diktsioon ja ehtne Hermanni hääl” (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 152). Need saated, mida hoolimata N. Liidu raadiosegajatest kodumaal kuuldi, olid 

raudse eesriide ja külma sõja umbsetes oludes niivõrd tähtsad sündmused, et Adson pidas 

vajalikuks need päevikus ära märkida.

Augusti lõpus 1954 märkis Adson rahulolevalt, et Marie Underi luulekogu “Sädemed 

tuhas" on ostetud hästi, ehkki reklaami pole olnud kuigi palju. Et autor sai honorari müüdud 

eksemplaride pealt, siis oli see luuletajale ka aineliselt tähtis. Adson nurises selle üle, et 

“St. Tidiningenis pole olnud arvustustki, mujal ka mitte. Ainult Teatajas Arvo Mägi retsen

seeris lühidalt, tarvitades hinnanguks ka sõna “akrobaatlus”, mis ei pea kuidagi paikaja mis 

nähtavasti on mõteldud peidetud müksuks.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 151.)

Jaanuari lõpus 1955 tuli Underi perel vastu võtta lähedase perekonnasõbra surmateade: 

“Praost Aleksander Täheväli surnud! Pisut üle 66. a. ta elupikkust jätkuski. Vaimulikest olen 

temaga kõige lähemal jalal asetsenud”, kirjutas Adson.

Ta on meie perekonnas juba ammu hingekarjasena toiminud: pani kirstu ja mattis vana 

Priidu Underi 1930. a ja ta elukaaslase Leena 1934. a. Mõlemad nii sügavalt uskli

kud inimesed, et tal neist suur heameel pidi olema. Ta ju rääkis ise siingi sellest. Ta 

laulatas oma kiriklas saksa okupatsiooni ajal meie Dagmari paari Hermann Stockiga, 

otse natside seaduse vastaselt, teda oleks võinud selle eest ka karistus tabada. [---] 

Laagris olime esimesed päevad koos: Lidingös vanas jahilossis põrandapõhul ja teise 

öö Eriksdali kooli võimlemissaalis sajapäises hulgas. Ja ikka on meid siin paguluses 

elu kokku viinud. Viimast korda kohtasime teda pr. Lepperi stuudio õhtul. Ta rääkis, 

et juba kaks kuud kannatab hingamistorude rikke all. Aga ta ei võtnud enesele puh

kust. [---] Ta oli nii energiline, optimistlik ja avameelne inimene. Ei uskunud tema, et 

ta oma tervise juures midagi ohtlikumat kartma peab, ei osanud meiegi ta nii kiiret 

lahkumist karta. Suur, suur kahju. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 156.)

1955. a suvel külastas Marie Underit Õie Fleig (sünd Tamm) Šveitsist, kunagine Henrik 

Visnapuu muusa, keda Under ise kõige rohkem usaldas oma luuletusi esitama ja “kes palju 

eksalteeritud kirju M. Underile on saatnud. Kutsusime seks puhuks ka Oskar Looritsa meile, 

kellega pr. Fleig ka kirjavahetuses on. Meie kohvijoomine kestis ühe joonega kl. 12-st kuni 

kl. 1/2 8-ni välja. Nii elav ja raugematu oli keskustelu. Siis saatsime külalised Mälarhöjdeni 

trammijaama, kus jutud veel katkeda ei tahtnud. Pr. Fleig oma elavuse, siiruse ja vaimulaadiga 

meeldis M-le nii, et kirjutas sellest pikemalt ka Saksamaale tütrele ja väimehele." (KM EKLA, 
f 180, m 164, lk 164-165.) Eriti meeldis Underile see viis, kuidas Õie Fleig oskas “ülihästi" 

ette kanda tema “Laule lindudest”. Muuseas, samad Underi luuletused ehk “linnupojakesed” 

Õie Fleigi esituses meeldisid ka eesti legendaarsele draamanäitlejale Liina Reimanile, kellega 

Õie Fleig kohtus Soomes 1962. a (KM EKLA, f 180, m 164, lk 248).
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3. veebruarist 1956 sai Adson vabaks oma “heast arhiivitöö kohast" ning jäi koos Unde- 

riga Rootsi rahvapensionile (KM EKLA, f 180, m 164, lk 169).

23. mail 1956 vapustas kõiki eestlasi teade Gustav Suitsu surmast. Suitsu esikkogu 

“Elutuli” oli olnud noore Underi üks lemmikuid, kuid pika elu jooksul vahetati vaid mõned 

üksikud kirjad, mis räägivad vastastikusest respektist ja austusest, kuid mitte erilisest lähe

dusest (KM EKLA, f 180, m 117: 5). Underi ja Adsoni lähemad kontaktid Suitsuga olid tek

kinud Saksa okupatsiooni lõpu eel (KM EKLA, f 180, m 164, lk 171). Marie Under ja Artur 

Adson osalesid Gustav Suitsu matusetalitusel Stockholmi Klara kirikus 2. juunil 1956, kus 

Adson võttis sõna PEN-klubi esindajana. Eesti luuleklassik sängitati Stockholmi Metsakal

mistu mulda. Järgmisel päeval olid Marie Under ja Artur Adson kutsutud Gustav Suitsu lese 

Aino Suitsu koju "mälestusviibingule” koos Aavikute, Kureste ja teistega. (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 171-172.)

1956. a sügisel elasid Under ja Adson koos kõigi vabade rahvastega südamest kaasa 

Ungaris toimuvale rahvarevolutsioonile ning tundsid suurt muret selle vägivaldse maha

surumise pärast N. Liidu poolt. Adson kuulis oma kõrvaga Müncheni raadio eesti saadetest 

kodumaale “läbi nõukogude segajatemüra”, kuidas Eisenhower ütles, et ikestatud rahvad 

peavad vabaks saama: “Enne esimest korda presidendiks valimist Eisenhower ütles otse 

seda, et Teie saate vabaks, teie saate varsti vabaks. Nii tõesti kui mu kõrvad on: ta seda 

ütles. Egas muidu üks mu tuttavaid trammisõidu kaaslasi pärast Eisenhower! valimist lau

sunud: ma saadan talle telegrammi: Eisenhower - Stalinhauer.” (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 176.) Aastate vältel loodi Ameerika Hääle ja Vaba Euroopa raadiosaadete ning õhupalli

dega Ungarisse kantud lendlehtede kaudu ekslikult mulje, et lääneriigid toetavad ikestatud 

rahvaid nende vabaduskatsete puhul. Ometi lasti Ungari revolutsioonil verre uppuda. Lääne 

ajakirjanduses puhkes seetõttu suur skandaal, mille kriitikateravik suundus USA rahadega 

toetatud Müncheni Vabadus-raadio vastu, mille kaastööline ka Adson oli olnud, ehkki vaid 

kirjandusliku sarjaga.

Adson ja Under kuulasid igal õhtul Austria raadiot, mis oli Rootsis hästi kuulda, et saada 

ülevaadet sündmuste käigust Ungaris (KM EKLA, f 180, m 164, lk 176). Ungarlaste saatus 

oli kõigi Balti pagulaste jaoks märk sellest, kuidas jälle summutati ühe väikese rahva vaba- 

duslootus.

Rasked mõtted olid nüüd sagedamini kodumaale jäänute juures. 1957. a veebruaris, 

Adsoni sünnipäevaööl nägid Under ja Adson mõlemad unes Tuglast ja kumbki oli öelnud 

talle unes lohutavaid sõnu: “Sa ei näigi näost nii kõhn nagu kodumaa lehtede fotodel Sind 

näidatakse, oled palju tervem." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 180.) 3. märtsil 1957 kirjutas 

Adson: “Unes viibisin meie Rahumäe kodus, vestlesin Tuglastega. Neil ei olnud häda midagi. 

Paari nädala eest viibisin samuti unes seal ja huvitusin, mis on saanud mu puudest, mis omal 

ajal istutasin. Eriti kas mu tamm, mis väga visa oli sirguma, on elu sisse võtnud." (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 182.) Oma koduaia puude järele küsisid Marie Under ja Artur Adson ikka ka 

ilmsi inimestelt, kes Tallinna külastasid või Eestist Rootsi pääsesid.

Pärast Stalini surma, 1950. aastate keskel ja teisel poolel oli aegamisi hakanud tek

kima väikseid pragusid raudsesse eesriidesse. Esimesed külastajad pääsesid vabast maailmast
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N. Eestisse ja mõned väga valitud isikud said Eestist välja, samuti tekkis kirjavahetusi Eestisse 

jäänud inimeste ja pagulaste vahel. Adson sai esimese kirja ühelt kaduma läinud kaasmaalaselt 

1957. a mais, kuid hoopiski USA kaudu. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 185.) Nagu ajale iseloo

mulik ei julgenud Adson kodumaise sõbra nime isegi Rootsis peetud päevikusse kirja panna.

GOTLANDI
SUVI

1957. a suve hakul õnnestus Marie Underil ja Artur Adsonil veeta mõned nädalad Gotlan

dil, see oli nende pagulaspõlve esimene suvitamine. Nad elasid eesti arsti ja luuletaja Ivar 

Grünthali lahkel kutsel tema Visby kodumajas ajal, mil pererahvas oli ise Hispaaniasse, soo

jemale maale reisinud.

Marie Underi laagripäeviku, õhukese kaustiku “Dagbok” viimane lühike sissekanne on 

kirjutatud Gotlandi-suvel 1957:

Visby, 4/6 1957.

Olime ligi 3 1/2 näd. siin dr. Grünthali ilusas suvilas koduhoidjaiks nende Hipsaa- 

nias olles. Üsna mere ääres. Kahjuks peame homme jälle tagasi lendama, sest pere

rahvas tuleb koju. Jah, lendama, sest lendasime siia. See oli meie esimene lend elus. 

Kestis ainult ühe tunni.

Olid ilusad päevad siin ses “rooside ja varemete linnas." Roosid küll veel ei õitse, 

kuid varemeid, luuderohuga kaetud ja ilma, on rohkesti.

Dr-il on ka suur ja huvitav biblioteek - lugesin palju.

Hedda üüris omale linnaserva toa ja jääb veel siia.

Täna oli leitsakuline ilm, mis jahenes väikese müristamise ja esimese jämeda vih

mahoo järele. Muidu on olnud ainult paaril korral vähe vihma. Kui õnnelikud olime 

kõik merest siin paljude aastate järele!

R hakkas siin joonistama: terve raamat on tal skitse täis. Ka Heddal on neid palju.

(KM EKLA, f 180, m 172: 3.)

Adsoni Rootsi-päevikus on ilusast Gotlandi-ajast samuti vaid meeldivaid mälestusi tal

letatud:

Oli ilmatu meeldiv astuda täitsa eraldatud, vaiksesse mereäärsesse majja, selle ava

russe ja valgusrikkusse. Suur rikkalik biblioteek ja vaade läbi akna merele võttis meid 

vastu. Ometi kord jälle üürikorteri kitsusest väljas! Ja ikka peame kordama: mere 

ääres. Ei osanud seni unistadagi mereäärsest elamisest ja veel suvitamisest... M. aina 

õhetab ja kurdab: ei jõua ju kuigi palju selle ajakesega neist huvitavaist raamatuist 

läbi lugeda. Ühteaegu tahaks ta lugeda ja väljas mere ääres istuda: see ju kõigest 

paarikümne sammu kaugusel. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 183.)
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Arstina töötanud Ivar Grünthali erialane raamatukogu pakkus Marie Underile erilist 

huvi, oli ju temagi pagulaspõlves süvenenud psühholoogia-, meditsiini-ja parapsühholoo- 

giaalasesse kirjandusse ilukirjandusliku lugemuse kõrval. Gotlandil viibides luges Under Paul 

Valeryd, P. Claudeli (“oma vana tuttava artikleid”) jm. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 186.)

Gotlandi saare rannariba meenutas kirjanikepaarile Toila randa, kus nad kodumaal ela

des nii tihti olid suvitanud; Visby Võllamägi tuletas meelde Lasnamäe paenukilisi nõlvu, ran

nateed mööda jalutades mindi “Pirita" poole (KM EKLA, f 180, m 164, lk 186). Kuid samas 

kurtis Adson: “Siin kohapeal sa ei saa kirjutada mingit poeesiat. Võibolla tuleb see hiljem, kui 

siit ära oleme. Praegu on tõelus ise poeesia: igaõhtune vaatamine kuis päike merre loojub.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 184.)

4. juunil tuli paraku varasuvisest Visbyst tagasi Stockholmi udu ja vihma sisse lennata. 

Nii Underi kui Adsoni süda jäi Visbysse: “Mõtted aina tõmbavad sinna mere äärde, pääsukeste 

saalimise alla, võrsuvate lehtede vahele. On tunne nagu pärast armunud peast kohtumis- 

päevist üksindusse tagasipöörmisel. - Tegin seal 60 joonistust - nii head või halvad kui nad 

välja kukkusid. - Ehk olid need meie viimsed kaunid päevad enne kõikide päevade lõppu.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 187.)

“Marie Underi eluraamatus” meenutas Artur Adson nende ühist Visby kevadet tähendus

rikaste sõnadega: “Just nagu kord Maardurannas...” (Adson 1974a: 197), kus nende armastus 

oli puhkenud 1914. aasta suvel.

Underile mõjus vaheldusrikas puhkus Gotlandil ning väljapääs ahtaks tõmbunud argi- 

ringist elustavalt. Just 1957. a suvel, pärast ergutavat Visby-kevadet, suutis Under üle nelja 

aasta taas luuletama hakata. Omapoolse tõuke andis pagulaskirjanike noorema põlvkonna 

poolt algatatud uue kirjandus-ja kultuuriajakirja Mana sünd, mille toimetaja Visby suvitus- 

kodu peremees Ivar Grünthal oli. Uue kirjandusajakirja teemal tekkis Grünthali ja Underi- 

Adsoni vahel tihe kirjavahetus.

1957. a augustis sündisid Underil luuletused “Ja langes üks täht” ja “Must tuul”, “mõle

mad sisemise “tellimuse” tulemusena uue ajakirja “Mana” jaoks. [---] See algatus tõi uut 

elevust meie ellu. Kuigi meid ainult kaasa avaldama kutsuti ja me ei ole initsiaatorite grupi 

liikmed, nagu olime kunagi Siuru, Tarapita ja Loomingu tekkimise ärevail ajul, siis ometi mee

nutas Mana ellukutsumine meie kevadet ja euforiseeris meid nagu alustaksime uut perioodi.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 188.)

1958. a suvi oli külalisterohke. Augusti algul külastasid Underit-Adsonit prof. W. K. Mat- 

thews koos abikaasa Naomiga Inglismaalt: “väga malbe mees, mitte sugugi kuiv teadlase 

tüüp", märkis Adson, imetledes Underi inglise keelde tõlkija head eesti keele oskust: “ometi 

on ta nii isoleeritud” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 188).

Suurt elevust ning pikaaegse sisuka kirjavahetuse tõi kaasa tutvumine USAst saabunud 

kirjandusprofessor Ivar Ivaskiga, kes külastas Underitja Adsonit esmakordselt 31. augus

til 1957 koos läti pagulasluuletajannast abikaasa Astrid Ivaskiga: “Eile meil külas USA-ast 

dr. Ivar Ivask abikaasaga. Väga sümpaatsed suurte kultuuri (ka usuliste) huvidega noored. 

Kutsusime kolmandaks külaliseks Aaviku. Õhtu möödus ergutavate kõneluste kihinas len

nates.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 188.) (Vt lähemalt ptk “Ivar Ivask”.)
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Aasta lõpus külastas Rootsit ning kohtus muuhulgas ka Underi ja Adsoniga professor 

Ants Oras Floridast: “Ants Orase siinviibimise puhul kutsuti meid ta äia, prof. A. Lüüsi kodusse 

õhtusöögile. Oras oli ränga köha vaevas, mis takistas vaba jutuajamist, aga ta oli väga südam

lik M. vastu just nagu näeksime üksteist viimast korda.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 190.) Oma 

parima arvustaja ja hilisema lühimonograafia autori Ants Orasega oli Marie Underil samuti 

aastakümneid väga tihe ning vaimne kirjavahetus (vt lähemalt ptk “Ants Oras”).

1957. a alates hakkas Under jälle tõlkima erinevate autorite luulet, inspireerituna Ivaski 

rikkalikest kirjanduskontaktidest. 1957. a lõpus ja 1958. a algul töötas Under pikemat aega 

läti luuletaja Aleksander Tšaksi pika poeemi “Elu” kallal. Teose soovitas tõlkida Ivask, kellega 

arenes tihe koostöö. Under läti keelt ei osanud, nii tegi läti luuletaja Astrid Ivask Underile 

sõnasõnalised toortõlked läti keelest saksa keelde; eestikeelsed tõlked saatis Marie Under 

tagasi Ivar Ivaskile originaaltekstiga võrdlemiseks. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 190.) Pika 

poeemi “Elu” tõlge ilmus ajakirjas Mana 1958, nr 3.

1957. aasta tähtsaim loominguline töö oli valikkogu “Südamik” koostamine, mis ilmus 

kirjastuselt Vaba Eesti Stockholmis. Selle raamatuga, mille initsiaatoriks ja pika eessõna auto

riks oli Aleksis Rannit, sooviti tähistada 40 aasta möödumist Underi “Sonettide” ilmumisest. 

Koostöös Rannitiga valis Under raamatusse sada oma parimat luuletust ja ballaadi aastaist 

1917-1957, redigeerides ja tsenseerides tugevasti oma varasemat luulet. Kirjas Rannitile 

13. augustil 1956 rõhutas Under tungivalt: “Tahaksin^ et sesse kogusse tuleks tõesti mu värs

side paremik”, tõmmates sõnale “tõesti” joone alla (KM EKLA, f 375, m 67:1). 1957. a novemb

ris saabusidki Underi luulevalimiku “Südamik" eksemplarid: “väga maitsekas raamat-tänu 

A. Ranniti haruldase hoole ja armastusega tehtud algatusele ja tehnilisele läbiviimisele." 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 190.)

Et Underi lemmikvärv oli sinine, siis soovis ta, et “Südamiku” kaas tuleks siniviolett, kuid 

paraku tuli värviks roosalilla, mis autorile ei meeldinud: “Muidugi on see roosa-lilla Südamiku 

tiitellehele lääge. Ainult tume siniviolett tuleb arvesse: sutaani värv, “melanhoolia ja pas

siooni värv”, nagu nimetas seda Edward Munch”, kirjutas Under Rannitile 3. augustil 1957. 

“Muidu nõustun kõigega, mis teete. Sinine on ju mu lemmikvärv violeti kõrval, mis viimasel 

ajal kipub domineerima, ja hõbedat eelistasin aastaid kullale, kuid ka kuld peaks ju sinisega 

hästi sobima (Rootsi lipp: sinine+kollane...).” (KM EKLA, f 375, m 67:1.) Under eelistas kanda 

hõbeehteid, ka nende esimesed abielusõrmused Adsoniga olid hõbedast, alles 27. jaanuaril 

1959 osteti kuldsõrmused (KM EKLA, f 180, m 164, lk 202).

Mitmes pagulaslehes avaldatud eelteates öeldi, et teos ilmub bibliofiilse väljaan

dena piiratud trükiarvus (vt STE 1957a: 1). Ettetellimise soodushind Rootsis oli 15.75 

krooni.

Marie Under oli ainult Rannitile kurtnud pagulaspõlve kroonilist rahanappust: “Ta [tütar 

Hedda - SK] aitas meil üüri maksa, mis on kahetoalise korteri eest kr. 195.75. Kahe peale 

saame pensioni kr. 432. kokku. Võite nüüd ise kujutella meie seisukorda. Elukallidus on 

kolmekordistunud meie siinoleku kestel. Vabandage, et kirjutan Teile sääraseist proosalisist 

asjust, kuid ei tea teist nii osavõtlikku inimest. Tänan kõige eest. Teie M. Under." (KM EKLA, 

f 375, m 67:1,1.3.1957.) Adson oli aasta varem Rannitilt nõu küsinud, kas oleks ehk USAst 
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võimalik saada ainelist toetust, "mis oleks seotud M. llnderi nimega”, kuid Adsoni andmeil 

olid nad mõlemad Rootsi riigi pensionärid sissetulekuga kumbki 123 rootsi krooni kuus (ca 

25 dollarit), pluss ühe toa üüri raha: “Ses olukorras oleme sunnitud ringi vaatama lisatoetuse 

saamiseks.” (KM EKLA, f 375, m 67:1, 7.6.1956.)

Raamatu tutvustuses kinnitati, et

See raamat sisaldab paremiku poetessi loomingust, nagu selleks oma seisukohti 

on avaldanud professorid A. Oras ja I. Ivask, magister Rannit ja mõistagi autor ise. 

Nõnda erineb see valimik hoopis paguluse algul Rootsis ilmunud Sõnasillast, milline 

juba ammu müügilt kadunud on, sellest hoolimata, et raamat lohakalt, trükivigadega 

ja maitsetu välimusega välja oli antud. [---] “Südamiku” sisu jaguneb ainete järele 

üheteistkümnesse osakonda, millede iseloomustused on: kevad ja linnud, kahekesi, 

päeva-ja öölaule, hundikuu, taeva tiiva all, vaev, kümme väikest poeemi sonettides, 

hingetund, leina aegu, saatus ja ballaade. (STE 1957b: 1.)

Luulekogu panegüürilises eessõnas kinnitas Aleksis Rannit Underi tingimusteta kõrgu- 

mist kõigi teiste eesti luuletajate üle ning võrdles tema loomingu suurust gooti katedraali

dega ning Beethoveni sümfooniatega. Under oli küll tänulik ning meelitatud Ranniti ülitun- 

nustavast eessõnast, kuid püüdis talle samas õrnalt mõista anda, et noor sõber on võrdluses 

Beethoveniga pisut üle pingutanud: “Kuid, armas härra Rannit, kardan, et kirjutate minust 

üleliia hästi! Väitega aistingu ja mõtluse pingsast harmooniast olete küll vist tabanud mu 

luule südamikku, kuid võrdlus Beethoveniga... Nii suurt au ma küll ei vääri. Kui meil ka mõle

mail on tiivad, siis on B. kotkas ja mina ainult varblane....”

22. augustil 1957 kirjutatud kiri oli veel südamlikum, tundus, et Under oli Ranniti ülis

tustele siiski lõpuks tänulikult alistunud:

Armas, armas Aleksis Rannit!

Üsna aralt võtsin Teie artikli kätte - ja nii oligi: panite mind punastama ja mu 

südame kloppima kõigi oma heade sõnadega. Olgugi, et Goethe ütleb: “Nur die Lumpen 

sind bescheiden”*,  pean siiski küsima, kas Teie suur heatahtlikkus minu vastu ei ole 

Teid kaunikesti pimestanud minu võimete suhtes? Isegi mu nooruse nõrkused andes

tate mulle ja olete sellest täbarast kohast minu kasuks üle saanud.

Pääle nii küllusliku tunnustuse mulle on see artikkel oivaliselt kirjutet, nii mõtte

liselt kui stiililiselt. See kõneleb Teie suurest luule ja kunsti olemuse tajumisest ning 

inimhinge süvakihtidesse tungimise võimest.

See kirjutis on liig hää inimeste jaoks. Selle võtan soovituskirjana kaasa, kui astun 

kord Jumala ette, et ta mu sisse laseks taevasse - Teie poolt mulle omistet teenete 

põhjal võtab ta mind kindlasti avasüli vastu. (KM EKLA, f 375, m 67: 1.)
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Mitmed tunnustatud pagulaskriitikud suhtusid paraku Ranniti ülistavasse eessõnasse 

kriitiliselt: Arvo Mägi nimetas seda slaavilikult ülespuhutud ja piinlikkust tekitavaks panegüü

rikaks, mis meenutab gümnasisti kirjatööd; Ivar Grünthal leidis, et Ranniti impressionistlikke 

pilte kuhjav õhin muutus kohati liiga hingeldavaks ning isegi ülileebe Malljürma ei leppi

nud esseisti superlatiividega ega kriitikaga Suitsuja Visnapuu suhtes (Grünthal 1957; Mägi 

1958; Jürma 1958). Autori heameelt kõrge kiituse üle need arvamused ilmselt ei kahanda

nud, sest kriitilised oldi pigem Ranniti stiili ja üliemotsionaalsuse suhtes, mitte ei kaheldud 

Underi tähtsuses.

Suurt rõõmu valmistas Underile uus kirjatutvus Austria kuulsa kunstniku Oskar Kokosch- 

kaga, mis tekkis samuti Ivar Ivaski vahendusel. Kokoschka juhendas kursusi USAs Minneapoli

ses, kus Ivask tollal töötas. Ivask tutvustas talle Underi luuletuste saksakeelseid tõlkeid ning 

Kokoschka sattus neist suurde vaimustusse. Eriti meeldis talle Underi luuletus “Sõit hommi

kusse". Ta saatis Underile 1957. a lõpus kaks tänulikku kirjalikku tervitust, mis on avaldatud 

ka “Marie Underi eluraamatu” I osas. Muuhulgas kirjutas Kokoschka: “Marie Under, ta luuletus 

“Sõit hommikusse”, on võrratu, see jääb surematuks, nagu see üllas rahvas, kes oma hinge 

säilitab barbaarsel ajal” (Eluraamat 11974: 201).

Ivaskid palusid Kokoschkal teha illustratsioon teoksil oleva Marie Underi “Kogutud 

teoste” jaoks. Kunstnik nõustus ja saatiski 1958. a märtsis luuletajale soovitud joonistuse. See 

avaldati Underi 75. sünnipäevaks ilmunud “Kogutud luuletuste" 300 nummerdatud eksemp

lari frontispissina. Emotsionaalses ning südamlikus kaaskirjas joonistusele lisas Austria kunst

nik sõnad: “Teie pöörate minu ümber, armas proua Marie Under, ja mu veri ütleb mulle seda, 

kui olen soe ja elav Teie puudutuse läbi. Armastuses ja austuses Teie tänulik 0. Kokoschka." 

(Eluraamat 11974: 204.)*

MARIE 
UNDERI 
75. SÜNNIPÄEV

Marie Underi 75. sünnipäeva tähistati eestlaste pagulaskeskustes mitmel pool üle maailma 

pidulike aktustega veelgi suurejoonelisemalt ja laialdasemalt, kui see oli toimunud viis aastat 

varem: ajakirjanduslikke teateid Underi juubeli tähistamistest, tema isikust ja loomingust on 

ligi sada. Iseloomulikke pealkirju ajakirjandusest: “Marie Underi austamine kaheksal maal", 

“Üheksa rahvust austas Marie Underit Londonis", “Mitmekeelseid õhtuid Marie Underi auks", 

“Pooltuhat tervitust Marie Underile: Pidulik aktus Stockholmis; Luuletaja korter uppus lil

ledesse", “Tuhat Isiklikku tervitajat Marie Underi kodus: Rohkesti lilli ja tervitustelegramme 

kogu maailmast” jne jne. Pealkiri tuhandest tervitajast Underi kodus oli muidugi liialdus, 

arvestades nende tagasihoidlikku kahetoalist korterit Stockholmi äärelinna korrusmajas, ent 

peegeldas siiski pagulaste ülipühalikku hoiakut juubilari suhtes.

Kokoschka joonistuse originaali säilitatakse praegu Tallinnas, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses, st Underi kodumajas.
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Luuletaja sai lilli ja üle 500 tervitustelegrammi paljudest riikidest, samuti ilmus juubeli 

puhul rohkesti sisukaid artikleid nii luuletaja loomingust kui eluloost Ivar Ivaski, Ivar Grünt- 

hali, Mall Jürma, Helmi Elleri, Aleksis Ranniti, Harri Asi, Leho Lumiste, Hilda Dreseni, Volde

mar Kurese jpt sulest (MUPN 1994: 157-162). Artikleid Underist ja tema luulest ilmus lisaks 

pagulaseesti väljaannetele ka soome, rootsi, läti, esperanto, inglise, saksa, ungari jt keeltes. 

Soome kirjandusprofessor Kai Laitinen avaldas põhjaliku artikli Marie Underist Soome juhti

vas päevalehes Helsingin Sanomat (vt Laitinen 1974:141-143).

Suur murrang toimus sel juubelil nõukogude võimude suhtumises Marie Underisse: 

esmakordselt pärast sõda lubati varem keelatud pagulasautori tähtpäev tagasihoidlikult ära 

märkida ka N. Eesti ajakirjanduses: ajalehtedes Sirp ja Vasar, Rahva Hääl, Noorte Hääl, Edasi 
ja Nõukogude Õpetaja ilmusid otsekui ühe vitsaga löödud lühisõnumid pealkirjaga “Marie 

Under 75-aastane” (vt MUPN 1994:159-160). Eraldi ideoloogilise passuse kirjutas Underi 

juubelist Endel Sõgel pagulastele suunatud propagandalehekeses Kodumaale Tagasipöör

dumise Eest (vt Sõgel 1958a). Pärast juubelit avaldati Endel Sõgla ülevaateartikkel “Märk

meid eesti emigrantlikust kirjandusest”, kus pandi paika, mis lubatud ja mis keelatud ja kust 

läheb ideoloogilise hindamise piir. Et see piir 1958. a sugugi selge ei olnud, kinnitas fakt, et 

vähemasti üks eesti naisüliõpilane heideti Underi juubeliaktuse korraldamise pärast Tartu 
Riiklikust Ülikoolist välja (MK 1959: 2).

Ajakirjanduses puuduvad teated avalike Underi juubeliaktuste korraldamise kohta 

N. Eestis 1958, kuid suulisi teateid luuletaja sünnipäeva poolsalaja siin-seal meelespidami

sest imbus ka läbi raudse eesriide poetessini (Rajamaa 1992).

Selle juubeli tegi Marie Underi jaoks eriliseks asjaolu, et esmakordselt pärast sõda saa

bus talle õnnitlusi ka kodumaalt:

Kõige liigutavamad tervitused olid ikestatud kodumaalt. Kaks eesti naisüliõpilast tea

tasid Marie Underile kaudsel teel, et eesti üliõpilased olid kodumaal korraldanud 26. 

märtsil kirjandusliku õhtu tema sünnipäeva auks. Kõige rohkem liigutas Marie Unde- 

rit tema kodusaarel Kassaril veel elavate vanade sugulaste tervitus, mis oli saabunud 

Kanada kaudu. Tuli veel rohkesti teisi tervitusi kaudseid teid pidi, mida siin pole tarvilik 

loetleda. Prantsuskeelse telegrammiga oli õnne soovinud J. Semper, kes on N. Eestis 

funktsionäär, samuti tuli telegraafiline tervitus N. Eesti Kirjanike Liidult. F. Tuglaselt ei 

olnud tervitust - rezhiim on nähtavasti veel nii kõva, et kaua aastaid põlu all olnud ja 

vangistuses viibinud vaimuinimesed kardavad telegrammi või kirja saatmise võimalust 

kasutada, seda võivad teha ainult Joh. Semperi taolised “vanad kalad”. (VES 1958.)

Olulisim oli kodumaale jäänud lähisugulaste, Underi vennatütre Dagmar Reimani pere

konnaga taastunud kirjaside 1958. aastal. Tallinnas elanud Dagmar Reiman söandas esi

mest korda kontakteeruda oma tädi ja ristiema Marie Underiga just tema 75. sünnipäeva 

puhul, saates talle Tallinnast Stockholmi õnnitlustelegrammi ning seejärel, 20. aprillil 1958 

ka pikema kirja. Under vastas oma vennatütrele ja ristilapsele esimese sõjajärgse kirjaga 

kodumaale 1. mail 1958 (KM EKLA, f 180, m 47: 4).
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75. sünnipäeva rohketest artiklitest, kõnedest ja sõnavõttudest oli sisukaim Stockholmi 

aktusel kõnelenud Ants Orase analüüs, mis ilmus hiljem ajakirjas Tulimuld (Oras 1958b: 

133-138) ning Orase esseeraamatus “Laiemasse ringi" (Oras 1961a: 254-276). Juubilar ise 

avaldas oma hinnangu arvukate käsitluste suhtes nõnda, et võttis neist parimad avaldamisele 

“Marie Underi eluraamatu” II osas. Juubelimelu sõelal osutusid autori poolt äravalituiks neli 

artiklit: Malljürma “Marie Under ja ta maapaoluule”, Kai Laitinen “Marie Under 75-vuotias”, 

Harri Asi “Marie Underi luuleteadmus”, Ivar Grünthal “Igavikust puudutatud”.

Artur Adson võttis Rootsi-päevikus suure juubeli kokku:

Nüüd on siis see Kullamari kardetud juubel läbi. Juba aasta otsa kummitas talle see ja 

tegi teda rahutuks, nii et päris kindlasti otsustasime seks ajaks kuhugi ära sõita. Kuid 

siis sai teatavaks, et A. Oras, kes Helsingi ülikoolis külalisprofessorina töötab, aktu- 

sekõnet tuleb pidama ja hiljem selgus veel, et prof. Viljanengi, meie vana tuttav eesti 

kirjanike Helsingis käigust (1930), samuti juubelile tuleb ja sõna võtab, siis ei saanud 

kuidagi nende vastu viisakusetu olla ja ära põgeneda. Tuli Marikesel seegi karikas jälle 

tühjendada: olla üldiste pilkude märklauaks. Palju ärevusi maksis see juubel ja pha- 

nodormi neelamisi. Aktus ise, Kontsertmaja väikeses saalis (mis mahutab siiski hulga 

rohkem inimesi kui Borgarskola saal viie aasta eest), 30.3. kl.12 päeval, õnnestus üle 

ootuste pidulikuks ja nii rahvarikkaks, et muist inimesi tagasi pidi minema. Kontakt 

rahvaga oli väga tihe.
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27.3. hommikul teatas kodumaa punane raadio, et kõik Tallinna lehed sel puhul 

sõna on võtnud. Isegi nõukogude Eesti kirjanike liitja Semper saatsid telegrammid, 

ehkki juubilaril nendega mingit kontakti ei ole olnud ega ole. Parim üllatus tuli kodu

maalt sellega, et Marikese risti- ja vennatütar, kellest me kogu see aeg mingit teadet 

ei evinud, telegrammi saatis. Kirjutasime talle kohe oma rõõmust 29.3.

Juubelipäevaks oli kirjastusele ettetellimisi Kogutud luuletuste peale tulnud ter

venisti 1350 tükki. Neid lisaneb aga ühtsoodu. - Tuba kogunes meil lilli täis, enamik 

roosid, punased, ja palju nelke. Ka üks pikk orhidee, üks oks liiliaid, 10 oksa valgeid 

sireleid, Rannitilt suur valge asalea. Hedda viis lilled ööseteks vaasidega vannituppa 

külma vette: terve vann sai täis. Sünnipäeva eelõhtul ilmus äkitselt lävele Uku Mül- 

lersdorfi saatel Marikese onupoeg lendur Arnold Under Saksamaalt! Vahepeal oli ta 

põgenik-väljarändajana Austraalias aastaid elanud, seal maja omandanud, muruniit- 

misega südamevea saanud, mis peaaegu katastroofiga oleks lõppenud. Oli head ravi 

ühelt hiina arstilt saanud. Naasnud koos abikaasaga Saksamaale [---] ...tema jutustusi 

kuulata oli erakordselt huvitav. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 193-194.)

Päevikumärkmete ja kirjade hoolikas detailsus näitab, et kõik need väsitavad ning kar

detud juubeliaustamised süvendasid siiski oluliselt Underi kui looja enesekindlust ning tead

mist, et ta tõesti on rahva poolt armastatud ja tunnustatud luuletaja nii siin- kui sealpool 

raudset eesriiet, vaatamata pikale poliitilisele keeluajale.

VALITUD
“KOGUTUD
LUULETUSED”

Kirjastus Vaba Eesti Rootsis kuulutas Marie Underi “Kogutud luuletuste” ettetellimise välja 

1957. a detsembris, eessõna telliti Underi soovil Ants Oraselt. Raamatuga tähistati luuletaja 

75. sünnipäeva. Pealkirjale vaatamata polnud aga tegu kogutud, vaid valitud ja redigeeritud 

luuletustega, sest luuletaja töötas selle väljaande jaoks paljud tekstid tundmatuseni ümber, 

jättes mitmed varasemad luulekogudes ilmunud tekstid ka välja.

5. jaanuaril 1958 kirjeldas Under Ivar Ivaskile saadetud pikas kirjas oma mõtteid seoses 

“Kogutud luuletuste" väljaande koostamisega:

Siinkohal tuleks just juttu teha mu Kog. luuletustest. Meelsamini ma ei tahakski, et 

need ilmuksid - vähimalt mitte mu eluea kestes. Olen ju nii paljudest oma nooruse 

värssidest üle kasvanud, seal on palju ebaküpset ja juhuslikku, ma ei osanud siis veel nii 

nõudlik olla sõnade valikus, kirjutasin enamasti nagu mingis ekstaatilises uimas. Goe

the ütleb: “Andere verschlafen ihren Rausch, meiner steht auf dem Papier.”* Täpselt 

nii on see minuga. Kui kirjutasin Orasele, et peaksin mõndagi muutma neis varasemais

* Teised magavad oma joovastuse välja, minu oma on paberile pandud (saksa k).
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värssides, siis vastas ta mulle, et ärgu tehku ma midagi ümber, talle meeldivat mu 

spontaansus. Nii siis tegin mõningaid üsna tagasihoidlikke parandusi. Ka Verivallaga 

ei ole ma rahul: ses on liiaks alasti tundmust ja paatost. See kogu sündis ju pärast 

Teist Maailmasõda, saksa ekspressionismi aegu, millele olin vastuvõtlik. Valery ütleb 

kuskil: “Mu puudused on mu stardijoon” ja Teiegi vihjate omas nii mõistvas kirjas, et 

ma siiski olen arenenud ja pole “langev, varisev kivi" - lohutun siis. Ent siiski: need 

“Kogutud" ei oleks pidanud nüüd ilmuma!!! (KM EKLA, f 180, m 45.)

Varast, kolme esimese kogu luulet on autor selles väljaandes üsna ulatuslikult tsensee

rinud, kärpinud ja kohati lausa stroofide kaupa ümber kirjutanud, ehkki ta esmased auto- 

rikorrektuurid või ümberkirjutused tegi juba kodumaal 1930. aastate lõpus, kui valmistas 

ette kolmeköitelist “Kogutud teoste” väljaannet. Underi enda meelest olid tema paguluses, 

30-40 aastat hiljem tehtud redaktsioonilised, ent siiski autori viimase tahte avaldused niisiis 

vaid tagasihoidlikud parandused. Kui poleks olnud pidurdavat Ants Orast, mis oleks Siuru- 

aegsetest sonettidest autori hilisredaktsioonis siis veel üldse allesjäänud? (Vt lähemalt ptk 

“Enesetsensuur”.) Samas on tähelepanuväärne, et muidu Orase maitset ning arvamusi täieli

kult usaldanud Under seekord teda eiras ning asus oma noorpõlve loomingut niivõrd jõuliselt 
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muutma ja tsenseerima. Kuid kokkuvõttes esitles 1958. aastal ilmunud “Kogutud luuletuste” 

köide siiski luuletaja vaieldamatut viimset tahet oma tekstide suhtes.

Aprilli lõpuks oli Underi “Kogutud luuletuste” ettetellimisi tulnud juba 1700, mida Adson 

nimetas ühe luulekogu rekordiks “nii omal ajal vabas Eestis kui paguluses” (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 194). Ettetellijate nimekiri anti juubilarile pidulikult üle õnnitlejate nimekirjana.

12. mail 1958 saatsid Underja Adson N. Eestisse jäänud sugulastele, Marie ristitütrele 

Väike-Dagyle ehk Dagmar (Margot) Reimanile, kellega nüüd side oli taastunud, esimese abi- 

paki, mille tolli kulud olid absurdselt kallid, 180 Rootsi krooni (KM EKLA, f 180, m 164, lk 194).

1958 juunis külastas Underit-Adsonit taas Ivaskite abielupaar, kellega jutuajamine oli 

väga elav ning ikka “vaimseil teemadel" (KM EKLA, f 180, m 164, lk 194).

1958 augustis suvitasid Underja Adson teist korda Visbys Gotlandi saarel, algul paar 

päeva Olofsonide juures üüritoas St. Görangsgatan 7, kuid hiljem taas Ivar Grünthali mere

äärses kodus. Under korjas mereäärsetelt niitudelt ja luidetelt nõmmeliivateed, mida ta ka 

kodumaal Vääna-Jõesuus teha oli armastanud.

Koju tagasi saabuti “puhanuna, päevitunuina. Kodus Marile väga meeldis. Ta tuli Visbyst 

mälubagaažis Beethoveni, Zweigi, Kafka kirjade jm. näol. Minu skitside bloki saak on: 40 linna- 

vaate ja puude joonist pluss 5 visandit magavast Knasperist.* ” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 199.)

* Knasper oli Grünthalite helepruun noor spanjel, kes jäi augustikuuks samuti Underi-Adsoni-Hedda valvata.

24. novembril 1958 käisid Adson ja Under külas kaaspagulase Seimi kodus, kes oli 

Adsoni kunagine koolivend Võrus. Seimi juures nägid Marie Underja Artur Adson esimest 

korda televiisorit: “Nägime nüüd ka esimest korda televisiooni pilte. Mulje selline, et teist 

korda küll enam ei taha, vähemasti rootsi pilte mitte”, oli Adson umbusklik (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 201). Underja Adson põlgasid televiisorit elu lõpuni ega lubanud ka tütrel seda 

osta. Alles 1974, kui Underja Adson olid kodust lõplikult haiglasse viidud, söandas 69-aas- 

tane tütar Hedda salaja koju televiisori muretseda (Rajamaa 1992). Sama probleem peegel

dus ka tütarde omavahelistes kirjades.

Detsembri algul koostasid Underja Adson suure hoolega Eestisse pakke, et nendega 

sugulasi jõuludeks üllatada. Taastunud kirjavahetus kulges algul väga aeglaselt ning suurte 

pausidega, vahel ei tulnud kirju neli kuud järjest. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 201.)

1958 olid esimesed jõulud paguluses, mil N. Eestist jõudis Rootsi esimene jõulupakk: “Ris- 

titütrelt tuli Eestist pakk jõuludeks ilusate kodukäsitöö esemetega ja kaart jõuluõnnesoovidega. 

Meie siit ei julgenud sinna kirja saates sõna jõulud tarvitada. Tema aga kirjutab pojakesega 

kirikuski käimisest”, olid ettevaatlikud pagulased üllatunud. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 201.)

Veebruaris 1959 tähistati koduse vastuvõtu “lustiliku olenguga” Artur Adsoni 70. sünni

päeva. 8. veebruaril toimus sel puhul ka Stockholmi Eesti Majas aktus muusikaga, mis lõppes 

sünnipäevakohviga. Sellel osales umbes 70 inimest. Adson sai kingituseks lilli, dollareid, kon

jakit, portveini ja “pisipakina tervelt ja mahajooksmatult väike lapik pudelikene weinbrandi”. 

Marie Underilt ja Ivar Grünthalilt sai ta kingiks uhked arheoloogia-alased pildiraamatud. Ka 

Hermann Stockilt Saksamaalt saabus kingiks raamat. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 203.)

Kirjastus Vaba Eesti andis Adsoni juubeli puhul välja kaks raamatut: luulekogu “Värsi

vakk” ning “Teatriraamatu". Viimasele oli pagulaskunstnik Ott Paju teinud “tõesti kauni kaane”, 
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millega Under rahule jäi. Õnnitlusi-ettetellimisi oli nende kahe raamatu peale tulnud kahek

sasaja ümber. Adson märgib päevikus väikese võistluse märgina, et “Marie Underi “Kogutud 

luuletuste” ettetellimiste-õnnitluste koguarv oli 1700.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 204.)

Seoses Artur Adsoni juubeliga etendas Connecticuti Eesti Seltsi näitering USAs Eesti 

Vabariigi aastapäeva pidustuste lõpuks Adsoni näidendit “Iluduskuninganna”, mis läks nõnda 

edukalt, et etendust käidi mängimas ka Bostonis ning Schenectadys. Autor ise luges sellest 

kõigest alles ajalehest, ilma et temaga oleks keegi kontakti võtnud (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 203).

Marie Underi 76. sünnipäeva, mis sattus 1959. aastal Suurele Reedele, tähistati erine
valt eelmise aasta suurest juubeli melust tagasihoidlikult koduses ringis. Õnnesoove tuli nüüd 

sadade asemel tosina ümber. Ivask saatis Underile moodsa kunsti albumi, Hermann Stockilt 

saabus paks luuleantoloogia, mitmed sõbrad ja tuttavad saatsid lilli. USA sõprade ning aus

tajate ümbrikes olid ikka ka mõned dollarid, mille eest Under oli alati liigutatult tänulik. (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 203.)

1959. a maikuus hakkasid Under ja Adson koos tõlkima Boris Pasternaki suurromaani “Dok
tor Živago”. Tööjaotus oli järgmine: Adson tõlkis proosateksti ning Under Pasternaki romaani 

juurde kuuluvad 25 luuletust. Vene kirjaniku teose oli Adson saanud Rannitilt 70. sünni

päeva kingituseks: “Tükk aega kõhklesin, kas maksab: on see ju suur raamat ja esimene tõlge 
vene keelest paguluses. Kergesti samastatakse venelasi kommunistidega, kuigi Dr. Živago just 

lähiselt neile vaenuline on. Aga Vaba Eesti riskib.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 205.)

FRANKFURDIS
PEN-KLUBI
KONGRESSIL

1959. aasta juulis sõitsid Marie Under ja Artur Adson Frankfurti PEN-klubi kongressile, kus 

Under osales aukülalisena, Adson ning Aleksis Rannit delegaatidena. Südasuvine esindusliku 

korraldusega, rikkalike kohtumiste, kontsertide ja vastuvõttudega välisreis pakkus elevust ja 

rõõmu. Frankfurdis kohtusid Under ja Adson esmakordselt Aleksander Aspeliga, kes töötas 

USAs lowa ülikoolis prantsuse kirjanduse professorina ning kellega kujunes edaspidi sõbra

lik kirjavahetus. Lisaks Aspelile osalesid sellel PEN-kongressil ka Otto A. Webermann ning 

kirjanik Gert Helbemäe. Viimane esindas Londonis asunud mitme rahva eksiilis tegutsenud 

PEN-klubisid. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 207.)

Kongressi peateemaks oli ilukirjandus teaduste ajastul. Eesti delegatsiooni poolt esines 

Rannit ulatusliku inglisekeelse traktaadiga “Luulelise sümboli loogikast täppisteaduste ajas

tul": “Selle luule-resp kirjanduse ja teaduste n.üt. koostöö võimalusi väitva artikliga võitis 

Rannit laialdase tähelepanu: seda tõsteti päeva-ajakirjanduse reageeringuis tähtsale kohale. 

Tunnustus, mida eesti esinejaile seni vaevalt ühelgi kongressil sel määral on omistatud.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 208.)

PEN-kongressi peamiseks poliitiliseks tüliõunaks oli Ungari PEN-klubi saatuse küsimus:
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Pärast seda, kui Kadari valitsus Ungari klubist oma käsilastekogu moodustas, hei

deti see PEN-klubide võrgust välja. Nüüd aga taheti see klubi uuesti PEN-võrku lüli

tada, lootes, et siis Kadar vahepeal vangistatud kirjanikud Tibor Deri ja Gyula Hay jmt 

vabastab. Kõige ägedamalt sõdis Ungari klubi sissevõtmise vastu Austria klubi, kes ju 

Ungari otsese naabrina sealse mässu sündmusi kõige põletavamalt tunda oli saanud. 

Kuid prantslased ja inglased, nagu nende riigivalitsusedki oma koeksistentsi-tuhinas, 

sõdisid ja kombineerisid Ungari klubi vastuvõtmise kasuks ja nende seisukoht läkski 

läbi... (KM EKLA, f 180, m 164, lk 209.)

Kongressi kultuuriprogrammis pakkus Underile-Adsonile kõige rohkem rahuldust pikk 

bussisõit Heidelbergi: “Selles linnas peaks kauem viibima”, kirjutas Adson hiljem. Seevastu 

ooperietendus Richard Straussi “Elektra” Frankfurdi Suures Majas valmistas pettumuse: 
“Õnnetuim valik ... [—-] Vaevalt kunagi oleme saksa teatrist nii pettunult lahkunud, sest 

iialgi ei ole me näinud sellist ülemängimist ja forsseerimist.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 209.)

Kongressi kuluaarielu oli vaheldusrikas: “Siin oleme peaaegu iga õhtu pärast kihina- 

rikkaid sööminguid ja muud rahvarikast olemist kusagil vabaõhu kohvikus istunud järel- 

puhkamiseks eestlased omavahel, enamasti dr. Aspeli ja A. Rannitiga.” Kuid toimus ka 

mõningaid olulisi rahvusvahelisi tutvumisi. Austria romaanikirjanik, Ivaski lemmikautor 

Heimito von Doderer avaldas soovi tutvuda Marie Underiga ja kohtumine saigi teoks 

kokteiliõhtul Frankfurter Hofi nimelises luksushotellis: “Mees, kes särab heast tujust ja 

seisab nii kindlalt oma jõulise korpusega kahel jalal, et jaksab küll Atlase kombel oma 

mammutromaane kanda, pealegi kui ta sädelev vaim ülesannet kergendab.” (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 210-211.)

Ühel kongressiõhtul tutvustati Underit-Adsonit Boliivia delegaadi ja ta abikaasaga. Mees 

oli sakslasest professor, naine tõmmu lõuna-ameeriklanna, kes tutvustustseremoonia käigus 

pidas Underit kui nooruslikku ja vitaalset daami Adsoni tütreks. Underist kuus aastat noo

rem vanahärra Adson jäi seda piinlikult koomilist seika päevikus jäädvustades siiski lõpuni 

galantseks: “Kui tutvustus Marie Underiga läbi oli ja järg minuni jõudis, lausus see daam: ja 

see on teie isa, mis peale ma [—] pahvatasin: tänase õhtu parim nali. Mis Marunderil viga 

mu tütrena välja näha, kui atmosfäär need päevad nii euforiseeriv on olnud." (KM EKLA, f 

180, m 164, lk 210-211.) Lisada võiks, et sel Frankfurdis toimunud kongressi ajal tegi Alek

sander Aspel Marie Underist ka esimesed teadaolevad värvifotod, kus Adsonist kuus aastat 

vanem Under näeb väga värske ja nooruslik välja.

Pärast PEN-kongressi lõppu tegid Under ja Adson veel väikese ringsõidu, viibides kolm 

päeva Rottenburgis Underi sugulase, lendur Arnold Underi pool. Sealt jätkus ligi 700-kilo- 

meetrine “lustisõit, head tükid mööda kuulsat Autobahni” Stockide koju Bergenisse. Loodeti 

“meelepäraliste istumise seeriat kogu oma meeldivuses ja kodususes”, kuid 3. augustil haiges

tus Adson taas palavikku (“just nagu seitsme aasta eest siinseist vahelduvais! ja kontrastseist 

õhuvooludest”). Nii lõppes pikemaks kavandatud Bergenis viibimine seekord lühidalt. Arnold 

Under sõidutas luuletajapaari läbi Müncheni, mis jättis neile masendava mulje oma sõjapu- 

rustuste ja varemetega. Koju lennati üle Kopenhaageni. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 213.)
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Pärast kongressimelust ja palavikust toibumist jätkas Adson “Doktor Žh/ago" tõlkimist 

“usinasti ja õhinaga: mida rohkem raskusi, seda rahuldavam neist pärast pikemat puurimist 

ikkagi võitu saada” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 214). Adson ja Under lõpetasid suurromaani 

tõlkimise 1959. a oktoobris-novembris. Tõlge ilmus 1960. aastal ja oma esimesed eksempla

rid said nad kätte 25. novembril. Mõlemale valmistas selle teose tõlkimine tõelise elamuse. 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 232.)

1960. a algul tekkis teose tõlkimise ümber suurem poleemika, mis oli seotud kahe 

pagulaskirjastuse - Kanadas tegutsenud Orto ja hiljuti Rootsis loodud Vaba Eesti - konku

rentsiga. Kui Under ja Adson olid varem olnud Orto autorid, siis majanduslikel kaalutlustel ja 

eriarvamuste tõttu olid nad üle läinud uue rootsieestlaste kirjastuse poole.

Kirjastus Orto kavatses algul Pasternaki suurromaani välja anda, kuid tõlkijaks oli valitud 

daam, kellel polnud kirjanduslikke kogemusi. Kuuldes sellest, tegid Adson ja Under kindla
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Marie Under ja 
Aleksis Rannit 
1959. aasta 
suvel Frankfurdis 
PEN-klubi kongressil.
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otsuse: “teeme selle ümberpaneku ise kõige oma oskuse ja süümega, M. Under luule, mina 

proosa”. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 217.)

1960. aasta aprillis võttis Marie Under vastu soome ajakirjade Suomalainen Suomi ja 

Suomen Kuvalehti kaastöölise, hilisema kirjastaja Kauko Kare. Under andis soome kirjas

tajale ja ajakirjanikule intervjuu, millest ta tavaliselt oti hoidunud. Kohtumine toimus Ivar 

Grünthali vahendusel. 12. aprillil Underi kodus toimunud kohviõhtul viibisid ka Johannes 

Aavik ning August Mälk. "Mag. Kare vajas andmeid intervjuuks Marunderiga. Aaviku ja minu 

abiga see ülesanne teostuski, kusjuures Marunder, kes ei armastaja otse kardab intervjuu

sid, passiivselt asjasse suhtus. Mitme keele peal jooksid jutud tihedasti, mida klaasikesed 

omajagu kaasa aitasid.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 217.) See alkoholiga vürtsitatud usut

lus on teadaolevalt ainus, mille Under paguluses andis välisajakirjanikule. Intervjuu ilmus 

Suomen Kuvalehti 1960. a 29. numbris ja kandis kaunist pealkirja “Satakielija Siuru: Marie 

Underia tapaamassa Hägerstenissa”, eesti keeles “Ööbik ja Siuru: Hägerstenis Marie Unde- 

riga kohtumas”.

VÄLISREIS
SAKSAMAALE

Mai lõpus ja juuni algul 1960 tegid Under ja Adson taas reisi Saksamaale. Nad lendasid koos 

Heddaga Nürnbergi külla Hermann Stockile ja Dagmarile, kuid seekord nende uude koju: Wei- 

mersheimi pastoraati, mis asub Wiessenburgi linna lähistel Ringsõit Saksa väikelinnades piki 

kuulsat Romantilist Teed jättis unustamatuid elamusi. Artur Adson on sellele reisile pühenda

nud nii päevikus kui ka “Marie Underi eluraamatus” kümmekond lehekülge, nii oluline tundus 

see vaheldusrikas reis asjaosalistele (vt Adson 1974a: 226-235). Erilist huvi pakkusid vest

lused pastorist väimehega ning tema suguvõsaga seotud kirikute ning linnade külastused.

1960. a juulikuus külastasid Underit-Adsonit taas Ivar ja Astrid Ivask: “Nende puhul 

kutsusime ka vana lauakaaslase Aaviku. Marunder valmistas piduliku laua. Olime rõõmsad.” 

10. juulil heülindistas Ivask nii Underi kui Adsoni hääled: “Marunder pidi lugema rohkem 

kui kunagi varem sellisesse aparaati. Ivask oli väga rõõmus, et tal see ettevõte õnnestus.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 229.) Astrid Ivaski mälestuste kohaselt tuli Underit küll mitmete 

kavalustega ning nippidega keelitada, enne kui ta lõpuks kõigi asjaosaliste suureks kergen

duseks ja heameeleks kahtlasesse “aparaati” rääkima soostus (Ivask 1998).

Alates 1960. aastate algusest käisid Adson ja Under jälle sageli arstide juures. Underit 

hakkasid vaevama tugevamad reumavalud kui varem, Adson aga ütles enda kohta lühidalt: 

“Vanadus annab end tunda” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 230). Ridamisi surid vanad eesti 

pagulasarstid, kes kirjanikepaari seni ravinud olid. Doktor Lindeberg, kes Underi jaoks oli ikka 

aega leidnud, suri 16. septembril 1959 (KM EKLA, f 180, m 164, lk 214), professor Grant, 

Underi-Adsoni 1950. aastate ihuarst, suri 18. augustil 1960 (KM EKLA, f 180, m 164, lk 229). 

See omakorda süvendas masendust. Uueks tohtriks sai doktor Teas, kes hakkas Underit reu- 

mavalude vastu süstima (KM EKLA, f 180, m 164, lk 232).
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5. oktoobril 1960 toimus tähelepanuväärne kultuuri

poliitiline sündmus: nimelt leppisid August Mälgu sünnipäe

vapeol ära kaks pikaaegset vastasleerimeest: Artur Adson ja 

Bernard Kangro, Lundis tegutsenud aktiivne kirjastaja ning kir

jandusajakirja Tulimuld väljaandja: “Leppisin Kangroga ära ja 

lubasin talle isegi Tulimullale kaastööd teha. Nii et olengust 

oli lusti kõrval kasugi.”

9. oktoobril 1960 filmis Artur Taska Underit ja Adso- 

nit “oma kollektsiooni jaoks maja ees haavapuu lehestiku 

all mõne meetri värvifilmi. Ega see asi meile ei meeldinud. 

Aga kuidas sa ütled lahkelt otsa vaatavale inimesele ära.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 231.)*

* See on teadaolevalt ainus värvifilmikatke, mis Underist ja Adsonist tehtud on, kuid paraku pole teada, kas see on säilinud.

1960. aastaiks olid puud, männid ja haavad Mälari ääres 

ja Underi-Adsoni maja juures juba nii suureks kasvanud, et 

hakkasid varjutama ilusat vaadet, mille pärast nad selle elu

koha oma pagulaskoduks kunagi just valinud olid: “Meie ida

poolne perspektiiv kaob peatselt kogu ilusa tükiga Mälari jär- 

Marie Under tütarde 
Hedda ja Dagmari ning 
abikaasa Artur Adsoniga 
Saksamaal, 1960.
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vestja kaugest kaarsillast”, kurtis Adson päevikus (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 231).

Jõulude eel vahetati taas kodumaale jäänud sugulastega pakke: Rootsist läksid teele 

nagu ikka riidepakid, Eestist saadeti aga Underile ja Adsonile 6-7 kilo Dagmar Reimani pere 

mesilaste mett (KM EKLA, f 180, m 164, lk 235).

19. märtsil 1961 käis Underi ja Adsoni juures esimene külaline raudeesriide tagant, 

kodumaalt: “Haruldane külaline meil. Jutustas palju. Ise südamehaige, aga oli teine nii elevil 

ja rääkis, rääkis. Oli näha, et tal see kerge ei olnud: suu tal kuivas ja ta hingeldas, kuid jutusta

mise ind oli suur. Päris kahju oli vaadata. Aga ta oli ilusasti koju jõudnud, istununa meil kesköö 

lähedani.” On taas ajale iseloomulik, et Adson ei söanda päevikus mainida külalise nime ega 

otseselt sedagi, et külaline oli tulnud Eestist. See haruldane esimene külaline kodumaalt oli 

kirikuorganisatsioonide kaudu väljasõiduloa saanud pastor Arpad Arder (Arder 1991).

4. juunil 1961 läksid Adson ja Under kuuma ilmaga oma maja tagusest mäekallakust 

alla, et seal klapptoolil varjulises kohas istuda, kuid tagasitulekul libastus Under männijuurel 

ning kukkus, mõrastades oma ribi. Tuli käia haiglas sidumisel ning kannatada kümme päeva 

suure suvepalavaga paksu fikseerivat bandaaži. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 239.) Ribid jäid 

valutama kogu suveks (KM EKLA, f 180, m 164, lk 242).

Juuni lõpuks tervenes Under niipalju, et sai osa võtta Stockholmis 24. juunil toimunud 

Välis-Eesti laulupeost, millele luuletajapaar oli saanud aupääsmed. Laulupeo kontserdiga jäid 

nad rahule, korraldusega mitte: neile ei meeldinud valjuhääldajast kostnud vali muusika pool 

tundi enne kontserti, nad pidasid seda “laadalikuks tüütavaks kõrvavaevaks”. Kirjanikepaar osa

les 25. juunil ka Stockholmi raekoja Sinises saalis toimunud “Kalevipoja" õhtul, pidades seda 
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õnnestunuks, ja viibis ka programmile järgnenud õhtusöögil Kuldses saalis. (KM EKLA, f 180, m 

164, lk 240.) 23. juunil toimunud Rein Andre stuudio (Kanada) etenduselt, kus mängiti August 

Gailiti “Leegitseva südame” ja “Nipernaadi” dramatiseeringuid, lahkusid Under-Adson aga enne 

lõppu, sest ei kannatanud välja lavastuse diletantlikkust (KM EKLA, f 180, m 164, lk 239).

Nii Underi kirjavahetustes kui ka Adsoni Rootsi-päevikus ilmneb viimastel elukümnen- 

ditel süvenev vastumeelsus modernse kunsti vastu: “Loen uuesti vene pagulasluule anto

loogiat: kõrge tase, sügav innukus, kadunud kodumaa kallikspidamine, usklikkus. Ei mingit 

moevigurdamist, mis juba meiegi pagulasvärssidesse on tikkumas. Läinud nädalal käisime 

näitusel: 4000 aastat egüptuse kunsti. Võrreldes nüüdse moeskulptuuriga on too muistne 

võrratult kõrgem. Ka siin õhtumaa langus!” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 252.)

Ka moodsad tuuled tantsumaailmas ei meeldinud soliidses eas kirjanikepaarile. 

29. oktoobril 1961 külastasid Under ja Adson Stockholmi Eesti Gümnaasiumi pidu, kus eten

dati A. H. Tammsaare “Tõe ja õiguse” I osa dramatiseeringut: “Peamine hüve jussi Romot 

Pearuna. Kuidas see osa näitlejaid “veab”! -Jäime ka tunniks tantsu vaatama: kui üksluine 

paigaltammumine-nühkimine! Puudub sujuv voolavus ja vaheldusrikkus, mis oli omane meie 

nooruse aegsele tantsustikule. Nüüd ainult sagitakse või liibutakse üksteise külge, kartmata 

ebasünnis olla oma intiimsusega teiste ees.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 251.)

11. detsembril 1961 tuli taas kurb teade - Oskar Loorits (1900-1961) surnud. Looritsa 

uurimused olid innustanud Marie Underit oma tippballaadide kirjutamisel. Põgenike laagri

päevadest alates oldi lähedased saatuskaaslased, kohtuti küll harva, kuid siiski vahetati aeg

ajalt kirju Uppsalas töötanud rahvaluuleteadlasega.

1962. a jaanuari algul saabus Aleksis Rannitilt hilinenud jõulukink: Marina Tsvetajeva 

valikkogu: “See autor meil just puudus. Huvi tema vastu tekkis, kui Pasternaki mälestustest 

tema traagilise saatuse kohta sai loetud (repatrieerus pagulusest ja poos enese vanglas). 

Äärmiselt impulsiivne ja omapärane luuletaja. Mingi tasakaalutu Dostojevski naistüübi sugu

lane. Sõnastikult hullusti leidlik ja mõnes rahvalaulu laadis kirjutatud luuletuses ületamatu." 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 256.)

Tsvetajeva luule ei inspireerinud siiski Underit seda tõlkima, nagu seda tegi teise vene 

poetessi, Anna Ahmatova luule mõni aasta hiljem. Adsoni mõjul lugesid mõlemad 1960. aastail 

palju vene kirjandust. Adson pidas oma lemmikluuletajaks vene pagulaspoeeti Dmitri Klenovs- 

kit, kes elas Saksamaal Traunsteinis ning kellega Adson oli kirjavahetuses. (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 256, 258.) Ajakirjas Tulimuld avaldas Adson ka ülevaateid vene pagulasluulest.

1962. a juuni algul toimus Stockholmis pagulas-PEN-klubide konverents, mille alga

tajaiks olid lätlased ja ungarlased. Nii Under kui Adson osalesid konverentsil, lisaks võtsid 

sellest osa eesti esindajatena Aleksis Rannit, Johannes Aavik ning Ivar Grünthal, kes pidas 

konverentsil ingliskeelse kõne. Kongressi diskussioonides püüti ametlikult hoiduda polii

tikast, kuid Hispaania eksiilkirjanike poolt võttis mitu korda agressiivselt sõna “mees, kes 

näis kuuluvat äravalitud rahva sekka". See on eufemism, mida Adson oma Rootsi-päevikus 

korduvalt kasutas juutide kohta. Ka üks Adsoni-Underi lauanaabritest, albaanlaste esindaja, 

arvas, et kui pagulasklubi poliitikast loobub, pole selle olemasolul mõtet. Adson ja Under 

jagasid seda seisukohta.
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Stockholmi PEN-konverentsi kõige viljakam kohtumine leidis aset ühes teises lauas:

Anti üks eine Skansenis Rootsi klubi poolt ja õhtusöök Folksami pilvelõhkujas. Seal 

asetati meid lauda, kus m.s. istus luuletaja Bo Setterlind. Temal sõimus Marunderiga 

elav jutuajamine, ilmnes, et poeet on usklik ja suuresti erineb sellest joonest, mis 

Rootsis nii domineerima kipub armuelu igasugu variatsioonide ja kordamiste käsita

mise näol, samuti eelistab ta luules selgust. Taevale tänu, et saime sellise lauanaabri. 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 259.)

Sellest tutvusest sai alguse Bo Setterlindi ja Marie Underi vastastikune huvi teineteise 
loomingu vastu, mis päädis Underi tõlgetega Setterlindi luulest kogus “Ääremail” (1963). 

Setterlind omakorda kirjutas aastaid hiljem pädeva sissejuhatuse Underi kolmandale rootsi

keelsele tõlkekogule “Eftersken” (1988).

Juunis 1962 külastas Underit-Adsonit Aleksis Rannit, kes oli äsja osalenud Helsingis Ida

Euroopa maade teemalisel konverentsil ning täis vaimustust Soome ning soomlaste vastu. 

Rannit oli külastanud andunud Eesti-sõpra, 77-aastast Lauri Kettuneni tema suvekodus. Jagati 

Ranniti rõõmu Kettuneni tõlgitud eesti luuletajate antoloogia käsikirjast, mis sisaldanud 

umbes 500 luuletust.*  Adson kirjutas Ranniti Soome-vaimustusest inspireerituna päevikusse: 

“Ka Ivaskid olid paari aasta eest Soomest Punkaharjult tulles (kus Rannitki nüüd ära käis) täis 

õnnestavaid mälestusi. Olime armunud Soomesse meiegi, kui kahekesi Marikesega Helsin

gis käisime a. 1916. Soome oli siis juba euroopalik riik, meie aga veel vene provintsilinn.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 261.)

* Antoloogia jäi paraku käsikirja.

Nagu pagulasaastate suved ikka, oli see ka 1962. a külalisterohke: USAst saabus külla 

Ivar Ivaski soovitusel tema kolleeg Northfieldist, õppejõud, psühholoogiadoktor Olaf Mil- 

lert: “Olaf Millert meeldis meile kohe oma avameelse oleku ja noore mehe loomuliku tar

mukusega ja kohvijoomine vallandas kohe otsemaid elava jutlemise koos täiest südamest 

tulevate naerupahvatustega.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 261-262.) Sellest tutvusest suge

nes aastatepikkune südamlik kirjavahetus Underi-Adsoni ja põlvkond noorema Olaf Millerti 

perekonna vahel. Kümmekond aastat kestnud kirjavahetuses nimetas Under Millerteid tihti 

kasulasteks, tänades tähtpäevadel saadud rooside ja vahel ka helde dollarisaadetise eest. 

Under elas südamest kaasa noorte eestlastest haritlaste oma kodu rajamisele ning kades

tas Jutat oma aias töötamise rõõmu pärast. Millertite kirjad soojendasid tihti Underi-Adsoni 

südant ja rõõmustasid meelt.

Nii Underi kirjavahetustes kui Adsoni päevikus hakkas 1960. aastail üha sagedamini 

korduma koduigatsuse motiiv, tihti tulid kõne alla mälestused kodustest paikadest, inimes

test, lindudest. Adson kirjeldas korduvalt ühispäevikus kirjanikepaari lemmiklindude - pää- 

sukeste - elu, mida nad armastasid vaadelda nii kodumaal suvitades kui pagulaspõlve jalu

tuskäikudel:
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Toilas meie Kullamariga suveti jalutades saime neid tihti kaaslasteks: sähvlesid vahel 

piki meie teed me põlvede kõrgusel ja teinekord kasvõi Mari kübara räästa alla. 

Samas Toilas äratasid nende pojakeste vidinad mu magamiskambri seinataguses rääs- 

taaluses pesas oma siukumisega. See lõi kohe algavale päevale rõõmsa sissejuhatuse. 

“Meie” suvila räästa all oli pesi mitu ja seal ep juhtuski kord, et üks pesa oli maha 

kukkunud. Võtsin halli riidetüki, ronisin redeliga üles, panin mahakukkunud pesa 

oma endisele kohale ja naelutasin talle riidetüki toeks ümber. Ja linnukeste elu läks 

edasi. [---] Nende pärast üksi tahaks veel kord kodumaale ja Vääna-Jõesuhu minna. 

Meie suvila on seal pärast meie põgenemist maha põletatud. Aga pääsukesed on 

seal ümbruskonna laudakestes ja kindlasti ka kõrkjate kohal alles. (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 263-264.)

Pääsukesed seostusid ju ka Underi-Adsoni armastuse puhkemisega 1914. a suvel: “Harva 

olen näinud isegi liivapääsukesi. Teel Tallinnast Maarduranda õnnistatud noore armastuse 

suvel viisid mu käigurutus jalad valgeliiva püstkaldast mööda, mis täis oli auke, kus pääsuke

sed pesitsesid. Seda haruldust tahaksin elus veel kord näha.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 264.)

PAGULASPÕLVE
SELTSIELU

Underi-Adsoni pagulasperioodi seltskondlik elu oli eriti vilgas 1950. ja 1960. aastail. Kodu

seid olenguid, sünnipäevapidamisi ja kaugemate külaliste vastuvõtmisi ning sel puhul ka 

lähisõprade, eriti Johannes Aaviku kojukutsumisi tuli ette peaaegu igal nädalal. Under ja 

Adson eelistasid külalisi vastu võtta oma kodus Mälarhöjdenil, ehkki tegemist oli suhteliselt 

kitsukese kahetoalise üürikorteriga, kus elati neljakesi koos Underi õe Berta ja tütar Hed- 

daga. Samuti külastasid Under-Adson tihti olulisemaid eesti pagulasühiskonna kultuuriüritusi, 

kontserte ja aktusi. Adsoni Rootsi-päevik registreerib külastusi või küllakutsumisi pea igal 

leheküljel, näiteks lk 264-265 on poolteisel leheküljel kirjas kaheksa “olengut".

6. oktoobril 1962 külastasid Under ja Adson tuntud rootsi kirjanikku Johannes Edfelti, 

kellega nad olid tutvunud juunis pagulaste PEN-klubide konverentsil, kus Edfelt oli aupresi

dent (KM EKLA, f 180, m 164, lk 259). See kohtumine oli tähendusrikas, sest just Edfelt oli 

see, kelle mõjukal soovitusel sai aasta hiljem teoks Underi esimese rootsikeelse valikkogu 

“Vigilia” ilmumine. Edfelt kirjutas “Vigiliale” ka tunnustava saatesõna. Kui need vähesed kon

taktid välja arvata, pidasid Adson ja Under rootslasi võrdlemisi jäikadeks ja kogu pagulaspõlve 

jooksul ei tekkinud neil ühtki lähemat rootslasest perekonnasõpra. Suhtlemine piirdus ena

masti kaaspagulastega ja Underi luule välistõlkijatega.

3. novembril 1962 osalesid Under ja Adson Karl Ristikivi 50. sünnipäeva aktusel Eesti 

Majas: “Mälk pidas ladusa sissejuhatuskõne. Arvo Mägi kõneles juubilari toodangust - uniselt, 

mitte küllalt plastiliselt, nagu Ristikivi ise mõnel kirjanduslikul teemal oleks osanud rääkida." 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 265.)
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Marie Underi pagulaskodu sagedased 
külalised olid keeleteadlane Johannes Aavik 
(vasakul) ja kirjanik August Mälk (paremal).

Artur Adson, Karl 
Ristikivi, Aleksis Rannit 
ja Marie Under 20. juunil 
196U Stockholmis.
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15. novembril toimus Eesti Majas luuletaja ja kunstniku 

Arno Vihalemma õhtu: “...kandis ette vaimuka ja laia üle

vaate teemal eesti kunstnik eesti kirjanduses. Andmed ula

tusid kaugele vabariigi aega tagasi. Kust mees nad siin välja 

on võtnud! Markantne isiksus. Harva kuuled meil nii sisukas- 

stimuleerivat ettekannet” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 265.)

8. detsembril tähistas oma 82. sünnipäeva Johan

nes Aavik, kes oli nii sõja ajal kui paguluses Adsoni-Underi 

parim ja lähim perekonnasõber: “Temaga on ikka mõnus 

istuda." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 265.)

17. detsembril viibiti noore tõlkija Ivo liiste juures 

kodusel õhtusöögil: “Aleksander Kaelas oli mahe ja sobilik 

jutupartner. R. Kolk hakkas kõvasti kärkima. Oli täis püha 

viha ühe Võrumaa popsi hukkamise pärast saksa okupat-
õie Fieig, üks Marie underi siooni alguses (pops oli punastelt juurdelõike saanud),
paljudest pagulaspõlve ‘ '
kirjasõpradest, kelle aga punaste küüditamisohvreid ei maininudki.” (KM EKLA,
luuledeklamatsiooni , , .
Under usaldas. I 180, m 164, lk 265.)

1962. a jõuluõhtu veedeti “Kuuse all omavahel. Hea 

õhtu.” Esimesel jõulupühal oldi Marie Underi sugulaste “Kuusmade pool jõululauas nagu juba 

traditsiooniks kujunenud.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 265.) Vana-aastaõhtul oldi Poomide 

juures koos Aavikute ja teistega, ent Adson ja Under lahkusid “5 minutit enne uut aastat" 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 265).

1963. a algul hakkas lõpuks ilmet võtma kauaaegne plaan avaldada Marie Underi luu

levalimik rootsi keeles. Eriti intensiivselt hakkas tegutsema Ivar Grünthal, kes aktiviseeris 

ja kaasas ka Ilmar Laabani. 1963. aastaks oldi asjaajamisega niikaugel, et rootsi kirjastus 

Wahlstöm & Widstrand oli valmis kogu avaldama. 15. jaanuaril 1963 käis Under kirjastuses 

allkirjastamas tõlkekogu lepingut. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 266.) Kaks kolmandikku luule- 

tõlgetest oli teinud Grünthal ja ühe kolmandiku Laaban, kuid autor ei jäänud valiku ja tõlke 

kvaliteediga päriselt rahule. Sellest puhkes tüli Underi ja Grünthali vahel:

Tõlkekogu käsikirjast heitsime välja 6 luuletust, muist kui algperioodi kuuluvad, muist 

tõlke nõrkuse pärast. Selle peale tuli I. Grünthalilt käskiv, ultimatiivne, taktitu nõud

mine rea väljapraagitute sissevõtmiseks, ähvardusega asi katki jätta. Kuna valimikule 

on kirjutanud eessõna Joh. Edfelt ja kuna tema soovitusel kirjastus soostus raamatut 

välja andma, siis ei tahtnud konflikti tema ette lasta minna ja tuli Grünthali nõudmisi 

suuremalt jaolt aktsepteerida. Ainult oma eessõnas ta siiski lasi korrektuure osalt teha, 

kuid mitte kõiges: nii näit, keeldus ta võtmast sisse väikest lauset, et M.U. on tõlki

nud Peer Gynti. Ka keeldus ta poetessi meriite mainimast, mis ometi tulnuks kasuks 

raamatule rootsi publiku ees ja seega eestlusele. Kogu nädal on M-il tulnud kulu

tada sekeldustele ja tusklemisele, mida põhjustas jonnakas Grünthal. (KM EKLA, f 180, 

m 165, lk 266.)
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80. sünnipäeva eel asus Marie Under kirjastaja soovil koostama oma kolmeteistküm

nendat (ja viimast) luulekogu “Ääremail”, mille tarvis polnud tal aga piisavalt omi luuletusi. 

Autor andis järele Aleksis Ranniti soovitusele ja Adsoni tungivatele nõuannetele koostada 
kogu seekord nii originaalluulest kui tõlkeluulest (vt ptk “Ääremail”). Veebruaris 1963 tõl- 

kiski Under oma teoksil oleva kogu jaoks Adsoni “südameluuletaja” Klenovski luuletuse “Mu 

käsi päevast päeva vananeb..." ning Lydia Aleksejeva luuletuse “Su lätteist enam mus tilka 

ei leidu vist...”, mis mõlemad ilmusid kogus “Ääremail”.

81. veebruaril 1963 osalesid Marie Under ja Artur Adson pagulaseestlastele külla tul

nud soome kirjanike esinemisõhtul:

Eelreklaami väga vähe ja publikut piinlikult napilt: 50 inimese ümber. Soomes oleks 

auditoorium sellisel juhul täis olnud. - 24.2. viibisid soome kirjanikud Kontsertmaja 

suures saalis vabariigi aastapäeva aktusel: Meie kirjanikest said kutsed ainult mõned. 

Meie mitte, nagu harilikult Rahvusfondi ürituste puhul. Samal päeval dinee hotel Mal- 

menis. Lauri Kettunen pidas liigutusest läbiimbunud lauakõne (teiste hulgas). - 25.2. 

sõitsid soome külalised koju. Teel, merel kusagil Soome ja eesti pagulaste asukoha

maa vahepeal oli Lauri Kettunen surnud. Nüüd läks meie viimne nimekam sidepidaja 

kahe hõimu vahel. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 267.)

SÄ
D

EM
ED

 TU
H

AS
 - 

is
ik

lik
 mu

ut
ub

 üh
is

ko
nd

lik
uk

s

Nii nagu ta elus kahe maa, Soome ja Eesti vahel oma armastust jagas, nõnda surigi ta 

nende kahe vahel merel”, lisas Adson Kettuneni mälestades “Marie Underi eluraamatus” (Adson 

1974a: 240).

Soome kirjanike külaskäik Välismaisele 
Eesti Kirjanike Liidule. Pidulik õhtusöök toimus 
Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril 1963 
hotell “Malmeni” restoranis, Stockholmis.
Keskel - aukohal - istuvad Marie Under ja Artur Adson.
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MARIE 
UNDERI
80. SÜNNIPÄEV

Suure juubeli ametlikust suurejoonelisest rahvusvahelisest tähistamisest, seekord ilma autori 

osavõtuta, ning selle järelkajadest andis Adson põhjaliku, ligi paarikümne leheküljelise üle

vaate “Marie Underi eluraamatu” I osas (vt Adson 1974a: 241-162), kuid ta ei maini sõna

gagi, kus viibis ning mida tegi sel ajal juubilar ise. Adsoni Rootsi-päevik toob siin selgust.

1963. aastal, Underi 80. sünnipäeva puhul tegi luuletajapaar teoks ammuse kavatsuse, 

mis varem polnud kunagi õnnestunud - nimelt läksid nad juubelikära ja kõige sellega kaas

neva eest Saksamaale pakku: “M. ütles, kui meenutasime jälle juubeli eest põgenemist: “Ela 

nagu politsei valve all: käi aga peale end iga viie aasta takka publikule näitamas (aktustel)."” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 267.) Varasematel juubelitel ülepaisutatud austamine ja sekel

damine oli alati toonud Marie Underile kaasa rahutuid öid ja närvipinget.

Kolmenädalane Saksamaa-reis algas lennuga Kopenhageni kaudu Münchenisse 7. märtsi 

hommikul ja kestis 1. aprillini (KM EKLA, f 180, m 164, lk 267). Seekord ei külastanud nad 

aga Stocke, nagu nad olid teinud varasematel Saksamaa-reisidel, vaid elasid kolm nädalat 

Müncheni lähistel Oberambachis dr. Wiedemanni sanatooriumis Herrehausi mäel, vaatega 

üle järve ja metsade mägedele, juubeliaegse asukoha aadressi andis Under teada vaid tütar 

Heddale, kes saatis neile posti järele:

Nii ulatuvad ikkagi juubelihäired tilkhaaval siiagi. Aga rahu on võrratu! Kirjuta teda 

suure tähega. Meie pansion asetseb ühe paruni lossis üüri alusel. Väga stiilne sise- 

arhitektuur ja mitte odav. Lust on neid treppe ja käike oma kaunistustes vaadelda. 

Aknast näeme kuulsat Zugspitset taevarannal ja siinsamas saja meetri kaugusel 

metsa servas metskitsi: nosivad juba esimesi rohuliblesid puude ümber sulanud 

pinnalt - või lihtsalt mullust kulu. Ükspäev nägime neid korraga tervenisti kaheksa 

tükkija nende püüdmine silmaga läbi akna on me igapäevane lõbu.Ja Rahu! Ainult 

kevad, mida lootsime siin kohata juba täies jõus, on väga visa tulema. (KM EKLA, f 

180, m 164, lk 267-268.)

27. märtsil kirjutas Adson:

Täna mu poetessi ja eluseltsilise suurim sünnipäev - ja mul ammualatud luuletus, 

temale pühendatud, lõpetamata! Siin seda ei saa. - Sajab. Eile nägime aknast küm

met metskitse. Kenad loomad: söövad, nosivad liiguvad sammhaaval pisut edasi - ja 

äkitselt üks neist teeb hüppe ja kõpsab maapeale tagasi peagu seal, kus enne saba 

oli. - Mäkke üles tulles läks neli kitse üle tee umbes kolmekümne meetri kaugusel 

meist. Nad on M-le suureks silmapaituseks. Eile nägime kilomeetri kauguse kiriku 

juures pooltosinat lammast. Ju siis kevad ikkagi tuleb, kuigi suurjärv veel kaane all 

on. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 268.)
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Marie Under 
80. sünnipäeval 
27. märtsil 1963.



Nii eelistas austatud ja kummardatud luuletaja oma taaskordsel juubelil aktuste rahva

hulkadele vaadelda metskitsi ja lambaid Lõuna-Saksamaa mägimaastiku vaikuses. Under ja 

Adson nautisid siin oma sanatooriumitoa avarust, ruumide stiilset sisustust, valitsevat vaikust, 

varakevadist päikest ning mägimaastiku puhast õhku, mis oli vaba autovingust ja mürast: 

“M. kartis lärmi ja koledat liiklustihedust.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 268.)

Lootus juubelimelust täielikult pääseda ei läinud päriselt korda, sest pärast Stockholmi 

naasmist tuli ikkagi olla taas avaliku tähelepanu keskpunktis. Eesti Komitee korraldas Marie 

Underi austamiseks vastuvõtu, kus juubilarile ulatati kingitusümbrikke ja lilli.

Lisaks arvukatele eesti organisatsioonide kingitustele ja ligi tuhandele isiklikule õnnit

lustelegrammile sai juubilar rahalised kinkeümbrikud ka Rootsi Akadeemialt ja Nobeli siht

asutuselt.

Underi 80. sünnipäeva tähistati kirjanduslike aktustega paljudes riikides: mitmel pool 

USAs, Kanadas, Argentinas, Rootsis, Soomes, Inglismaal ja mujal, ka Eestis. Üks esindusliku

maid juubeliüritusi toimus USAs Yale’is, kus Yale’i ülikooli raamatukogu peasaalis avati eri

näitus Marie Underist eesti luules, mille korraldas Aleksis Rannit. Paar päeva enne näituse 

avamist, 11. märtsil 1963 toimus ülikooli peasaalis Ants Orase avalik loeng “Marie Under ja 

eesti luule”. (Vt VES 1963: 3.) Loengut kuulas üle 200 inimese, loengu juhatas sisse Yalel 

ülikooli võrdleva kirjandusteaduse instituudi direktor, professor Rene Wellek, kes nimetas 

Marie Underit kirjanikuks, “kes ühe väikese rahva suureks on teinud". Wellek rõhutas kujund

likult, et selle loengu ajaks saab Eesti jällegi vabaks, ning avaldas lootust, et Eesti ja teised 

Ida-Euroopa rahvad ei jää kauaks unustatud rahvasteks. (Adson 1974a: 243-244.) Orase 

kõne rõhutas Underi eripära naiseliku luuletajana:

Meie luules on naistel olnud üllatavalt suur osa etendada juba rahvaluule aegadest 

saadik. Hiljem päriskirjanduse tekkides paistavad naised samuti algusest peale silma. 

Meil ei olnud seda meestekirjanduse koormavat traditsiooni peal, mille takistavast 

mõjust inglise kirjanduses räägib Virginia Woolf. Marie Under kirjutas oma esikvärs- 

sidest peale naisena, leides endale loomuliku tooni ning arenedes hiljem vabalt ja 

sisetõkestuseta avaraks ja tugevaks ilma vähimagi katseta midagi muud olla kui naine. 

Niiviisi ta siis tõesti kasvas väga suureks naiseks. Alguses veel oma minas kinni, tegi 

ta läbi rasked kriisid, milledes ületas oma mina. See protsess teostub täielikult kogus 

“Kivi südamelt” - suures arvetegemises enesega, mis tipneb “tões teisitileitus", süga

vas puhastumises, kus “liha saab sõnaks” - Logoseks, vaimuks, kirgastunud spirituaal

suseks, milles “tuul puhas alla kohiseb kui ingel”. Tulemuseks ei ole kartlik eremiitlus, 

vaid mina anduv küünitumine kõigele elavale, hinge täielik lahtisus, enese helde and

mine kõigele, siserikkuse jagamine maailmale. Under ei püüa nagu Riike asju endasse 

sulatada, need tulevad talle ise peale, ta näeb neid visionaarse selgusega ilma neid 

otsimata just oma hinge spontaanse, täiesti ebaiseka lahtisuse tõttu. See lahtisus 

laseb tal ka meie rahva traagikale leida kõige mõjuvamad sõnad. Under pole ennast 

kunagi kulutanud pisihuvidele või tühitaotlustele. Nii on temast kasvanud suur isiksus 

ja suur luuletaja. (Eluraamat I 1974: 244-245.)
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Eesti kirjanikud ja kultuuritegelased 
Eesti Kultuuri Koondise uudisloomingu 
õhtul Stockholmis 26. aprillil 1963. 
Esireas: Diana Krull, Valter Tauli, 
Salme Ekbaum, Marie Under, Aino 
Suits; tagareas: Raimond Kolk, 
Otto Paju, Karin Saarsen, 
Elmar Pettäi, Helga Nõu, 
Liidia Tuulse, Artur Adson, 
Jüri Seim, Kalju Lepik.

New Yorgis toimunud kirjandusõhtul kõneles Marie Underi loomingust Eti Sirg, Londonis 

Leida Kukas, Montrealis Alfred Kurlents, Minneapolises Ivar Ivask, Göteborgis Ivar Grünthal, 

Buenos Aireses August Oinas, Stockholmis Bernard Kangro, Tallinnas Erna Siirak ja Tartus 

Karl Muru (M 1963: 136-137). Aktused toimusid ka New Jerseys, Seabrookis, Portlandis, 

Calgarys, Port Arthuris, Los Angeleses, Schenectadys, Bradfordis, Torontos, Vancouveris, Syd

neys, Oldenburgis, Lundis, Helsingis ja mujal. Isegi Vatikani raadios oli eetris preester Vello 

Salo tehtud saade Marie Underist. (MUPN 1994:168-173.)

Juubeliaasta tähtsaim sündmus oli luuletaja kolmeteistkümnenda (ja viimse) luulekogu 
“Ääremail” ilmumine, kuid sisulisi arvustusi sellele luule-ja tõlkekogule niipea ei ilmunud. 

Uudisteose vastuvõtt vajus üldisse juubelimelusse, ajakirjanduses ilmunud aktuste arvuka

tesse järelkajadesse ja rohketesse Underi koguloomingu üldülevaadetesse (kokku 115 vii

det M. Underi bibliograafias; MUPN 1994:166-173). Underi luule uusi tõlgendusi rohked 

juubeliartiklid üldiselt ei pakkunud.

Ehkki suure “musta” sünnipäeva ajal oldi liigse melu ja tähelepanu eest välismaal 

paos, korraldati 1963. a lihavõttepühade ajal siiski ka üks kodune koosviibimine, kuhu olid 
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kutsutud “Imant Rebane - kirjastaja abikaasaga, Mälgud, Kures, Kuusmad, Aavik. Kihinat- 

kahinat külluses. Ka see oleng kuulus juubeli juure.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 269.) Vaba 

Eesti kirjastuse omanik Imant Rebane andiski llnderi juubeliks välja luulekogu “Ääremail”.

Mis puutub jaapanikeelsesse retseptsiooni, siis just seoses llnderi 80. sünnipäevaga 

1963 ilmusid tema luuletused esmakordselt ka jaapani keeles: ajakirja Jikan augustinumb- 

ris avaldati Underi ballaadi “Nahakaupleja Pontus” tõlge koos poetessi fotoga. Tõlkijaks oli 

Kikunobu Matuba, kes kasutas vahendamisel Hilda Dreseni esperantokeelset teksti. Matuba 

avaldas jaapani ajakirjanduses juubeli aegu ka mitmeid kirjutisi M. Underi ja eesti luule kohta. 

(Adson 1974a: 253.)

HILISEA
LUGEMUS
JA KUNSTIMAITSE

Underi 80. sünnipäeva järel tekkis Marie Underil ja Artur Adsonil kirjavahetus USAs Bostonis 

elava kunstiteadlase Paul Peetsiga,*  kes saatis luuletajale liigutava õnnitluskirja ning kirju

tas kogule “Ääremail” arvustuse asemel kontemplatiivse, lüürilise, kongeniaalse essee, mis 

Underile meeldis nii, et see hiljem leidis taastrükkimist “Marie Underi eluraamati!” II osas 

(vt Reets 1974:106-110). Uuest tutvusest sündis tihe ning vaimukas kirjavahetus, mis “on 

toonud palju elevust meie kodusse” (KM EKLA, f 375, m 171: 3). “Stimuleeriv korrespon

dents temaga kestab lakkamatult, tuues meile hästivürtsitatud reageeringuid päevanähtuste 

kohta.” (Adson 1974a: 255.) Under ja Adson ei kohanud Paul Reetsi isiklikult mitte kunagi, 

kuid talle saadetud kirjades on Under olnud avameelne oma hilisea poliitilisi ja esteetilisi 

seisukohti väljendades (KM EKLA, f 375, m 171: 3). Neis kirjades peegelduvad Underi suur 

lugemiskirg ja mitmekülgsed huvid: filosoofia, psühholoogia, ajalugu, loodusteadus, medit

siin, aga ka parapsühholoogia. “Vaim suudab ju palju, parapsühholoogiast leiame küllaltki 

näiteid", märkis Under Paul Reetsite 1. veebruaril 1965. 7. märtsil 1965 kirjutas ta:

* Usutlesin Paul Reetsi USAs 2005. a ning ta usaldas Underi-Adsoni kirjade originaalid siinse raamatu autorile. And
sin kultuurilooliselt huvipakkuvad kirjad üle Eesti Kirjandusmuuseumile 2006. a märtsis. Underi-Adsoni ja Reetsi 
kirjavahetus kestis 1963-1975. Need kirjad on heaks allikaks just Underi hilisea tõekspidamiste ja arusaamade 
mõistmisel, sest selle kirjavahetuse teemad on peamiselt seotud kirjanduse, kultuuri, filosoofia, psühholoogia ja 
ajalooga, aga kõnelevad ka mälestustest ning loomingust. Kui sisutihe ning pihtimuslik kirjavahetus Ivar Ivaskiga jäi 
pärast vahekorra jahenemist 1960. aastate keskel soiku, valis Marie Under just Paul Reetsi oma järgmiseks pihiisaks 
või õigemini pihipojaks, kellele väljendada oma vaimseid meeldimisi ja mittemeeldimisi.

Loetlen siis veel, mis vahepeal lugend olen: Sama Jouhandeau’ esseede kõrval ka tema 

abielukroonikat (“Chroniques martinal”), kus ta otse jahmatama paneva avameelsu

sega oma naise kuratlikke kriukaid ja kiuslikke alatusi paljastab. [---] Hoopis teist- 

laadi lugemismaterjaliks oli mulle Julien Green’i lapsepõlve kirjeldus “Partir avant le 

jour”, kus eriti haaravalt on esitet ema ja poja soe ja südamlik vahekord ja kus ema 

surmastseeni ei saa ilma valusa meeleliigutuseta lugeda.
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Palju on kirjutet viimasel ajal Teilhard de Chardin’ist, nii poolt kui ka vastu. Tut

vusin siis nüüd ka valikuga tema teostest. Selle katoliku preestrist loodusteadlase 

mõttekäikudesse ei saand ma jäägitult süveneda, ainult umbkaudu võisin läheneda 

tema optimistlikule evolutsiooniteooriale. Oli siiski ergutav tema ultra-humaansuse 

ideid jälgida. (KM EKLA, f 375, m 171: 3.)

Kirjandusžanridest eelistas ta lugeda luulet, monograafiaid, elulugusid, vähem romaane 

ja novelle. Sel perioodil luges Under ilukirjandust ja ajakirjandust vabalt saksa, vene, prant

suse ja rootsi keeles, soome ja inglise keeles sõnaraamatute abiga:

Kas ma tänasin Teid juba ilusa kreekakeelse õnnitluse eest? ... Kadestan Teid selle 

keele pärast! Olen alati tahtnud seda osata - juba nooruses, aga miks pole mul tah

tejõudu olnud seda õppida?!... Nüüd on muidugi tohutult hilja - olgugi et Cato õppis 

seda 80-aastasena!
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Regina Emson, 
Artur Adson ja 
Marie Under 11. mail 
1965 Stockholmi 
südalinnas.
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Teiste keelte alal olen Teiega samal tasemel, väljaarvat inglise keel, mida rääkida 

üldse ei oska, ainult vaevaliselt loen. Aga see keel on tänapäeval just domineeriv, tõr

judes prantsuse keele tahaplaanile. (KM EKLA, f 375, m 171: 3, 24.5.1965.)

Jõuluks ja sünnipäevaks kingiti Underile alati uusi raamatuid, eelistatud oli ammune 

kiindumus Goethe:

Jõulukingi Goethe- Kantsler Mülleri eest siiraim tänu! [---] Kukkusin kohe neid päevi- 

kulehti lugema. Üldse olen nüüd lugend kui hull, sest jõuluks sain veel teise Goethet 

käsitava teose: “Goethe, Sein Leben und Seine Zeit", ligi 800 Ihk, mille autoriks on 

Richard Friedenthal. See raamat on alles nüüd ilmund. Peale kodumaale mahajäänud 

Emil Ludvigi ja Georg Simmeli uurimuste G. kohta olen siin saanud Gerlachi ja Hermanni 

“Goethe erzählt sein Leben’’ ja V. Biedermanni Goethes Gespräche ohne die Gerpr. 

Mit Eckermann. Viimane teos on I. Ivaski kink. (KM EKLA, f 375, m 171: 3,1.1.1964.)

Goethe polnud Underile mitte ainult kirjanduslik eeskuju, ta suhtus temasse ka kui filo

soofi, preestrisse ja prohvetisse, otsides tema loomingust vastust inimeksistentsi igavestele 

küsimustele, nt 14. novembri 1963 kirjas Reetsile: “Teie mõtted surma kohta, tuletatuna vana 

Goethe surma-filosoofiast, on väga veenvad: uks moondumisse, metamorfoosi, see on see 

“õlekõrs", millest me surelikud kramplikult kinni hoiame. Kui ei oleks surma, ei oleks vist ka 

religiositeeti - ei oleks võibolla ka Jumalat... Oma luuletuse Aimus olen kirjutanud Goethe “elu- 

mündi teise poole” tunnustuse mõjul." (KM EKLA, f 375, m 171: 3.) “Aimus" oli luuletus, mil

lega Under lõpetas oma tumemeelseima, eksistentsiaalseima luulekogu “Hääl varjust" (1927).

Vaimne dialoog Goethega elu mõtte üle, mis algas Underi varases nooruses, kestis tema 

luules ja kirjavahetustes elu lõpuni. Ikka ja jälle pikkis ta kirjadesse Goethe tsitaate, see oli 

tema igapäevane viis elusündmusi kommenteerida.

Under jälgis pidevalt Euroopa ja Ameerika kirjanduses toimuvaid muutusi, lähemalt jäl

gis ta saksa, rootsi ja prantsuse kirjandust ja kirjandusajakirju, kuid vanemas eas ei suutnud 

ta enam olla piisavalt vastuvõtlik moodsale kunstile ja uutele vooludele:

Pean tunnistama, et olen suur võhik sel alal ega pole veel jõudnud koduneda viimaste 

kunstivoolude mitmepalgelisusega. Kunstiajakirjas “Arts” nägin hiljuti jälle Bernard 

Buffet’ pikki geomeetrilisi naisfiguure, mis ei ole mingil moel moonutet, vaid stili- 

seerit. Buffet ütleb ajakirjale antud intervjuus, et “üks abstraktne maaling ei esita 

midagi, minu omad representeerivad nähtavalt naisi" ja lisab süžee olevat maalimise 

alus ja et Teternel sujet” “le mystere du sujet" õhutavad ja innustavad teda. Olen nii 

“maha jäänd", et kaldun teda pooldama - ma tõesti ei mõista ei pop- ega op-kunsti. 

(KM EKLA, f 375, m 171: 3, 17.2.1966.)

Igasuguse "pop-op- ja porrluule" on Under tunnistanud endale vastumeelseks, nagu ka 

nentinud enda sobimatust modernistide hulka (KM EKLA, f 375, m 171: 3,11.11.1966). Isegi 
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vabavärssi suhtus ta hiliseas skeptiliselt, kuigi oli omal ajal sedagi pattu ise teinud. Endast 

nooremas eesti kirjanduses imetles ta arbujaist Heiti Talvikut ja eriti Betti Alverit:

Lugesite Alveri! Kui kahju, et see suureandeline inimene ei pääsenud vabadusse! 

Olen minagi tema austaja. Nüüd kiratseb tema talent ega pääse end avaldama. Ei tea, 

kas loob midagi laualaekasse? Oli kuulda, et tal olevat teoksil või valmind uus kogu 

“Elupuu" nime all, ilmund see siiski vist ei ole, sest kindlasti oleks selle sisu pere

rahvale vastukarva. [---] Nõustun Teie jällelugemise teooriaga, harrastan seda ise 

samuti. Pigem väärtteoseid taaslugeda, kui hulgaviisi käibekirjandust alla kugistada. 

(KM EKLA, f 375, m 171: 3, 13.10.1964.)

Kassetiluule põlvkonnast tundus Underile huvitav Paul-Eerik Rummo: “Kodumaalt saa

davad mulle noored luuletajad ka oma värsse. Paul E. Rummo on üsna andekas, ainult ridade 

liialdet kordamine kipub tal maneeriks muutuma." (KM EKLA, f 375, m 171: 3,1.2.1964.)

Eesti pagulasluuletajast suhtus Under algul lootusrikkalt ja soosivalt Aleksis Ranni- 

tisseja Ivar Grünthalisse, kuid see rõõm jahtus isiklike suhete muutudes. Ka Arno Viha

lemma luule meeldis Underile. 1950. aastail kiitis Under mitmetes kirjades Ranniti luuletusi, 

ent tunnustuses väljendus ühtlasi ka tema enda arusaam sellest, mis on luule põhiolemus. 

Nt 18. septembri 1950 kirjas Rannitile:

Nende värsside tume-hele atmosfäär mõjus minusse nii erutavalt, et tuli tahtmine ka 

ise jälle luuletada. Sel Šotimaa kargel taustal see soe, hell tundmus - milline kont

rastide võlu. Ja antiteese ning ilusaid pilte ning - intiimsust, mida Kangro ei salli, kuid 

mida pean samuti nagu Teiegi luule põhiolemuseks. Kuid kas pole K. enesegi luule 

just intiimne, olgugi teises laadis kui Teil - imelik, et ta seda Teie juures halvustas... 

(KM EKLA, f 375, m 67: 1.)

Under sõnastas selles kirjas suurepäraselt tema enda luule põhitunnused: värsside 

tume-hele atmosfäär, antiteeside kontrastide võlu, ilusad pildid ning peamine - intiimsus.

Suhtumine eesti proosakirjanduse suurtesse klassikutesse võis Underil ajajooksul muutuda:

Tuglast ja Tammsaaret pole ammu enam lugend. Kui nüüd neid uuesti kätte võtaksin, 

hindaksin ehk mõndagi teisiti kui nooruses. Tuglas võttis oma eeskujuks Flauberfi, 

kellest oli väga vaimustet tema stiili viimistlemise pärast. Ja eks T. meie tol ajal veel 

kaunis kohmakat keelt kultuursemaks ja paindlikumaks ikkagi tegi.*

* Tuglas omakorda kiitnud Marie Underi eesti keelt: “Lugege pidevalt Marie Underit. Eesti kirjanduses ei ole ühtki teist 
inimest, kes eviks sel määral kui tema absoluutse keelevaistu." Nii meenutas Aleksis Rannit jutuajamist Tuglasega 
1937. aastal Tallinnas Feischneri kohvikus. (Rannit 1974b: 188.)

Tammsaare Tõe ja Õiguse algus on senini süüvind valdavalt meelde. Tihti kippus 

aga Tammsaare oma sofistikaga liiale minema, mis väsitas. (KM EKLA, f 375, m 171: 

3, 30.5.1965.)
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Underile ei meeldinud liiga suurejooneliste võrdluste ning lennukate nimede kasu

tamine tema luulest rääkimisel ja kirjutamisel, ses suhtes manitses tajust Aleksis Rannitit 

tagasihoidlikkusele: ‘Mul on piinlik, kui mu loomingut võrreldakse kirjanduslike või kunsti 

suurimate nimedega. Juba seoses Goethega leidsin, et mulle oli osutet liig suur au, mida ma 

ei vääri; maalikunsti tippudega väärin ma seda veel vähem. Sattuksin ainult vastasleeri pilke 

alla.” (KM EKLA, f 375, m 67:1.) Kui Rannit võrdles USA juhtivas ajalehes The New York Times 

ilmunud essees*  Underi luulet saksa romantilise luuletaja Friedrich Hölderlini (1770-1843) 

loominguga, kirjutas Under vastuseks 22. novembril 1970:

* Marie Underi luuletus “Laululind" ilmus Henry Lymani tõlkes kõrvuti originaaliga ajalehes New York Times 
16. novembril 1970. Luuletusele kirjutas esseistliku saatesõna Aleksis Rannit

** Under peab siin ilmselt silmas Hölderlini sügavat kiindumust antiiksesse Hellasesse. Huvitaval kombel ühendas Underit 
ja Hölderlini lisaks romantilisele luulele üks isiklik nõrkus - nimelt hüpohondria ja pidev mure oma tervise pärast.

Järgmised tänud austava tähelepanu eest seoses Hölderliniga: et leiate kokkupuuteid 

selle suure mainitu luulel minu omaga on üpris üllatav kuulda. Olgugi, et olen juba 

kooliplikana selle õilsa “kreeklase”** värsse õhinal lugend, ei söanda ma end siiski iial 

tema naabrusse upitada. Ta õnnetu armastus ja pikk traagiline teine elupool on lõi- 

kund valusalt hinge. Olen proovind ta luuletusi tõlkida, kuid see pole õnnestund. Et 

põimisite oma vastavasse kõnesse ka mind, on liigutav kuulda - sügav tänu selle kingi 

eest: ärateenind ei ole ma seda kuidagi. (KM EKLA, f 375, m 67: 1.)

Kirjavahetuste pidamine nii paljude erinevatel maadel ja kontinentidel elanud inimes

tega võttis pagulaspäevil suure osa Underi ajast, paljudes kirja-algustes kordub vabandamine 

hilinenud vastuse või pika vaikimise pärast, sest vastamata kirju, tervitusi või õnnitluskirju oli 

kogunenud liiga rohkesti. Palju aega võttis pidev igapäevane ajalehelugemine, kuid kursispüsi- 

mine maailma poliitiliste sündmustega oli tähtis, ikka lootuses, et “vast koidab kuskilt midagi”:

Ma ei hakka loetlema kõike rumalat ajaraisku, mis häirib südamekohustusi täitmast, 

ainult ühe pahe pihin Teile: loeme palju ajalehti. See toob küll vihastus! ja ärritusi 

ning vaimset kassiahastust, aga on juba selline aeg ja oleme ju niisuguses olukorras, 

et peame jälgima päevasündmusi ja uurima ajamärke - vast koidab kuskilt midagi... 

See on küll ülimalt naiivne endapett, aga eks selle taga immitse ju ka unistus, millest 

teie nii taibukalt kirjutate.

Ah, päevad on nii halastamatult lühikesed! Tuleb ju ka raamatuid lugeda, ning 

keegi hea inimene Pariisis saadab mulle iga nädal 3 kirjandus-kunstilist mahukat aja

lehte, pääleselle veel kaks isamaalist kuukirja - eks see kõik emakeelsele kirjavarale 

lisaks, kipu unetablettide pohmeluses tujutule, kes siiski tahab kultuuri küsimusis 

enam-vähem kursis olla, vahel liiaks minema... Kevade jahil tuleb ka väljas viibida: 1. 

aprillil nägime juba esimesi krookusi, aga linde ei kuule enam! Isegi Varblasi mitte, 

keda muidu olid põõsad täis. Mürgipritsimised viljapuuaedades tapavad viimsedki 

linnud. (KM EKLA, f 375, m 171: 3, 5.4.1964.)
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Aga Teil on õigus aja liig kiire kadumise suhtes: mul kaob see otse sulades käest - 

mõnel õnnelikumal inimesel liigub see vaid “kukesammul”. Ja kui ometi midagi korda 

saadaks... Ei midagi. Lugemine veel vabandab osalt olemasolu. Ütlen “osalt", sest palju 

aega kulub ajalehtedele, nende lugemine on nagu haigus, millest peaks end ära hõõ

rutama. Valery eeskujul, kes end ütles mitte ajalehti lugevat ega kinos käivat. Noh, 

viimase suhtes olen täiesti immuunne: kogu siinolu kestel on seal viibit ainult 3 korda. 

Raamatute lugemisega püüan siis heaks teha ja süümet vaigistada, mis olen patustand 

ülalmainit literatuuriga. (KM EKLA, f 375, m 171: 3, 16.1.1967.)

Underi kirjades on tihti juttu päevapoliitilistest sündmustest, mida varjutas sügav pettu

mus lääneriikide reeturlikus käitumises Balti rahvaste saatuse suhtes. Under vihkas südamest 

nõukogude režiimi, ta polnud mingi tahtetu, apoliitiline nukk meeste poliitilistes mängudes. 

Ehkki ta pidas poliitikaga tegelemist räpasemaks kui kirjanduse harrastamist, erutas lääne

riikide poliitiline naiivsus ning kommunistide mõju kasv noorsoo hulgas teda ennast siiski 

pidevalt ning sundis sellest kirjutama:

Sotsid marsivad rongkäigus loosungitega - muidugi peamiselt Vietnami pärast ähvar

dades Johnsoni. Russelli tribunaal Sartre’iga eesotsas on ka kohal. “Sõnavabaduse" 

põhimõttel anti neile luba seda janti Rootsis pidada, aga parempoolsetele üliõpilas

tele keelduti luba andmast “tribunaali” juurde protestimarss! ette võtta... Noorsotsid, 

alias kommunistid, kasvavad siin valitsusele üle pea. Küll oskab venelane oma batsille 

igalepoole levitada - naiivsed riigimehed on pimedad...

Sattusin poliitikasse, ometi oleksin pidanud kirjutama millestki puhtamast, näit. 

Teie Goethe harrastusest. Kas mõtlete rakendada mingiks selleaineliseks pikemaks 

tööks või loete vanameistrit niisama õilsast harrastusest? Teen sedasama vaheteva

hel - eks siis kohtu meie mõtted. (KM EKLA, f 375, m 171: 3, 1.5.1967.)

Underit võib nimetada sõna otseses mõttes antikommunistiks, sest näiteks kirjades 

Rannitile väljendab ta oma ühemõttelist suhtumist kommunistidesse täiesti otsesõnaliselt:

Ärge end nii palju ohverdage minu heaks: egas me väiksed kodumaatud ikkagi 

midagi ei loe suurte silmis. Ivask loodab ka nüüd kogu maailma vallutada oma Books 

Abroadlga, aga seal nimede rägastikus kaovad ju meiesugused ja enamus väikerahva 

kirjanikke kui tina tuhka. Suuri aga tuntakse niigi - need ei hooligi selles mainitud 

saada. Pealegi käsitab B. A. ka kommunistlikke kirjanikke. Vihastasin nähes seal foto

sid ja kirjeldusi Peter Weiss’ist, sellest siin Sthlmis elavast ürgkommunistist. Ta ise 

on siinseis ajalehtedes end kõmmuks nimetanud ja ka punaseid artikleid ilmutand. 

(KM EKLA, f 375, m 67: 1.)

1970. aastal keelas Under Rannitil kategooriliselt kasutamast oma nime “kongressil, 

kus esinevad kommunistid ja nende mõtteosalised" (KM EKLA, f 375, m 67:1).
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Poliitilise põgeniku trauma arenes Adsoni viimastel eluaastatel paranoiliseks ning see 

nakatas mõnevõrra ka Underit (vt ptk “Lahkumine”), kuid kirjadesse ei ole jälitusmaaniast 

jälgi jäänud. Vastupidi, Underi hilisea poliitilistes kirjades peegeldub selge nõukogudevas

tane parempoolne, konservatiivne maailmavaade ja sügav kaastunne oma paljukannatanud 

rahvale. Kunagine I maailmasõja järgne venemeelne pahempoolsus oli osutunud lühikeseks 

eksirännakuks, mis Eesti okupeerimise ja isikliku põgenikutraumaga peast pühitud ja aktiiv

selt unustatud. Ka 1930. aastate vabas Eestis kuulus Under ilmavaatelt president Konstan

tin Patsi konservatiivsesse, rahvuslikku lähiringkonda, mitte vasakpoolsete kirjanike leeri.

Kui Paul Reets kirjutas Underile, kuidas ta kandis läbi rinde oma Saksa armee sõdurimundri 

sinelitaskus üht Underi sonetti, vastas luuletaja talle alandlikus tänumeeles: “Poleks iialgi usku

nud, et üks väike sonett, sonett kevadest ja sirelitest, võiks - surma läheduses! - sõjameestele 

nii suureks elamuseks saada. Aga ärge mind siiski väga austage: see on eesti rahva geenius, mis 

minus on väljendust otsinud, selle maaja rahva, kelle eest Teie olete võidelnud ja kannatanud. 

Ei, ärge mind austage! Mina austan Teid.” (KM EKLA, f 375, m 171: 3. 3.6.1963.)

KONTAKT
KODUMAAGA

Kirjavahetus Eestisse jäänud sugulastega taastus küll juba 1950. aastail, kuid kuni 1960. aas

tateni oli see väga aeglane: “kiri sinna kestab 3-4 nädalat, tagasi umbes 10 päeva.” Under 

kurvastas nii mõneski kirjas Eestiga kirjasuhete katkemise pärast: “Mul ei ole praegu Ees
tiga mingeid suhteid: Annist ja Šumakov, kes paaril korral on kirjutand, - esimene päälegi 

soomlanna pr. Kilpi-Hynyneni kaudu - vaikivad juba pikemat aega. Arvan, et nende käest 

ei õnnestu mul vastavaid teateid saada. Olen nende kaudu püüdnud saada oma sugulase 

jälile, kuid see pole korda läind.” (KM EKLA, f 237, m 7: 6,10.4.1958.) 1960. aastate keskel 

hakkas juba tihenema suhtlemine väliseestlaste ja kodueestlaste vahel, samuti said võima

likuks isiklikud kontaktid Eestiga, sest raudse eesriide haare nõrgenes mõnevõrra Hruštšovi 

nn sulaperioodil. Ehkki paljud eesti pagulased pidasid põhimõtteliselt võimatuks külastada 

N. Eestit seni, kuni kodumaale minekuks tuli okupatsioonivõimudelt ametlikku viisaluba 

taotleda (sellel arvamusel olid ka Marie Under ja Artur Adson), ei kuulunud Under ja Adson 

siiski nende äärmuslike pagulaste leeri, kes iga kodumaakülastust pahaks või koguni põlu 

alla panid. Nad tundsid elavat huvi nende inimeste kogemuste vastu, kel õnnestus Eestis ära 

käia. Kuid kordagi polnud kõne all nende endi kodumaa külastamine.

Kui Underi-Adsoni hea naaber Rootsis Helmi Rajamaa 1963. a esmakordselt N. Ees

tisse sugulasi külastama läks, palusid nad tal käia ka Tuglaste juures ja anda edasi tervitu

sed. Külaskäik saigi teoks, Rajamaa tõi kaasa südamlikud tervitused Tuglastelt koos tema 

fotoga. Adson ja Under pidasid seda esimest sõjajärgset kontakti Tuglasega niivõrd oluliseks, 

et kirjutasid sellest ka “Marie Underi eluraamatusse”, söandamata ilmselt just pagulaste 

endi sisepoliitilistel kaalutlustel mainida külastaja nime: “Keegi käis Eestis, külastas ka Tug- 

last Nõmme-Rahumäel, Vabaduse p. 12, kus ta juba paarkümmend aastat meie majas koos
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Gustav Ernesaks kingib 
kõik lilled Marie Underile 
19. septembril 1967, 
mil Riiklik Akadeemiline 
Meeskoor andis Rootsis 
kontserdi.

abikaasa Eloga elas ja viimase organiseeritud kiviktaimlast rõõmu tundis. Külastaja tõi kaasa 

Tuglase hilisema foto.” (Adson 1974a: 257.)

10. juunil 1964 olid Under ja Adson külas dr. Harald Keilandil, kes jutustas neile põh

jalikult hiljutisest N. Eestis käimisest: “oli nädalat kolm Tartus viibinud. Kiitis sealset arstide 

ja haiglaravi taset. Koos viibisime: Mälk, Kangro, Uibopuu, Kolk, Helmi Mäelo, Vihalemm ja 

meiepaar. Korteris palju originaalkunsti seintel, m.s ka doktori Eestis eluneva venna õigegi 

huvitav propaganda vaba maaling. Aeg möödus elavasti.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 278.)

Ka augustis 1964 tuli Tuglaselt uusi tervitusi koos koduaia õuntega: “Pr. Regina Emson 

oli käinud Eestis, tuli naastes meile ja tõi Tuglaselt tervitusi ja 10 klaarõuna meie Rahumäe 

aia puust. Ka ühe ajakirja saatis ta meile, milles leidub tema artikkel omaaegse Pariisi eesti 

kunstnike koloonia kohta.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 287.)

Paaris 1960. aastate kirjas on juttu ka esimestest kodumaistest külalistest, kes raudees

riide tagant esmakordselt vabasse maailma pääsesid, kuid kellesse ettevaatlikud pagulased 

suhtusid algul suure umbusuga. 9. oktoobril 1967 kirjutas Under pastor Arpad Arderi külas

käigust: “Mõni arvab, et see isik on siia saadetud sidemeid looma. Mingit erilist propagan

dat ta siiski ei teinud, ainult tõendas, et praegu on siiski olukord kodumaal palju parem ja 

vabam - suur hirmuaeg on möödas.” (KM EKLA, f 237, m 7: 6.) Teises kirjas teatas aga Under, 
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et ei võtnud vastu August Sanga, kes 1968 kodumaalt Rootsit külastas: “Teine uudis: Sang 

Eestist on Rootsis. Helistas sooviga meid külastada. Ma ei tea, mis värvi mees ta on - nii ei 

saand ta jaatavat vastust. Ta olevat külastand Kangrot, Grünthali (vestelnud sellega kl. 6-ni 

hommikul) ja Vihalemma. Mina teda isiklikult ei tunne." (KM EKLA, f 237, m 7: 6,11.1.1968.)*

* On võimalik, et August Sanga mitte-vastuvõtmise põhjus oli siiski üks ammune solvumine. Nimelt oli noor Sang 
1938 ja 1940 arvustanud küllalt karmilt ja kompromissitult Underi tõlkeluulet ja Ibseni “Peer Gynti" tõlget (vt Sang 
1938: 511-513; Sang 1940: 318-328). Samas oli Sang avaldanud Underi 60. sünnipäeva puhul lugupidava kirjutise 
Saksa okupatsiooni aegses ajakirjanduses (Sang 1943: 6). Niisiis ei saanud Sang Underile päris tundmatu isik olla.

15. septembril 1967 viibisid Marie Under ja Artur Adson Stockholmi Rahvusmuuseumis 

Gustav Ernesaksa koori kontserdil, mille lõpus andis Ernesaks kõik lilled üle esireas istunud 

Underile: “Ernesaks valmistas mulle ka päris rabava üllatuse paisates mulle kõik oma suu

red lillekimbud sülle! Ometi ei ole ma temaga isiklikult tuttavgi! [—] Kontsert oli tore - nii 

peenelt nüansseerit koori pole ma varem kuulnud, Tiit Kuusik oli ka esmaklassiline. Kuidas 

mind Ernesaks suure publiku hulgas ära tundis, jääb mõistatuseks. Pärast kontserti andis ta 

mulle üle 2 Tuglase poolt saadet raamatut ühes eesti vööga,” kirjutas Under pärast Aleksis 

Rannitile (KM EKLA, f 375, m 67:1). Seda suure kodueestlase sümboolset austusžesti suu

rele pagulasluuletajale kirjeldasid detailselt kõik pagulaslehed. Kui pisiasjadeni pingelised 

olid kodu-ja väliseestlaste toonased suhted, nähtub Adsoni ääremärkusest 22. septembri 

1967 kirjas Rannitile: “Ernesaksa kavalerlikust žestist teatas järgmisel õhtul Eesti Raadio. 

M.U. kardab nüüd seda, kuis “Kodumaa” asja valgustab..." (KM EKLA, f 375, m 67:1.)

Underi hämmastuses, kuidas Ernesaks ta ära tundis, peegeldub asjaolu, et ilmselt ei 

olnud Underil siiski päriselt ettekujutust selle müüdi suurusest, mis selleks ajaks kodumaal 

tema nime ning luule ümber oli kujunenud.

Adson tunnustas päevikus Ernesaksa koorilaulude valikut:

Koor oli väärt oma suurt kuulsust. Programm ei sisaldanud ühtegi nõukogude pro

paganda ega tellimuslaulu, vaid ette kanti muuseas ka uueks eesti hümniks saanud 

Ernesaksa laul Mu isamaa on minu arm. Kontserdil esines ka suure virtuositeediga 

meie parim bariton Tiit Kuusik, ta laulis ka saksa keeles ja nimelt Heine sõnadele loo

dud keisritruu ballaadi: Nach Frankreich zogen zwei Grenadier / sie waren in Russland 

gefangen. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 303.)

25. mail 1968 külastas “nõukogude eelisturistide” ekskursiooniga Rootsit Underi- 

Adsoni vana Siuru-kaaslane Johannes Semper, kelle kiire üleminek nõukogude võimu poo

lele 1940. aastal ning mitmed tema kirjatööd, sh romaan “Punased nelgid”, olid Adsonile- 

Underile ebameeldivaks üllatuseks. Semperi poliitilist reetmist ei andestanud Adson ja Under 

talle elu lõpuni. Adson kirjutas Semperi juhtumi kohta päevikus: “Kõlistas, tahtis M. Underile 

üle anda kaht magnetofoni rulli ülesvõtetega juubilari luuletuste ettekandeist Eestis. Käs

kisin ära anda E. Majja, ta veel küsis, kus see on, vastasin ja jutul lõpp." (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 304.)

Semperisse eitava suhtumise põhjuseid avas Adson erakirjas Paul Reetsile 28. märtsil 1971: 
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...Semperi puhul meenub Semperi naise Aurora käitumine: ta oli enne esimest kõm

mude okupatsiooni Postimehe muusikaarvustajaks hakanud ja paar päeva pärast küü

ditamist kohtusime temaga Jaani kiriku ja Kultase kohviku vahel. Ta jutustas rõõmsa 

näoga, et sõidab nüüd Moskvasse õppereisile või midagi stuudiumi taolisele toimin

gule (just siis sõita, kui meil ülemaaline ahastus Moskva timukluse süül valitses!). Jutt 

pöördus meil kohe küüditamisele ja mu eluseltsilisele tulid sellejuures pisarad silma. 

Aga proua Aurora vastas selle peale naeratava näoga: “kust meie võime teada, mis nad 

teinud on" (s.o., mida küüditatud süüdi on). Ometi võis pr. Semper teada küll, mida 

Tuglase naiseõde, näit., “teinud" oli, kes kopsuhaigena koos alaealise tütrega koos 

mehega küüditati. Ja Semper tegi ju nõukogude Eestile uue hümni... Just see naeratus, 

mis tunnistas kaastunde olemattusest, ja see kohene Moskvasse trügimine - see heitis 

musta varju kogu Semperkonna peale. Egas naine ilma mehe nõusolekuta toiminud. Ja 

seda Aurora lauset ei unustanud me kunagi. Ja lisaks Semperi koledad pugemise vär

sid lausase tellimusena Loomingus kõmmude 2. okupatsiooni ajal - need lõid vaenu 

meie ja Semperi vahele. (KM EKLA, f 375: m 172: 1.)

Semperiga kohtumisest keeldumine lõi iselaadse kurikuulsa pretsedendi: siitpeale jäl

giti kultuuri-ja poliitikaringkondades erilise hoolega, missuguseid külalisi N. Eestist Under 

ja Adson suvatsesid vastu võtta ja milliseid mitte; sellest tehti järeldusi, kui aktsepteeritav 

keegi väliseestlaste arvates oli või ei olnud. Külaskäigud Underi juurde omandasid nõnda 

mütoloogilise kultusliku palverännaku iseloomu: kui olid teretulnud, olid lunastatud, kui ei, 

olid liiga “punane" ja patune.

MUID
KOHTAMISI 
1960NDAIL

1963. a suvi oli taas külalisterohke: Ranniti soovitusel külastasid Underit-Adsonit professor 

Jaan Pühvel abikaasaga USAst: “toredad [—] noored, kelledega kohe kontakt sõimus ja kel

lede puhul ei tunne mingid generatsioonide vahest tulenevat pingutust ega lahkheli. Varem 

selliseid häid külalisi siin käinud Olaf Millert, Lauri Vaska. Ka Ivaskitega ilmnes palju ühiseid 

kultuurihuve.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 269-270.) 1963. a juulis käisid külas ka profes

sor Aleksander Aspel abikaasaga, professor Olaf Millert abikaasaga, Vello Salo, Astrid ja Ivar 

Ivask. Augustis väisasid Underit-Adsonit Grünthalite perekond, septembris oli külas Arnold 

Under Saksamaalt. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 270.)

31. novembril 1963 osalesid Under ja Adson Gustav Suitsu 80. sünniaastapäeva 

aktusel: “Publikut vaevalt pool saali. Muusika umbes sama, mis kadunud luuletaja 75-da 

sünnipäeva aktusel: moodne, viisidetu, raske laulda - igav modernism. Aktusekõne pidas 

R. Kolk, ühekülgse, Suitsu koguloomust, eriti ta lüürilisi luuletusi mitte hõlmav, justkui sot

sialistliku realismi nõude järgi koostatud. Väikse kivi heitis ka M. Underi aeda...’’, nurises 

SÄ
D

EM
ED

 TU
H

AS
 - 

is
ik

lik
 mu

ut
ub

 üh
is

ko
nd

lik
uk

s

527



sapine kriitik Adson, nagu tai viimastel eluaastatel ikka kombeks oli. (KM EKLA, f 180, m 

164, lk 271.)

Jaanuaris 1964 saabus Gustav Suitsu “Kogutud luuletuste" köide, mille ettetellijaid oli 

leidunud pagulaste hulgas vaid 420 (KM EKLA, f 180, m 164, lk 272). (Underi “Kogutud luu

letuste” ettetellijate arv oli 1700..)

1. veebruaril tähistati väikese olenguga (Mälgud, Kuusmad, Aavik) koduses ringis Artur 

Adsoni 75. sünnipäeva: “Ametlikult olin ära sõitnud. Kultuurkoondis oli tahtnud küll seda mu 

ümmargust sünnipäeva Eesti Majas tähistada, kuid keeldusin. Mälk tõi pudeli vahuviina. Sain 

28 telegrammi, kuued lilled ja mõned kümned dollarid kaugemalt maalt lillede või napsi- 

rahadeks." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 272.)

11. mail 1964 leinasid Under ja Adson koos eesti kultuuriüldsusega sügavalt suurt kee

lemeest Andrus Saarestet (KM EKLA, f 180, m 164, lk 277). Under võttis 1964. aasta algul 

Saareste suurteose “Eesti keele mõisteline sõnaraamat” järjekordse köite valmimisel tun

nustavalt sõna pagulasajakirjanduses (vt T 1964: 5).

Suvi 1964 oli nagu ikka külalisterohke: Aleksis Rannitjyri Kork ning perekond Susid 
USAst, Rudolf Paris Saksamaalt, Õie Fleig Šveitsist, üllatuskülalisena jaapanlanna pr. Isobe 

ja tema saatjana saksa emigrant hr. Martens, soomlanna Annamari Sarajas jt. “Jaapanlanna- 

esperantist väga sümpaatne, otse südamliku olemisega. Kandis ette jaapani luulet ja laulis 

ühe laulugi. See kõlas kui koraal. Kui jaapanlanna oma saatjaga lahkunud oli, jäime teised 

edasi istuma. Võtsime ka veidi napsi - soomlanna sulas lahtisemaks-julgemaks-sulavamaks.” 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 278.)

1964. a juulis-augustis tõlkis Under paari nädala jooksul Anna Ahmatova poeemi 
“Reekviem", 10 luuletust, eessõna ja epiloogi: “Äärmiselt nõudlik, kuid südamelähedane 

töö. Ei mina oleks seda nii osavasti läbi viia”, tunnustas Adson vene keele hea tundjana ning 

vahendajana abikaasa tõlketööd (KM EKLA, f 180, m 164, lk 283).

1964. a määrati Nobeli kirjandusauhind Sartrelle, kes lükkas selle tagasi, põhjendusel, 

et sellega eelistatakse läänt. Adson kommenteeris uudist sapiselt: “Ta soovinuks, et auhinna 

saanuks Pablo Neruda või Louis Aragon (mõlemad kommunistid). Sartrel sümpaatiad kuu
luvad idale. Ta avaldas kahjatsust, et Nobeli sai toona Pasternak, aga mitte Šolohhov. Olen 

lugenud Sartre’i Müüri - saastane raamat." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 290.)

Oktoobris külastasid Under ja Adson taas Eesti Gümnaasiumi kutsel nende pidu, kuid 

moodne tantsumuusika šokeeris neid väga: “Tantsuks anti nn pop-muusikat elektrigitarride, 

trummide ja valjuhääldajatega. Kohutav! Mu elukaaslane ütles: dzungel tungib majja! - Päris 

haigekstegev kuulmete rikkumine ja “kannatusmäng”. Enam iialgi ei taha säärast kuulda. 

Kahju, et gümnaasium eesti soliidsusele sellega truudust murdis.” (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 290.)

24. oktoobril 1964 külastas Underit Rootsi konsul Filipiinidel ning tõi sealt Underile 
Rahvusvahelise Poeetide Ühingu auliikmeks nimetamise märgiks kuldloorberipärja, medali 

ning pärgamendile joonistatud diplomi (Adson 1974a: 255-256).

1964. aasta lõpp kulus mitmete sõprade ja kolleegide ümmarguste juubelite tähe ja tähis

tamise all: Leini Mälk 60, peapiiskop Johannes Kõpp 90, Aino Suits 80 ja Johannes Aavik 80.

528



Underi 82. sünnipäeva tähistati 1965. aasta märtsis vaikselt perekonna ringis. Üllatu

seks oli USAs elanud vene pagulaspoeedilt Gennadi Paninilt saadud luulekink: akrostihhon, 

mille ridade esitähed moodustavad sõnad “Marii Under” ehk “Marie Underile”. Adson tõlkis 

pühendusluuletuse vene keelest eesti keelde, säilitamata akrostihhoni vormi. (Adson 1974a: 

259.) Moskvas sündinud ja USAs elanud Panin oli pühendunud peamiselt akrostihhonite uuri

misele ning kirjutas, et Marie Under “õitseb laulu-hiies eesti tammena” ning on “saand ise 

helisevaks sõna-ihuks”, viidates Underi valikkogu “Ja sõna sai lihaks” pealkirjale.

1965. a suvel toimus kokkupõrge Artur Adsoni ja Ilmar Laabani vahel, seekord põhju

seks mitte luuleküsimused, vaid poliitika, nagu see Adsoni puhul ikka esiplaanil oli. 1. juunil 

olid Adson ja Under külastanud taas Ivo liiste kodu:

sel puhul, et USA-st oli tulnud sinna külla Vellenurmede-paar - väga sümpaatsed noo

red. Hiljem ilmusid ka Paul Laan ja Ilmar Laaban. Sattusin viimasega kõvasse vaidlusse: 

on ikka suur punaste pooldaja, väga vihane Franko vastane. Isegi USA ei leia tema sil

mis armu. Püüdis m.s. väita, et Hitleri okupatsiooni aegu hävitatud Eestis veel rohkem 

kui Stalini I. okupatsiooni ajal. Saatsin ta selle lause peale kuu peale oma jutuga. Halb 

maik jäi järele. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 292.)

Evi Evarti (end Vellenurme) mälestuste kohaselt ei sekkunud Under meeste ägedatesse 

poliitikavaidlustesse, vaid käitus seltskonnas vaoshoitult ning suure sisemise väärikusega 

(Evart 2005).

Juunis 1965 viibis taas Stockholmis professor Ants Oras. Under ja Adson osalesid sel 

puhul Stockholmi ülikooli kirjandusloo seminaril toimunud vestlusõhtul, kus Oras kaitses 

Rannitit, väljendades üsna eitavat seisukohta moodsa kunsti suhtes: “Sõnavõtjaid oli mitu. 

Lõpuks, kui jutt oli kaldunud vabavärsile, avas Johannes Aavik suu ainsaks repliigiks: vaba

värss ei olegi luule - see on proosa.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 292.)

1966. a suvekülalisteks olid veel Aleksis Rannit, Ivaskid ja Millertid USAst, Ivar Grünt- 

hal, kes oli Göteborgist teel Soome suvitama jt, “Oma pikast Euroopamail reisist rääkis Ivask 

mõned anekdoodid Viinist ja Pariisist. Pariisi kohta lausus mu küsimise peale, mis seal kultuu

riuudist: “Meie puhkasime seal”, ja lisas: majad on seal nüüd tahmast puhastatud, fassaadid 

valged, väga meeldiv silmale."” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 293.)

Septembris saabus Soomest külla uus tuttav, luuletaja Villem Grünthal-Ridala poeg 

Esmo Ridala: “Saime kuulda tänapäeva Soome kohta mõndagi pettumuslikku.” (KM EKLA, 

f 180, m 164, lk 293-294.) Ungaristki oli vana hea tuttav Geza Kepes läbisõidul Soomest 

Inglismaale paar tundi Stockholmis, et kohtuda luuletajapaariga: “Läksime teda kohtama 
sadamasse. Äratundmised ja kaelustused. Istusime Filipsi avaras kohvikus. K. jutustas rohkesti 

Ungari mässust 1956, mispuhul ta Ungari PEN-klubi sekretärina maailma apelli oli läkitanud 

kõigile PEN-klubidele ja trahviks selle eest klubist välja oli heidetud. Oli kaunis optimistlik 

Ungari saatuse suhtes.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 294.)

5. novembril 1965 külastas Underit-Adsonit Malljürma koos Maria Kleitsmaniga: “Jutu 

seas tuli ilmsiks, et Gustav Suits on Kleitsmaniga kõneldes esile tõstnud M. Underi luuletust
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Surelik. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 297.) See väike postuumne tunnustus tundus olevat 

Underile tähtis.

Friedebert Tuglase 80. sünnipäeva puhul korraldati 20. märtsil Stockholmis Tuglase, 

Karl Asti ja August Gailiti auks kirjandusõhtu, kus ka Under-Adson osalesid: “Üks esinejaist 

oli I. Grünthal, kes kõnesse Gailitist punus ka poliitilisi mükse, rootsi vasakpoolsete vai

mus.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 300.) Tuglas saatis Marie Underile sünnipäevaks pühendu

sega raamatuid, “kus isegi minu nimi ei puudunud”, märkis Adson teraselt (KM EKLA, f 180, 

m 164, lk 300). Vanad armid andsid end ikka tunda.

ANNA AHMATOVA
“REEKVIEMI”
TÕLGE

1967. aastal oli Underi olulisim töö Anna Ahmatova “Reekviemi" tõlkimine. Teos ilmus kaks

keelse väljaandena USAs New Yorgis 1967. a lõpus. Väljaandjaks oli sihtasutus Inter-Language 

Literary Associates, mida juhtis prof. G. R Struve California ülikoolist, Tartu täheteadlase 

Struve järeltulija. Sihtasutuse eesmärgiks oli avaldada neid teoseid, mis olid N. Liidus keelu 

all või said seal ilmuda vaid kärbitud kujul. Sissejuhatav essee pärines Aleksis Ranniti sulest 

ning epiloog prantsuse kirjanikult, Nobeli auhinna laureaadilt Fran^ois Mauriacllt, mis oli 

äratrükk prantsuse ajalehest Figaro Litteraire. Ranniti sissejuhatuses võrreldakse Ahmatova 

“Reekviemi” sisu ja tähendust Underi “Mureliku suuga” - mõlemad kujutasid oma rahva traa

gilist saatust ning mõlemad olid poliitilistel põhjustel autorite kodumaal keelatud teosed.

Nõukogude võimu repressioonidest põhjustatud Ahmatova kannatused olid samad, 

mis ajendasid Underit kirjutama luuletusi “Jõulutervitus", “Sõduri ema”, “Me ootame” jt. 

“Reekviemi” luuletusi paljundati Venemaal käsikirjaliselt ja karistamisohus, nagu seda tehti 

Underi isamaaliste luuletustega. Poeemi käsikiri oli N. Liidust 1963 salaja välja toodud ja 

samal aastal ilmus see Münchenis Vene Pagulaskirjanike Ühingu väljaandena. Marie Underi 

tõlge oli tehtud selle väljaande järgi. Ahmatova suri Moskvas 5. märtsil 1966. Underi tõlke 

ilmumine tundlikul ajal vahetult pärast Ahmatova surma võimendas tõlke soodsat vastuvõttu.

See teos pälvis kõigist Underi tõlkeraamatuist suurima rahvusvahelise tähelepanu: 

kokku ilmus kümmekond kiitvat arvustust nii eesti kui vene pagulasajakitjanduses. Malljürma 

kirjutas: “Lugedes “Reekviemi" tunnetame Marie Underi tõlkes eriti Ahmatova luuletuste 

hingelähedust Underiga, kes on andnud meisterliku tõlke “Reekviemist”, tuues need luu

letused nii lähedale, nagu oleksid need tulnud eesti hingest ja südamest” (jürma 1968: 9). 

Karl Ristikivi kirjutas “Reekviemi” tõlkest inspireerituna suurepärase, originaalse kirjandus

kunstilise essee “Laokoon meie ajal", mis ilmus ajakirjas Tulimuld (Ristikivi 1968:190-192).

1967. aastal hakkavad kirjavahetused ning päevikumärkmed harvenema ja lühenema. 

Underi jätkuvast unetusest leidub taas märke, kuid peamiselt registreerib Adson vaid küla

lisi: suvel taas Aleksis Rannit ja Jaan Pühvel USAst. Rõõmustatakse rohkem pääsukeste kui 

inimeste üle.
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Septembris 1967 alustas Artur Adson “tööd raamatu kallal, mille I. Rebane tahab välja 

anda M. Underi 85-da sünnipäeva paiku. Käsikiri peab olema valmis uueks aastaks.” Tege

mist oli “Marie Underi eluraamatu” käsikirjaga, mille kallal Adson nägi halveneva tervise ja 

töövõime tõttu vaeva mitu järgnevat aastat.

Kui 1968. aasta lõpus tuli teade uuest Nobeli kirjanduslaureaadist, pälvis see taas 

Adsoni tundliku lühikommentaari: “Nobeli auhind määrati kommunist Asturiasele. Aasta 

varem sai ta Lenini ordeni." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 303.)

1968. aasta märtsis sai Under 85. aastaseks. Aasta algul määras New Yorgi Kultuurifond 

Marie Underile 1000 krooni ja Karl Astile 1000 krooni preemiaks. Rootsi Akadeemialt sai 

juubilar 3000 krooni. Suuremat sünnipäevapidu ei korraldatud, sest nii Under kui Adson olid 

juba küllalt kehva tervisega ja väsinud, kuid tervitajaid tuli siiski: “Mitmele telefoneerijale, 

kes olid avaldanud soovi tulla isiklikult õnnitlema M. Underit, vastasin: ei ole päris terve - 
jäin ise kõrgesse palavikku... Õnnitlema tulid: Kleitsmanide paar, H. Mark, Pr. Poom, Mälgud 

ja teisi naabreid, ka sugulasi. Haigus võttis mu nädalaks kole nõrgaks. Käis 2 arsti - mu elu

kaaslasele juubelikink minu poetamise näol..." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 304.)

1968. a veebruaris külastas Underit-Adsonit saksa kunstiloolane Gustav Lindtke, kes tõi 

kaasa kimbu oma tõlkeid Underi luuletustest, samuti rõõmustava teate austria suure kunst

niku Oskar Kokoschka pühenduskingitusest Lindtke perekonnale: selleks oli Marie Underi 

“Kogutud luuletuste” köide koos südamliku, kaastundlikult poliitilise pühendusega (Adson 

1974a: 262).

27. mail 1968 pani Artur Adson punkti Underi juubeliraamatu teisele osale. Kahe köite 

ühispealkirjaks pandi Paul Reetsi soovitusel “Elu raamat" (ilmus pealkirjaga “Marie Underi elu

raamat”) (KM EKLA, f 180, m 164, lk 304). Käsikiri saadeti ära Rootsis tegutsenud Vaba Eesti 

kirjastuse omanikule Imant Rebasele, kelle juures nii Under 

kui Adson olid kirjastanud kõik oma teosed alates 1957. a 

ilmunud Underi valikkogust “Südamik". “Eluraamatute” ilmu

mine jäi aga Underi ja Adsoni suureks pahameeleks kuueks 

aastaks venima: põhjuseks olid rahapuudus ning tehnilised 

probleemid rohkete illustratsioonide ning fotode trükki

misel, nagu on kirjutanud Adson USAsseJuta Vaskale (KM 

EKLA, f 375, m 170: 9,18.3.1974). “Marie Underi eluraa

matu" kaks esinduslikku köidet ilmusid alles 1974. aastal.

1. juunil 1968 saabus teade, et Baieri Kaunite Kuns

tide Akadeemia on valinud Underi oma kirjavahetajaliik

meks. Selle ühenduse pärisliikmeks said olla ainult Saksa

maa kodanikud. Pole kahtlust, et selle aunimetuse andmise 

taga võisid olla Underi väimehe Hermann Stocki isiklikud 

sidemed Baierimaal, kus ta ise pastorina töötas. Kümme 

päeva hiljem saabus postiga sellekohane ürik ja pronksme

dal, mille aversil on kujutatud Platoni reljeefi, reversil aga Marie underi 
. , kirjasõber, kunsti-

seisab Akadeemia nimi (KM EKLA, f 180, m 164, lk 304). kriitik Paul Reets.
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1968. a suvel suutis Marie Under halvenenud tervise tõttu vastu võtta tavapärasest 

vähem külalisi, paljudele soovijaile tuli kahjuks ei öelda. 1968. a päevikus on siiski lühimärk- 

meid ameerikaeestlase Jyri Korgi külaskäigust mais, “huviderikka isiksuse” “paater Vello Salo”, 

Johannes Aaviku ning Paul Laane visiidist jaanipäeval ning pikemalt prantslasest estofiili Mic- 

hel Dequekeri oodatud külaskäigust 13. juulil 1968. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 304-305.)

UNDERI 
LUULE TEE 
PRANTSUSE 
LUGEJANI

Prantsuse keel ja kirjandus olid Underi teiseks vaimseks kireks saksa kultuuriruumi kõrval. 

Prantsuse keele õpinguid oli ta alustanud juba 20. sajandi algul, olles 1917 valmis tõlkima 

niivõrd nõudliku prantsuskeelse teose, nagu seda on M. Maeterlincki “Sinilind”. Tema enda 

luule jõudmine prantsuse keeleruumi erutas Underit juba ainuüksi mõttena: “Unistan siiski 

aralt, et Teie suudate mõnedki mu värssidest prantsuse keelde lansseerida - oleksin Teile 

täiesti siiralt tänulik," kirjutas Under Rannitile 29. aprillil 1950. aastal (KM EKLA, f 375, m 

67:1). Mitte ühegi teise keele puhul pole Under ilmutanud Ise nii suurt aktiivsust, kui ta 

tegi seda oma luuletuste prantsuse keelde tõlkimiseks. Ehkki ta rõõmustas oma saksa-ja 

inglisekeelsete kogude ilmumise üle ning abistas ja nõustas oma tõlkijaid, tundus prantsuse 

keel olevat tema jaoks siiski otsekui kõrgeimaks kultuuriliseks areaaliks, tõeliseks Parnassiks, 

kuhu ta igatses oma luulega jõuda.

Esimene Underi luuletus prantsuse keeles ilmus 1932 proosatõlkena, see avaldati Brüs

selis ilmunud prantsuskeelses luuleajakirjas Le Journal des Poetes (vt Under 1932), tõlkijaks 

oli märgitud keegi Reinhold Kask, tegelikult peitus varjunime taga autor ise (Siirak 1971: 

762). See jäi pikaks ajaks ainsaks algatuseks, üks pääsuke ei toonud veel kevadet. Ometi on 

see märk Underi kauaaegsest unistusest jõuda prantsuskeelsesse luuleruumi.

Järgmine algatus Underi luule tõlkimiseks prantsuse keelde tuli 1950. aastal Aleksis Ran- 

nitilt, kes elas toona Prantsusmaal. Rannit lootis leida prantslasest tõlkija ning palus Unde- 

ril teha oma luulest valitud proosatõlked. Under kirjutas 2. mail 1950 Rannitile: “Olin niisiis 

Teie ettepaneku alul skeptiline ega lootnud suurt. Teie optimistlik ergutus aga virgutab mind 

mu apaatiast üles. Nüüd olen vahel üsna kuum mõttest: “et kui ehk siiski...” Teil on ju oskus 

ja võlu inimesi mõjutada -jään siis lootma.” (KM EKLA, f 375, m 67:1.) Samas kirjas avaldas 

Under Rannitile oma võimalikke ja prantsuskeelset lugejat arvestavaid valikupõhimõtteid:

Kui sobiv mu valik on, ei oska ma ise otsustada. Oleneb ju m.s. ka tõlkija vanusest, 

mis laadi luulet ta eelistab. Noortele meeldib muidugi rohkem armutuule, vanemaid 

ei sega aga ka juurdlev-mõtisklevad sugemed - muidugi peab aga kõik olema tun

detutest läbi käinud. Kuid ega puhast ajaluulet mul polegi. Ent kas saab prantslas

tele luulealal midagi ütelda?... Nad on ju nii täiuslikud. Pealegi ei tunne ma nende 
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uusimat värsikunsti. Minu teadmised lõpevad Mme Noailles’ ja Valery’ga. Mõni tõlge 

sürrealistidest, mis mu kätte on puutunud (Breton, Eluard j.t.), ei ole mind vaimus

tanud. Ka on see liikumine ju nüüd vaibumas. Eliot kuulutab ju uut klassitsismi. 

(KM EKLA, f 375, m 67: 1.)

Valides ning tõlkides prantsuskeelse lugeja jaoks oma luuletusi, seisis Under raske üles

ande ees, sest ta polnud sugugi kindel, kas prantslasi saab üldse luule alal millegagi üllatada. 

Kuid ta tegi oma range valiku, põhjendades seda järgmiselt:

Tõlkisin proosas 23 luuletust, valigu siis lahke tõlkija neist, kui palju soovib. Kui mulle 

üldse midagi mu enese asjadest meeldib, siis esmajärjekorras “Duudaimimarjad”,*  

“Leinaaegu” [llnderi allakriipsutused, lisatud autori märkus - “Tõlkes: Nach dem Tõde 

der Mutter’’], “Aher maastik’-, “Vaherahu”, “Kahekesi”, “Aprillikuu hõiskamine”, “Papa

goid loomaaias” ja “Orb”. Teisi tõlgituist ei hakka loetlema - ju nad siis ikka ka mulle 

südamelähedasemad olid, et ma neid just tõlkisin. Eriti meeldiks mulle, kui Duudaimi

marjad leiaksid avaldamisvõimaluse. Aga see on ju nii pikk - vaevalt see ruumi leiab. 

Muud ei kuulegi praegusel ajal kui ainult ruumipuudusest ajakirjanduses. Ometi ilmub 

nii palju ülearust ja tühist. (KM EKLA, f 375, m 67: 1, 29.4.1950.)

* Autori mälus on ballaadi pealkiri millegipärast pehmenenud “duudaimimarjadeks".

Veel teiseski kirjas, 24. aprillil 1950 rõhutas Under oma kiindumust tsüklisse “Leina 

aegu” ning ballaadi “Tuudaimimarjad” ning eelistas just neid näha prantsuse keelde tõlgituna. 

Värsstõlkele eelistas tajust nimelt proosatõlget: “Kui neist mõni võiks ilmuda, siis muidugi 

proosatõlkes. [—] ...näen, et proosatõlgetes pääseb kõik paremini mõjule, mida olen tund

nud - väljendanud neis värssides - need tõlked annavad vist õigema kujutluse mu luulest. 

Kuna mul on 11 kogu, siis oli valiku tegemine raske, kuid sest valikust saab ehk siiski midagi 

valida, mis mu loomingust aimu annaks.” (KM EKLA, f 375, m 67: 1.) Paraku jäi see katse 

soiku, Rannit ei leidnud Underile sobivat prantsuse tõlkijat.

Underi prantsuskeelse tõlkekogu valmimisprotsess kestis kümme aastat. Uuesti hakkas 

Underi luule prantsuse keelde tõlkimise mõte idanema 1960. aastate algul, mil Under tut

vus Prantsusmaal elanud näitleja Aario Alfred Maristiga, kes tuli välja ideega tõlkida Underi 

luule prantsuse keelde UNESCO rahaga. Aario Maristist kujunes Underile tihe kirjasõber ning 

omalaadne kirjandusagent, kes saatis talle pikki aastaid prantsusekeelseid kirjandusajakirju, 

mida Under tänulikult nautis. Need ajakirjad olid tema pagulaspõlve ühed suurimad vaimsed 

maiuspalad. Marist esitas mitmel puhul Underi luulet ka näitlejana, näiteks Baltimore’is 1967, 

ning avaldas tema luulest tähtpäevakirjutisi (vt Marist 1958: 6). Maristist sai ka vahemees 

prantsuse filoloogi Michel Dequekeri tutvustamisel Marie Underiga.

Aario Marist käis UNESCO peakorteris Pariisis Underi luule prantsuse keelde tõlkimise 

ideed tutvustamas. Peasekretär Roger Caillois oli lubanud küll üritusele toetust, kuid avaldas 

soovi, et asja aetaks mitte Eesti pagulaste PEN-klubi, vaid Rootsi PEN-klubi kaudu. Kirjastaja 
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Imant Rebane viis Rootsi PEN-klubi esimehele, luuletaja Johannes Edfeltile Underi luule tõlked 

ning küsis toetust. Toetus tuli. Londoni PEN-keskus võttis asja käsile, moodustas kolmeliikme

lise erikomisjoni, kelle ülesandeks oli anda peakomiteele soovitus Marie Underi luuleantoloo- 

gia ilmumiseks prantsuse keeles. Komisjoni töö venis, üks liikmetest suri, asemele valiti uus, 

lõpuks otsustas Londoni PEN-keskus pöörduda ametlikult UNESCO poole ettepanekuga toetada 

Underi luule tõlkekogu prantsuskeelset väljaannet. UNESCO nõusolekust ilmus vastav teade 

Londoni PEN-klubi trükitud bülletäänis. Nii oli lõpuks tee antoloogiale lahti, kuid puudus pea

mine: tõlkekogu käsikiri. 24. oktoobril 1962 teatas lowa ülikooli prantsuse kirjanduse professor 

Aleksander Aspel Aleksis Rannitile, et tema on valmis koos oma prantslannast abikaasa Paule- 

nega Underi luuletusi tõlkima. Mõned Underi tõlked oli Paulene Aspel juba varem ka teinud.

Aleksis Ranniti ja Underi-Adsoni kirjavahetusest ilmneb, et Marie Under kahtlustas 

tõlketöö takerdumises Aspeli prantslannast abikaasa tõrksust eesti kirjandusega tegelemi

sel ning oletas mitmes kirjas, et proua Aspel ei soovinud ka, et tema abikaasa eesti asjadega 

tegeleb. Kuid sellel kahtlusel polnud alust: Paulene Aspel hindas kõrgelt eesti intellektuaa

lide vaimsust ja meenutas sümpaatiaga oma kontakte eesti pagulaskirjanikega, pealegi olid 

Aspelid korduvalt külastanud Underit ja Adsonit nende Stockholmi kodus ning seal Underiga 

prantsuse keeles vestelnud Paulene on öelnud: “Underi prantsuse keel oli hea. Ta oli suur 

staar ja ta teadis seda.” (Aspel 2006.) lowa Ülikooli prantsuse kirjanduse professor Aleksan

der Aspel avaldas eesti kirjandusest, sh Marie Underi luulest, mitmeid analüütilisi artikleid nii 

inglis- kui eestikeelses ajakirjanduses, sh sügavalt Underi luulesse sisse-elava essee “Marie 

Underi luule olemus” (Aspel 1974a: 2-7).

Adson tsiteerib päevikus Aspeli nõustumiskirja:

Mulle endale pole miski meelepärasem kui Marie Underile meelehead teha. Nüüd on 

ta elavate kirjas ainus vaim, kellele mõtlen selle täieliku imetlusega ja pühendustun- 

dega, mida ei kitsenda ükski “aga” või “võib olla”, ükski kahtlus või reservatsioon. 

Võlgnen temalegi vastust ühele liigutavale kirjale, kus ta otsis süüd iseendas mu vai

kimisele. Kui ta ainult teaks, et kui pole kirjutanud, siis ainult seda liiki aukartusest, 

kus ei saa kirjutada poolikute või osaliste mõtetega, olukord, milles olen siinsete 

kohustuste rägastikus kogu aeg vintslenud. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 310-311.)

Aspel asuski antoloogia kirjastamise asjus tegutsema: viibides 21.-27. juunini 1964 koos 

Rannitiga PEN-klubi kongressiL arutas ta Underi prantsuskeelse kogu väljaandmise küsimust 

koos PEN-klubide peasekretäri David Cerveriga ja UNESCO voliniku C. Cailloislga. Prantsuse 

luuletaja Jeann Follainiga arutati samas Underi luuletõlgete käsikirja redigeerimist. Prantslane 

oli nõus seda tööd tegema. Aspeli kava kohaselt pidanuksid tõlketöösse rakenduma lisaks 

temale ja Paulene Aspelile ka Pariisis elanud Vahur Linnuste ning Ilmar Laaban Rootsist. Aspel 

lootis, et 1965. a suvel redigeerib ta koos Follainiga Pariisis Underi tõlkekogu käsikirja. Aspel 

käis teose kirjastamise asjus ka vanas kuulsas prantsuse kirjastuses Mercure de France, kus 

suhtuti asjasse heatahtlikult: kirjastus soovis saada käsikirja 1966. a alguseks, et raamat sama 

aasta jooksul välja anda. Seejärel oli poolteist aastat vaikust, kuni lõpuks Aleksander Aspel
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Artur Adson, Marie 
Under, Paulene Aspel 
ja Aleksander Aspel 
Stockholmis.

teatas kirjas Underile ja Adsonile, “et ta on sunnitud ajapuudusel ja tervise kõikuvuse alusel 

antoloogia koostamisest ja tõlkimisest loobuma.” (KM EKLA, f 180, m 16A, lk 311.) Ka Vahur 

Linnuste ja Ilmar Laaban polnud selle ajajooksul midagi teinud, märkis Adson päevikusse.

Olime tükk aega päris nõutud: PEN-klubi instantsidest on M. Underi tõlkeantoloo- 

gia pooldava otsusega läbi käinud. UNESCO on nõus väljaande kulusid katma - aga 

käsikirja ennast ei ole ega see valmigi niipea... PEN-ringides ja UNESCOs võis lõpuks 

kahtlus tekkida, kas meie luuletajal ongi midagi tõlkimisväärset... Kuna viie aasta jook

sul ei ole tõlkeid esitatudki. --- Pöördusin siis jälle A. Maristi poole, kes ju 1961. a. 

oli asja algatanud. A. Marist astus ühendusse prof Saareste Sõnaraamatu-kaastöö- 

lise Michel Dequekeriga ja viimane nõustus tegema riimimatud tõlked, mis siis ühe 

noore prantsuse luuletaja poolt redigeeritud pidid saama.*  Nüüd, augusti algul 1966, 

läks käiku tõlkimise töö ja elav kirjavahetus tõlkijaga problemaatilisemate kohtade 

üle tõlgitavais luuletustes. M. Dequekeri tõlge võeti UNESCO poolt vastu ja tasuti 

temale selle töö eest täielikult, nagu ta sellest meile kirjutas 23.10.1967 (seega 

kestis tema töö vaevalt aasta ja veerand). Jäi järele veel kirjastaja leidmine, ka selles

* Luuletõlkeid nõustus viimistlema prantsuse keele ja kirjanduse professor Bruno Vercier Lillel ülikoolist.
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EDITIONS St-GERMAIN-DES-PRES - LA GRISXERE CO-EDITION 

184, boulevard Saint-Germain - Paris 6 WeNeEeSeCeO*

C 0 N T R A T

Entre les soussignes :
M adame Marie UNDER
ci-dessous denomme 1’Auteur, 

d’une part ;
et MOnsieur Jean ORIZET, dlrecteur des EDITIONS DE LA GRISIERE

ci-dessous denomme 1’Editeur, 
d’autre part ;

il a ete convenu et arrete ce qui süit :

Madame Marie UNDER Auteur, cede ä
Monaieur Jean ORIZET , Editeur, qui accepte

pour lui et ses ayants-droit, le droit d’imprimer, publier, reproduire 
sous toutes f orm es (et notamment par editions de fonnules courantes, 
de luxe, illustrees, populaires, de clubs), en toutes langues et en tous 
pays, et de vendre ä ses frais, risques et perils, un ouvrage intitule : 

qu’il a ecrit pour 1’edition en librairie.
La presente cession, consentie ä titre exclusif, est faite aux condi

tions generales ci-apres, sous reserve des dispositions resultant des 
clauses particulieres ajoutees, eventuellement, ä la süite des conditions 
generales.

CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1" : CESSION.
La presente cession est faite pour avoir effet en tous lieux et pour 

tout le temps que durera la propriete litteraire de 1’Auteur, de ses 
ayants-droit ou representants, d’apres les legislations tant frangaise 
qu’etrangeres et les conventions internationales actuelles ou futures 
sur la propriete litteraire et artistique, y compris eventuellement les 
prolongations qui pourraient etre apportees a cette duree.

L’Auteur garantii ä 1’Editeur la jouissance du droit cede contre 
tous troubles, revendications ou evictions quelconques.

Kauaoodatud 
leping Marie Underi 
prantsuskeelse 
luulevalimiku 
kirjastamiseks Pariisis. 
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osutusid lõpuks M. Dequekeri sammud tagajärjelisteks, nagu selle peatüki alguses 

seisab. Ainult UNESCO aeglane töötempo või ülekoormatus ja läbirääkimised kirjas

tuse ja UNESCO ametnike vahel venisid nii, et alles nüüd lepingule alla võidi kirjutada 

( mõlemalt poolt). (KM EKLA, f 180, m 164, lk 311.)

Michel Dequeker oli iseseisvalt õppinud selgeks eesti keele ning vaimustunud Andrus 

Saareste “Eesti keele mõistelisest sõnaraamatust”, assisteerides teda selle indeksi koosta

misel ning viies selle töö pärast Saareste surma ka lõpule. Dequeker õppis innukalt ka läti, 

leedu ja soome keelt, arvates, “et kuna palju “väikeste riikide” kodanikke õpib prantsuse 

keelt, on täiesti arusaadav ja õige, et prantslased mõnikord vaevaks võtavad ühe või teise 

“väikesema” rahva keelt õppida, vähemalt õigluse tõttu”. (Dequeker 1967: 4.)

Underi ja Dequekeri kirjavahetuse siht oli välja anda Marie Underi luule antoloogia 

prantsuse keeles, selle töö lõpetas tõlkija 1967. a oktoobris (KM EKLA, f 180, m 164, lk 

305). Kuid teekond raamatu ilmumiseni oli keeruline ja võttis veel mitu aastat aega. M. 

Dequekeri kirjad olid Underile alati head meelt valmistanud, ent eriti rõõmustas Under, kui 

1968 selgus, et pärast pikki ponnistusi ja Aleksander Aspeli viljatuks jäänud katseid oli nüüd 

isegi kaks prantsuse kirjastust huvitatud Marie Underi prantsuskeelse valikkogu avaldamisest 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 308), ent see teade osutus ennatlikuks.

Under saatis tõlkijale oma “Kogutud luuletuste” köite ning tõlkeid või tõlkekatseid 

saksa, rootsi ja prantsuse keelest. Esialgse valiku, mida tõlkida, tegi samuti Under ise, jät

tes siiski tõlkijale vabad käed lõpliku valiku tegemisel. Under ei soovitanud esialgu tõlkida 

ballaade, arvates, et prantsuse kirjastus ei soovi neid avaldada ning et need on liiga rasked. 

Under oli nõus ilma riimideta tõlkega, kuna “nüüd tõlgitakse väga sageli enam-vähem sõna

sõnalt, ilma riimideta”. Peale selle “riimideta tõlked annavad ju originaalid võimalikult tõe

truult edasi”, kirjutas Under tõlkijale. Tõlkija ja autor olid tõlkimise ajal pidevas kirjavahetu

ses, nii et tõlge valmis tihedas koostöös Marie Underiga. Tõlkija mälestuste kohaselt vahetati 

pooleteise aasta jooksul üle kahesaja kirja, lisaks lehti märkustega autori, tema abikaasa, 

tõlkija ja tema abilise vahel (Dequeker 1971: 8).

Michel Dequeker külastas Underit kahel korral tema Stockholmi kodus, et luuletõlgete 

üksikasju arutada. Põhiline tõlketöö toimus 1966-1967 talvel, sest märtsis 1967 tuli tõl- 

kenäidised esitada UNESCOle. Näidiseks esitati 1500 värssi. Otsus oli jaatav. Leping teose 

rahastamiseks kirjutati alla märtsis 1967, selle kohaselt pidi teos sisaldama 3200 värssi. 

Seega järgnes suur lisatöö. Raskeks osutus ka kirjastuse leidmine - paar suurt prantsuse kir
jastust vastasid tõlkija ettepanekule eitavalt. Õnnelik juhus naeratas alles 1969. a suvel, kui 

Dequeker läks juhuslikult ühte Pariisi raamatukauplusse, et osta Underile kingituseks mõnd 

prantsuse luuleraamatut. Kui tõlkija mainis kaupmehele, et ostetav teos läheb poetessile, 

küsis kaupmees, kas tal on selle luuletaja teoseid müügil. “Vist mitte, sest neid on alles hil

juti esimest korda prantsuse keelde tõlgitud. - See on huvitav! Eks me või selle tõlke välja 

anda." Raamatukauplus osutus ühtlasi kirjastuseks, mille erialaks oli just luule väljaandmine. 

27. juulil 1969 saabuski Pariisist leping Underi prantsusekeelse valikkogu kirjastamiseks. 

Trükikojas tekkinud tehniliste takistuste tõttu venis väljaandmine siiski järgmisse aastasse, 
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kuid 1970. aasta maikuus oli Marie Underi prantsuskeelne tõlkekogu lõpuks müügil Pariisis 

luulekirjastuses ja raamatupoes Librarie Saint-Germain-des-Pres.

Underi prantsuskeelne valikkogu “La Pierre õtee du coeur - Poemes” (“Kivi südamelt”) 

ilmus lõpuks 1970. aastal UNESCO raamatusarjas “Collection UNESCO d’Auteurs Contempor- 

ains Serie Europeenne”. Trükiarv oli tuhat eksemplari, honorariks 6% kaanehinnast, umbes tuhat 

rootsi krooni (KM EKLA, f 180, m 164, lk 310). Luulekogu sisaldas 96 luuletust kõikidest Underi 

loomejärkudest, kuid rõhuasetusega kõrg-ja hilisperioodil. See on tänini üks kõige mahukamaid 

Underi luule tõlkekogusid. Pikematest ja nõudlikumatest luuletustest on siin tõlgitud “Unetuma 

laul", “Uneretk”, ballaadid “Porkuni Preili”, “Surmamõrsjad" ja “Kojuminek”, terve kaheksaosaline 

leinaluule tsükkel “Pärast ema surma” (Underi soovitud pealkirjaga “Reekviem"), piibliainelised 

“Aadam’-, “Deliila” ja “Taaveti kannel”, aga ka “Luxemburgi aias” jt, mis inspireeritud luuletaja 

Pariisi-päevadest. Eessõnas kirjutas tõlkija lühidalt Underi eluloost ning peatus igal tema luu

lekogul, andes vastava ajalõigu sündmuste tagapõhja Eestis. Loetletud on luuletaja reisid enne 

Teist maailmasõda Euroopa riikidesse ning märgitud tema tähtsus Goethe, Schilleri, Riike, Ler- 

montovi, Baudelaire’i, Rimbaud’, Maeterlincki ja paljude teiste Euroopa kirjanduse suurnimede 

tõlkijana. Dequeker rõhutas ka Underi kuulumist rahvusvahelisse PEN-klubisse ning Poeetide- 

Laureaatide Liitu ning tema mitmekordset esitamist Nobeli auhinna laureaadiks.

Prantsuskeelse tõlkekogu ilmumisega oli Underi üks eluaegseid unistusi täitunud.

TERVISEMURED

Augustis 1968 elasid Under ja Adson südamevaluga kaasa Praha okupeerimisele Nõukogude 

vägede poolt: “Tsehhid ei pane oma tugevast sõjaväest hoolimata vastu. Ainult noored toime

tavad protestikogumis ja pistavad ka mõne vene tanki molotov-kokteiliga põlema. Reaktsioon 

isegi Rootsis uskumatult teravalt hukkamõistev", kirjutas Adson päevikussse 21. augustil 1968.

27. augustil tuli Marie Under viia kiirabiga haiglasse suure verekaotuse tõttu. Güneko- 

loogiline operatsioon tehti 29. augustil 1968. Raviarstiks oli dr. Wickström. Adson ja Hedda 

külastasid haiget iga päev, kuid paranemine võttis aega, haige oli väga tundlik, ei tahtnud 

lugeda ega midagi näha, ainult puhata. Ning muidugi tahtis ta koju. Adson viis talle iga päev 

haiglasse kas kirjakese või illustreeritud postkaardi tekstiga, mille ta kodus hoole ja armas

tusega valmis oli meisterdanud: “Ta ootab neid nagu mindki ja nagu ma uksest sisse astun, 

pöörab ta oma imepeente juustega hõbepea mu poole ja plaksutab käsi... See nii lapse 

moodi..,”, kirjutas Adson heldimusega päevikusse (KM EKLA, f 180, m 164, lk 306). Haige 

kannatas pidevalt tugevate higistamishoogude all, mis jäidki teda pea elu lõpuni vaevama.

Arstid kahtlustasid Underil vähki, talle tehti uuringuid ja mitu vereülekannet, kuid kaht

lus ei saanud kinnitust (KM EKLA, f 180, m 164, lk 306). Suurte higistamiste põhjuseks 

arvati, et Underi munasarjad produtseerisid liiga palju hormoone, seda peeti küll ravitavaks 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 307).

Under sai haiglast koju 13. septembril 1968. Algul oli ta väga nõrk ja väsinud, esimese 

kirja jaksas kirjutada Aleksis Rannitile alles septembri lõpus (KM EKLA, f 180, m 164, lk 307).
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Operatsioonist olid tekkinud järelvaevused, taas kõrgenes 

vererõhk kuni 160ni, neid hädasid tuli omakorda ravida 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 308). Ilmselt just Underi jär

sult halvenenud tervise ja vähikartuse tõttu koostati 

1968. a Adsoni ning Aleksis Ranniti kaasabil Marie Underi 

poliitiline testament (vt lähemalt ptk “Marie Underi tes

tament”).

1960. aastail nõrgenes ka Underi kuulmine, mistõttu 

Adson hoidis seltskonnas liikudes talle hästi lähedale, et 

kuuldut vahendada. Paljud pagulased tõlgendasid seda 

abielupaari erakordse kokkuhoiu märgina, mis oli tõsi, 

kuid sellel oli ka oma praktiline põhjus. (Rajamaa 1992.)

Siiski oli keset neid tervisehädasid ka paar rõõmus

tavat uudist: oktoobri keskel saabus Pakistanist Vaba 

Aasia ülikoolist diplom selle kohta, et Marie Under on 

valitud 30. augustil 1968 kirjanduse doktoriks. “Mida see 

aitab, kui tervis vilets on!”, kirjutas Adson sel puhul päe

vikusse (KM EKLA, f 180, m 164, lk 308).

1969 pühitseti nii Marie Underi kui Artur Adsoni 

tähtpäevi vaid pere ringis, sest kummagi tervis ei või

maldanud enam endist külalistekarusselli vastu pidada. 

Underi tervis jäigi kehvaks pärast 1968. a operatsiooni: öised tugevad higistamised muut

sid ta väsinuks ja tujutuks. Vererõhk tõusis vahel kuni 180ni. Adson ei osalenud ka iseenda 

80. juubelisünnipäeva kirjandusõhtul Stockholmi Eesti Majas, see peeti ilma juubilarita. (KM 

EKLA, f 180, m 164, lk 309.)

Rootsi Akadeemia pidas alates 1968. a Marie Underit meeles rahalise stipendiumiga: 

1969 tehti seda nelja tuhande kroonise toetusega*  (KM EKLA, f 180, m 164, lk 309). Kokku 

sai Under Rootsi Akadeemialt stipendiume aastail 1968-1979 kaheksal korral kogusummas 

34 000 Rootsi krooni, mis oli toona väga suur raha. Niisiis ei vasta tõele N. Eestis levitatud arva

mus, nagu oleks Under elanud Rootsi riigis unustatud, tundmatu ja tunnustamata pagulasena.

* Rootsi Akadeemia määras Marie Underile stipendiumid 1968 3000, 1969 4000, 1970 4000, 1971 4000, 1973
4000,1974 4000,1976 5000,1979 6000 krooni (Vt KM EKLA, f 180, m 117:11).

5. augustil 1969 külastas kirjanikepaari Regina Emson, kes oli käinud taas kodumaal 

ning toonud kaasa tammelehe nende kodukrundilt Rahumäelt, Tuglaselt raamatuid ja “mit

melt isikult keni tähelepanumärke” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 312).

9. augustil 1969 tegi Marie Underile austava visiidi USAst professor Emery E. George, kes 

viibis Rootsis koos oma noore naisega pulmareisil. George oli pidanud Yale’i ülikoolis loengu 

teemal “Marie Under ja Goethe”. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 312; George 1968-1969: 5.)

30. augustil 1969 osalesid Under ja Adson esmakordselt pärast poetessi mullusuvist 

operatsiooni taas ühel avalikul kultuuriüritusel, Aleksis Ranniti loomingu õhtul Wennerg- 

reni kultuurihoones: esinejaiks Rannit, Karl Ristikivi ja Signe Pinna. Under jaksas seekord
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erandlikult viibida ka järelolengul “Sandeliuse moodsas kohvikus Sveavegenil. Istumine ja 

vestlused mõjusid M-sse hästi", kirjutas Adson päevikusse. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 312.)

6. novembril toimus Adsoni sõnutsi “väga haruldane asi”: “käisime autoga linnas M-le 

kasukat ostmas. Senine talvemantel liig külma voodriga. Raha võtsime sellest summast, mille 

Nobeli-komitee saksad (Svenska Akademie) M-le La. saatsid. Nüüd on M-l hea soe meie aeg

lasi jalutuskäike teha." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 313.)

Kuid 1970. aastal halvenes 87-aastase Marie Underi tervis ühtsoodu: öised higistamised 

olid nii vaevarohked, et nende pärast käidi tihti arsti juures, vererõhk tõusis kohati 188ni, 

vere punalibled 90%nL. Süstid ega tabletid ei aidanud. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 314.)

Underi sünnipäeva puhul võeti omavahel pool pudelit “sekti”, mõni päev hiljem külasta

sid luuletajapaari Vello Salo ja Paul Laan (KM EKLA, f 180, m 164, lk 314). Lilli, Õnnitluskaarte 

ja kirju tuli ka seekord rohkesti nii Rootsist kui välismaalt, aga ka kodumaalt. Oktoobris 

1970 rõõmustasid Under ja Adson selle üle, et seekordne Nobeli auhind läks Solženitsõnile 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 316).

Kui Malljürma USAst koos Hella Perteniga Underil-Adsonil külas oli, imestas Adson, et 

Under sellele kolmetunnisele olengule nii hästi vastu pidas: “Nähtavasti on M. higistamistel 

omajagu põhjust närvidest. Nüüd enesest nagu vaba olles, elas ta rõõmsast üles. Ei tunnud 

teda äragi. Külalised võisid temast saada hoopis petliku mulje: nii lõbus inimene - ei sel pole 

häda midagi..." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 316.)

Stockholmi Eesti koolijuhi Henno jänese sihtasutus määras oktoobris 1970 Marie Unde- 

rile 4000 krooni toetust: “Kogu paguluse aeg suhtus H. jänes meisse hästi. Oli alati meie 

vastu tähelepanelik, kui viibisime ta gümnaasiumi pidudel. Erakordselt energiline ja palju 

korda saatev mees, füüsiliselt nii terve ja jõulisena paistev, hääbus vähjatõppe. Saatsime talle 

haiglasse kimbu roose, mis teda väga oli liigutanud. Nüüd pidas ta meid veel hauas meeles”, 

olid Under-Adson tänulikud. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 316.)

1971. aastal oli Underi tervis endiselt halb, surmamõtted sagenesid: “...äärmiselt jõuetu 
kohutavaist higistamistest. Üsna nõrgana lausus ta õhtul voodis: “Kui ma suren, siis mängi

tagu mu matustel Solvejgi laulu (Peer Gyntist), seda igatsusviisi! (draama lõpul). Ja Hermann 

matku mind - siin Mälarhöjdeni kabelis...”” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 318.)

16. aprillil 1971 said Under ja Adson teate, et 15. aprillil suri Eestis Friedebert Tuglas: 

“Jõudsime enne ta surma veel pikad sõbrakirjad vahetada. Nüüd on Siurust veel ainult meie- 

paar elus." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 318.) Üks oluline elusuurune suhe oli jõudnud lõpule.

Vaatamata igaöistele higistamistele suutis eakas Marie Under end veel 1971. a augus- 

tis-septembris nii palju kokku võtta, et tõlkis kaks Hermann Stocki luuletust saksa kee

lest eesti keelde: “M. tõlkis Hermann Stocki värsse, mitu tundi järjest, nii et pea valutama 

hakkas. Ühe luuletuse sai valmis (Mungalilled, teine jäi pooleli)” (KM EKLA, f 180, m 164, 

lk 319). 21. septembril 1971: “M. lõpetas täna Hermanni 3-da luuletuse - Karussell - tõlki

mise - minu rõõm oli suur: see luuletus on erakordselt hea ka saksa luule tasemelt hinnates. 

Kõigest higistamisest põhjustatud väsimuseperioodist hoolimata õnnestusid tal need tõlked. 

Ka Hermann oli ülirõõmus. Saadame Tulimullale.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 320; vt Stock 

1971: 134-135.)
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Detsembris tegi Under veel ühe jõu- ja vaimuponnistuse: “Meeleheitele viivate higista- 

miste vahelt lõpetas M. kuivadel viivudel Hermanni kaks vaimulikku luuletust. Need tõlked 

lähevad Eesti Kirikulehele.” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 320, vt Stock 1972: 56-57.) Väimehe 

vaimulike luuletuste vahendamine saksa keelest eesti keelde jäigi 87-aastase Marie Underi 

viimaseks tõlketööks. Nagu tema luuletegu tütarlapsena oli alanud saksa keeles, nii lõpetas 

ta samuti saksakeelsete luuletuste tõlkimisega. Eluring hakkas täis saama.

1972. aasta suvel, 89-aastaselt kirjutas Marie Under oma viimase emakeelse luuletuse 

“Soov", mis ei ole luulekogudes ilmunud:

Et eales elu poole suuga

Ei teeniks ma. Kui oma teed

Ma käin, et tunneks maa mu sammu.

Juur mullas, ülespoole püüda ühes puuga.

Ja kõik mu teod, et saaksid need 

Ka kogu minu rammu.

(Vt fotokoopiat Hinrikus jt 2003: 235.)

Viimses luuletuses esitatud testamendilaadne soov võtab otsekui pähklikoores kokku 

Underile omase tundeintensiivsuse (“ei eales elu poole suuga...") ning sügavalt panteistliku, 

“juur mullas” ikka taevani püüdleva mõtte-ja kujundimaailma.

Marie Underi 89. sünnipäevaks tuli jälle palju lilli, tervitusi, pakke, ka rahasaadetis! ja 
maiustusi. Õnnitluste hulgas oli pikk telegramm vene luuletajalt Bella Ahmadulinalt, kes pidi 

Ludmilla Traadi proosatõlgete varal valmistama ette ulatuslikku valikkogu M. Underi luulest 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 321), kuid see jäi teadmata põhjustel tegemata.

Luuletaja mõtted peatusid üha tihedamini surmal. Ühel suure väsimuse päeval ütles ta 

Adsonile: “Kui suren, siis mängitagu ka Tobiase Eks teie tea, et teie Jumala tempel olete. Ja 

mu hauakirjaks pange Goethe Türmerist:

Ihr glücklichen Augen, 

Was je ihr gesehn, 

Es sei wie es wolle, 

Es war doch so schön!”* 

(KM EKLA, f 180, m 164, lk 322.)

* Oh silmad, nii õnne, / nii õnnistust täis, / mis iial teil nähtud, / kui ilus see näis! (A. Orase tõlge)

Adsoni Rootsi-päeviku viimased sissekanded 1972. aasta suvest ning sügiskuudest 

kõnelevad ikka Underi vaevustest ja rohtudest, hormoonitablettidest ja vähestest erksatest 

hetkedest, mil “M. oli haruldaselt värske, heas tujus, sõnalöögi valmis, replikeeris huumoriga. 

Tore!" (KM EKLA, f 180, m 164, lk 322.)
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I.VAR IVASK 
ÕPILASEST 
ÕPETAJAKS

Eesti-läti päritolu kirjandusteadlane ja luuletaja Ivar Ivask (1927-1992) oli ülikoolihariduse 

saanud Saksamaal Marburgis ja siirdunud 1949 USAsse, kus õpetas saksa keelt ja kirjandust 

Minnesota ülikoolis, Northfieldis St. Olafi kolledžis ja Oklahoma ülikoolis. Doktorikraadi kait

ses ta 1953 Minnesota ülikoolis austria kirjanikust Hugo von Hofmannsthalist. Rahvusvahe

liselt silmapaistva elutöö tegi ta kirjandusliku ajakirja Books Abroad, hilisema World Litera- 

ture Today toimetajana aastail 1967-1991 ning rahvusvahelise Neustadti kirjandusauhinna 

asutajana. Toimetajatöö ja mitmekülgne keelteoskus viis ta kontakti mitte ainult inglise-ja 

saksakeelse, vaid ka hispaaniakeelse kirjandusmaailmaga, mistõttu Ivar Ivaskist kujunes oma

laadne rahvusvaheline kirjandusinstitutsioon.

Kaks erineva põlvkonna eesti luuletajat Marie Under ja Ivar Ivask kohtusid esmakord

selt paguluses 1957. aasta 5. septembril, mil Astrid ja Ivar Ivask külastasid Underit ja Adsonit 

nende Stockholmi pagulaskodus Mälarhöjdenil. Sellest kohtumisest on säilinud paar pisikest 

mustvalget fotot Ajalehe Stockholms-Tidningen eestikeelsel leheküljel ilmus selle kohta 

väike sõnum:

Dr. Ivar Ivask, paguluses võrsunud noor eesti teadlane ja literaat, kes USA-s tegutseb 

saksa kirjanduse professorina, on stipendiaadina reisil Euroopas. Külastanud Pariisi, 

Austriat, Itaaliat, Inglismaad, Hispaaniat ja Saksamaad, käis ka Rootsis. Siin Stockhol

mis külastas ta literaate ja veetis koos abikaasaga õhtu ka M. Underi kodus, kus paari 

teise külalisega mööda saadeti pikad ja huvitavad vestlusrikkad tunnid. Dr. Ivaskil on 

tee lahti ka USA ajakirjades eesti kirjanduse tutvustamiseks. (STE 1957c: 1.)

Sellest kohtumisest sai alguse vaimselt rikastav sõprus ja kirjavahetus. Siit sai ärgi- 

tust Marie Underi hilisperioodi valdav luuletõlkimisõhin, mis toitus paljuski just Ivar Ivaski 
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erakordselt laiahaardelisest rahvusvahelisest suhtlusest. Kohtumise kirjandusloolist tähtsust 

kummalegi loojale, ennekõike aga Marie Underile, on raske ülehinnata.

Underi ja Ivaski kirjavahetus algas 1957. aastal ja kestis 1972. aastani, mil ligi 90-aas- 

tane Under saatis Ivaskitele USAsse teele viimased oma käega kirjutatud postkaardid (KM 

EKLA, f 180, m 45-46; KM EKLA, f 180, m 67-69). Nende kirjavahetus on erilise kirjandus- 

ja isikuloolise tähendusega. Oluliseks allikaks Underi ja Ivaski suhete mõistmisel on ka Ivar 

Ivaski mahukad päevikud, mis osutusid rahvusvahelise väärtusega kultuurivaramuks.*

* Ivar Ivaski päevikud on tallel Astrid Ivaski kodus. Päevikutes on sadu haaravaid lehekülgi kohtumistest ja kultuu
rivestlustest paljude maailmakirjanduse tippudega, Nobeli ja Neustadti auhinna laureaatide ning kandidaatidega, 
alates Joseph Brodskyst ja lõpetades Paavo Haavikkoga. Kümnete teiste tippkirjanike reas kirjutab Ivask aga ka Marie 
Underist ning tema loomeprobleemidest, inimsuhetest, pagulas-ja kodueestlaste, noorema ja vanema põlvkonna 
vahekordadest ja maailmanägemisest, oma esimestest vapustavalt mõjunud külaskäikudest okupeeritud N. Eestisse 
ning järgnenud kirjavahetustest nii vanema kui noorema põlvkonna eesti kirjanikega Uku Masingust ja Lennart 
Merist kuni Paul-Eerik Rummo ja Juhan Viidinguni.

Esimene Underi kiri Ivaskile on kirjutatud 18. novembril 1957 ning algab väga aupak

likult “V. Igp. härra doktor, palju tänu sõbraliku kirja ning Teie abikaasa [st Astrid Ivaski - SK] 

poolt nii hoolikalt valmistet Tshaksi ja Virza luuletuste proosatõlgete eest ühes värsiskeemi- 

dega.” Under imetleb läti luuleklassiku Caksi “kosmilist tunnet, temperamenti ja isikupärast 

piltlikkust” (KM EKLA, f 180, m 45,18.11.1957) ja tunnistab järgmises kirjas: “Olen ka üli

malt rõõmus Caksi [poeemi - SK] “Elu" järje üle! Need värsid euforiseerisid mind ja haarasid 

südamepõhjani" (KM EKLA, f 180, m 45, 29.11.1957).

Teises kirjas meenutab Under paari kuu eest toimunud esmakohtumist nõnda: “Ka meile 

jäi väga ilus mälestus Teie ja Teie armsa abikaasa siinviibimisest, olin maju Teist Teie artiklite 

ja hra Ranniti kirjade kaudu ammu huvitet- päälegi kui olete mind nii mõnigi kord ülimalt 

häätahtlikult mainind, mille eest - häbi ütelda! - ma Teid senini veel pole jõudnud tänada.” 

Kirja lõpus avaldab Under lootust taaskohtumiseks: “Kuulsin, et asute tuleval aastal Aust

riasse, ehk põikate siis ka jälle Rootsi ja võime siis uuesti pühitseda meie värsket tutvust 

(vähimalt kulinaarselt Teie maitsele vastavamalt)...”

1957. a läkitas Under Ivaskile teele neli lühikest käsitsi kirjutatud kirja, ent juba 1958. a 

kirjad sagenevad ja pikenevad, muutudes edaspidi “päevikulisteks", nagu Under ise neid 

nimetab. 1958. a kirjutab Under Ivaskile 18 kirja, 1959 21 kirja, 1960 19 kirja, 196117 kirja, 

1962 14 ja 1963 12 kirja. 1964. aastast kirjavahetuse hoog vaibub, 1969. aastast saabub 

Underilt vaid üks kiri aastas ning paaril viimasel kirjavahetuse aastal vahetatakse veel vaid 

mõni üksik sõbralik tervituspostkaart.

Kirjavahetus soikus eeskätt Marie Underi ja Artur Adsoni halveneva tervise pärast, kuid 

oma osa oli kindlasti ka usulis-kirjanduslikel ning põlvkondlikel maitse-erimeelsustel, vääriti - 

mõistmistel ning möödarääkimistel, mis põhjustasid kirjavahetuse lõpupoole ühel ja teisel 

poolel solvumisi ning pikki vaikimisperioode. Ometi kirjutab Marie Under 6. jaanuaril 1965 

leplikult: “Mul on väga kahju, et meie ilusasse sõprusse selline ebakõla tekkis - mina igata

hes püüan sellele sammalt kasvatada.”

Mõlemad tunnistasid vastastikku, et kirjavahetus oli nende jaoks sügavam ja isik

likum kui kunagi varem ühegi teise sõbraga. Ivask omakorda märgib 24. jaanuaril 1964 
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kokkuvõtvalt oma päevikus: “MARIE UNDER1GA /sünd. 1883/ kirjavahetus sai alguse peale 

meie esimest külaskäiku Mälarhöjdenll 1957. a. sügisel. Radauskase järel on see minu suuri

maks kirjavahetuseks; Underilt on mul ca. 100 kirja. Kindlasti on aga ka minu vastused sama 

tähtsad - olen nendesse oma parima valand.”

Marie Underi kirjad on algul väga lugupidavad, tähelepanust meelitatud, vaimselt ele

vad ja vahel ka liigutatud, Ivar Ivaski kirjad on pikad, põhjalikud, aupaklikud ja härrasmehe

likult galantsed, tihti värviliselt illustreeritud. Ehkki Underi kirjade põhitoon on emalikult 

soe, ei puudu neist ka väike süütu naiselik flirt. Näiteks kui Ivask tunnistab ühes kirjas, et 

armus mustvalgesse fotosse, millel oli jäädvustatud noor Marie Under Ants Laikmaa maalil 

“Mutti", siis vastab 75-aastane poetess 18. märtsil 1958 oma noorele kolleegile kelmikalt: 

“Et armusite “Mutti’sse” on ülimalt meelitav / peateene kuulub siin küll Laikmaale - arvan, 

kui oleksite näind seda portreed originaalis ja värvides, siis lähtudes Teie vaimustusest- 

oleksite vist kohe pea kaotand... Loodan, et pr. Astrid ei pahanda mu naljatamisega." 

(KM EKLA, f 180, m 45.)

Underi-lvaski suhe ei piirdunud pelgalt kirjasõprusega. Tihedama kirjavahetuse perioo

dil 1950. aastate lõpul ja 1960. algul külastasid Ivaskid iga kord Euroopas käies või Soome 

Punkaharjule suvitama sõites ka Rootsit ja käisid külas Underi-Adsoni kodus, kus neid kosti

tati ikka Underi küpsetatud kuulsa tikerberikoogiga, aga ka Ivari ekstrasoovi kohaselt kapsa- 

või riisipirukatega. Underile olid nii Ivaski kirjad kui külaskäigud ikka väga oodatud. Pärast 

paariaastast intensiivset suhtlemist võtab Under nende süvenenud sõpruse 20. novembril 

1959 kirjutatud kirjas kokku nõnda: “Mulle on need kaks aastat olnud ka suuresti värvika

mad ning sisukamad Teie (siinseist) külastuste, kirjade, luuletuste ja kinkeraamatute kaudu. 

On olnud ergutust ja elevust, millepoolest kõik eelmised pagulusaastad jäävad tublisti maha. 

Ka pr. Astrid on sellele asjale veetlevat lisa andnud. Tänu Teile mõlemaile.” (KM EKLA, 

f 180, m 45.)

Ivar Ivask omalt poolt saatis Underile-Adsonile virnade viisi ja pakkide kaupa USA-st 

peamiselt saksakeelset ilukirjandust, filosoofilisi ja teoloogilisi teoseid, aga kogu perele 

ka kalleid kunstialbumeid ning mõnikord jõuludeks Viinist peeneid maiustusi. Nõnda tegi 

ta Underi alatiseks tänuvõlglaseks, mitte ainult sellepärast, et ta noorema mehena palju 

viljakam ja kiirem kirjutaja oli, vaid ka sellepärast, et Under oma väikesest rahvapensionist 

kunagi poleks suutnud endale kõiki ihaldusväärseid teoseid osta. Hästitasustatud ameerika 

professoril oli võimalik olla helde ja Under oli talle selle eest väga tänulik. Under kirjutas 

kord naljatamisi, et tal on vahel tunne, nagu saadaks Ivar Ivask talle tükkhaaval kogu oma 

tohutu rikkaliku raamatukogu üle ookeani.

30-aastane Ivask osutus algusest peale aktiivsemaks ja inspireerivamaks, teadlikult väl- 

jakutsuvamaks-provotseerijaks. 74-aastane Marie Under oli suhtes passiivsem vastuvõtja, 

kuid samas nii väga vaimset ergutust vajav, janunev, tänulik osapool. Juba esimestest kir

jadest peale hakkas Ivask Underile soovitama kõikvõimalikke põnevaid kirjandusteoseid ja 

nimesid, keda võiks tõlkida, keda lugeda, kellest vaimustuda. Kirjad kujunesid sõpruse süve

nedes ning usalduse kasvades üha pikemaks ja intiimsemaks, puudutades lõpuks sügava

maid sisekihte elu-ja luuleideaalidest jumala ja kõiksuse-otsinguteni välja. Pikem vaidlus 
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tekkis katoliikluse ja protestantismi teemal, kus Under asus usu-ja mitte kirikuinimesena 

lihtsa ning vahetu luterluse kaitsepositsioonil, Ivask aga vaimustus katoliiklaste elurõõmust 

ja esteetiliselt rikkamast vaimust
Üldiselt kirjandusele, peamiselt luule tõlkimisele ja kirjutamisele keskendunud kirjava

hetusest leiab harva mõningaid poliitilisi finesse, millest mõlemad kommunismi-ja nõuko

gudevastased luuletajad tavaliselt hoidusid. Päris kirjavahetuse lõpuperioodil puhkes siiski 

vaidlus noorema ja vanema põlve pagulaskonna ideaalide ja ilmavaate üle ja siis kirjutas 

Under Ivaskile 17.11.1967 dateeritud kirjas:

Torontos oli Teil suur menu, nagu ajalehtedest lugesin, loodate sääl mu loomingust 

kõnelda, selle-eest tänan ette. Aga ega minusugune vana noori ei huvita: nad ju kin

nitasid nagu ühest suust oma muljete kokkuvõttes, et vanad on “minevikus kinni". 

Mina ütlen, et olen tulevikus kinni: igatsedes ja lootes kodumaa vabanemist, millele 

nood noored vist sugugi ei mõtle. Vabadussõja ajal ei tehtud vahet noorte ega vanade 

vahel: kõik läksid ühiselt võitlusse ühise eesmärgi eest. (KM EKLA, f 180, m 45-46.)
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Kirjavahetuse esimestel kuudel tunnistas Under, et on leidnud Ivaskis vaimse hingesugu

lase ning tundis end tema huvitavaid kirju lugedes nagu seminaris: “Ja milline hulk Teie huvi

tavaid kirju ootab vastamist!... Need toidavad mind kestvalt kirjandus-kunstiliste probleemi

dega - olen Teie juures nagu seminaris. Näen, et Teis põleb sama kirg luulele nagu minuski. 

Tänan Teid kaasaelamise eest mu tõlgetele kui ka uutele õhutamise eest. [—] Mul on nagu 

iga päev sünnipäev: post toob järjest uusi kinke Teilt!” (KM EKLA, f 180, m 45,15.4.1958.) 

Noore mehe innustavate ettepanekute tulv tundus eakale daamile ehk pisut liigagi torma

kana, sest samas kirjas püüdis Under Ivaskit ka pisut pidurdada: “Olen nõus kõiki Teie poolt 

soovitet luuletajaid tõlkima - Teie olete ju mu parim “guide” ses asjas -, kuid edaspidi, edas

pidi. Praegusel hetkel pole ma võimeline millegiks: leegion tänukirju ootab sooritamist Nii 

jääb seegi kiri Teile jällegi “esialgseks””, vabandas Under, kui ta oli toibumas oma 75. sünni

päeva tähistamismelust ja külaliste- ning õnnitlustetulvast.

Esialgu õhutas Ivask Underit tõlkima läti luuletajaid: Caksi, Virzat, edasi jõuti Boris Pas- 

ternaki, Anna Ahmatova, Radauskase jpt luuletajateni. Marie Underi luuletõlked ilmusid algul 

Ivar Grünthali toimetatud uues pagulaseestlaste kirjanduslikus ajakirjas Mana, mille nime 

Marie Under ühes kirjas küll ära manas: “Mana ei meeldinud ka meile uue ajapealkirjana. 

Kirjutasime ka sellest kohe dr. Grünthalile selgitades, et Mana tähendab ju surnute riiki - nii 

esineb see ka Vilde äsja kodumaal ilmunud kirjavahetuses. Teiseks tähendab manamine kiru

mist, siunamist. Noh, seda kavatsevad ju mõned autorid seal ka teha, nii et ses suhtes peab 

pealkiri vähemalt paika", kirjutas Under Ivaskile 5. jaanuaril 1958 (KM EKLA, f 180, m 45).

Underi-lvaski kirjavahetuses domineerinud vastastikuse tõlkeinnustuse lõpetas ilusa 

ning tänuliku lõppakordina fakt, et Marie Under tõlkis eesti keelde seitse Ivar Ivaski saksa

keelset luuletust, olles neist siiralt vaimustatud. Tõlked ilmusid Tulimullas (vt Ivask 1967: 

203-204). Samuti on Under tõlkinud kolm Astrid Ivaski luuletust läti keelest eesti keelde, 

mõistagi ikka reaaluste abiga. Tõlked ilmusid ajakirjas Mana (vt Ivask 1962:10-11). Ivar Ivask 

omakorda pidas mitmes riigis arvukalt ettekandeid Marie Underi loomingust, avaldas tema 

luule ning ka luuletõlgete kohta süvenenud arvustusi ja analüüse, ühtekokku kümmekond 

käsitlust, ning on avaldanud ka valiku oma kirjavahetust Underiga (vt TM 1984, KK 1990).

Ivaski arusaama kohaselt andis Underile eesti luules erilise koha “asjaolu, et tema suu

rele rõhtsale haardele ruumis ning ajas vastab niisama suur püstloodne haare kõrgusist 

sügavusse ehk - usuteaduslikus terminoloogias - taevast põrguni, heast kurjani." (Ivask 

1974: 94.) Ivask tõstis Underi luulekogudest sümboolse sügavuse poolest esile luulekogu 

“Kivi südamelt", pidades seda isegi olulisemaks kui Gustav Suitsu “Tuulemaad”. Ta rõhutas 

Underi luule rolli eestlaste hingeelu väljendamisel üldinimlikult haaravas pildi-ja sümboli- 

kõnes. (Ivask 1974: 94.)

Ivar Ivask tegeles Underi luule tõlgendamise ja analüüsimisega ligi kümmekond aastat: 

“Underi loenguga oli enam raskusi, kuni tuli intuitsioon, et UNDER ON EESTI KIRJANDUSE SUU

RIM DRAMAATIK, MITTE LÜÜRIK. Võtmeluuletuseks on tema “Media in vita theatro sumus” 

kogus “Kivi südamelt" (1935). Sellele intuitsioonile rajangi oma Metsaülikooli ettekande. 

Kümme aastat olen olnud Underiga “ametis". Alles nüüd on mul käes vabastav seletus!" kir

jutas Ivask päevikus 14. augustil 1968.
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Marie Under oli alguses väga liigutatud, tänulik ja rahul Ivaski arvustuste, tõlgenduste 

ja ettekannetega. Kuid 1964 muutus vahekord äkki jahedaks. Underi arvates oli põhjus järg

mine: “Kui ma toona tema saksakeelseid luuletusi eelistasin ta eestikeelsetele, pahandasin 

ta ära, ja ta hakkas norima mu Lermontovi ja Baudelairel tõlgete kallal. Sestsaadik jahenes 

me vahekord, mida ta nüüd püüab parandada, lubab isegi meid tuleval suvel külastada.” 

(KM EKLA, f 375, m 67:1.) Nii selgitas Under tüli algust kirjas Rannitile.

Ivar Ivask söandas ühe Underi Baudelairel luuletuse esimese rea tõlget nimetada stiililt 

matslikuks või maamehelikult priskeks, nagu Under seda hiljem solvunult ümber sõnastas. 

Under nõudis seejärel IvaskiIt üsna ägedas toonis õiglasemat kriitikat, kaitstes tuliselt iga 

sõna-ja riimivalikut oma tõlkes, ning küsis lausa kohtuniku tooniga, et Ivask talle luuletajana 

omapoolse tõlkeversiooni saadaks, mida Ivask siiski ei teinud.

Ägedaid sisulisi vaidlusi põhjustas Ivaski “Uneretke” religioosne tõlgendus võtmes: 

“lunastuse rahu, Jumala leidmise õnne, traagilise elujaatamist, andeksandmist Kristuses” 

(Ivask 1963a: 4-6). Under eitas kategooriliselt säärast usulist tõlgendust ja kirjutas Ivaskile 

S.augustil 1964: “Uneretkel pole nende ülevate küsimustega üldse tegemist. Olen Teile ju 

varemalt seletanud selle luuletuse ideed ja tuuma. Kummaline on sellepärast Teie kommen

taar: “aga näen seda teises valguses kui Teie, autorina, seda ise meeleldi tahaksite näha." 

Arvan, et on ehk liigne omavoli ühelt kriitikult autori teadmist ja tundeid nii-ei-miskiks 

pidada”, solvus Under.

Under pöördus vaidluses õiguse saamiseks Ants Orase poole. 15. oktoobril 1964 selgi

tas Under kirjas Orasele pikalt ja põhjalikult luulevaidlusi ning sellest johtunud suhete jahe

nemist Ivar Ivaskiga. Kui Ivask jätkas “Uneretkest" kirjutades jumala-keskset tõlgendusviisi, 

kaitstes arvustaja õigust näha luuletust teises valguses, kui autor seda teeb, siis kirjutas 

Under Orasele:

Minu arvates natuke kummaline loogika. Tõepoolest enesemaksmapanu tung, nagu 

Teie hästi l-st olete aru saand. Jah: Calvin ja Savonarola!

Muidugi olin ka süüdi, et ma kriitiku viimaseid värsse just väga vaimustetult ei 

kiitnud ja tema soovitusele, et kirjutagu ma ka vabavärsis, vastasin küsimusega, et 

mida ma sellega võidaksin. [---]

Nii me siis oleme kakelnud ja õiendand ja truudus, mis mulle säältpoolt peaaegu 

vannuti, näib olevat rebenend. Uus kogemus: ei pea arvustajatega vaidlema! (KM 

EKLA, f 237, m 7: 6.)

21. mail 1965 kahetses Under kadumaläinud usalduslikkust kirjavahetuses Ivaskiga: 

“Kirjavahetust Ivaskiga on meievaheline “Hassliebe” kuidagi jahendand - ei me taba enam 

endist usalduslikku ega sooja tooni..." 22. juulil 1968 teatas Under Orasele lühidalt, et ei 

võtnud seekord enam Ivaskit oma kodus vastu: “Ütlesin talle vastuvõtu ära, ärasõidu ette

käändel.” (KM EKLA, f 237, m 7: 6.)

Ometi muutus Under hiljem leplikumaks ja leidis, et tal on üldiselt kriitikutega elus 

vedanud. Niisama tundlik Ivar Ivask solvus omakorda siis, kui Under kirjutas, et hindab enda 
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kriitikuna kõrgelt just Ants Orast - eeskätt tema käsitluste kvaliteedi, mitte kvantiteedi 

pärast. Ivask tõlgendas seda etteheitena oma Underi-käsitluste kvaliteedile, mida Under küll 

hilisemas vastukirjas kategooriliselt eitas.

Underi-lvaski kirju lugedes tekib mulje, otsekui toimuks pidev võistlus selle nimel, kum

mal - kas Ants Orasel või Ivar Ivaskil - on au olla luuleklassik Underi esimene ihukriitik. Marie 

Under hindas kahtlemata neid mõlemaid arvustajatena kõrgelt, kuid Orast pidas ta oma luule 

inglise keelde tõlkijana ning tõlgendajana lausa ideaalseks. Orase eelistamine Ivaskile väl

jendus ju ka asjaolus, et just nimelt Oras kirjutas lühimonograafia Underist, samuti usaldati 

Underi kogutud luuletuste ning valikkogude eessõnade kirjutamine Orasele.

Ent olulisemad kui need hilisemad möödarääkimised, on siiski Underi-lvaski kirjavahe

tuse algusaastate sügav vaimne kahekõne, mis avab mõlema looja mõttemaailma ja kaar

distab hästi nende toonast lugemust ning kirjanduslikke huve.

Kirjades Ivaskile väljendas Under vahetult oma kirjanduslikke vaateid, hinnanguid ja 

tõekspidamisi. Kirjades väljendub see, kuivõrd kriitiliselt Under hindas hiliseas nii oma sen

suaalsete “Sonettide” kui ka väljendusjulge “Verivalla”-perioodi luuleloomingut. Üldiselt jäi 

uuem modernistlik luule hilisele Underile võõraks. Näiteks seoses Ilmar Laabani kirjanduslike 

eksperimentidega väljendas ta sügavat võõrastust modernistlike kirjandusvoolude suhtes:

Üldse see dadaism ja samuti sürrealism juba futurismiga alates on puha simuleeritud 

hullumeelsus. Need -istid vihjavad Freudile ja alateadvusele, kuid Freud kõneles ju ka 

tsensuurist ja sublimeerimisest. Ja tervel ajul on ju oma tõkkeventiil, selle effektiivsust 

ei saa ju tahtlikult vähendada, ergo on nende ogarad värsid teeseldud, vägagi mõis

tuse abil konstrueeritud. Tähendab: ei ole aus mäng! Mis moodsasse hermeetilisse 

luulesse puutub, siis on selle viljelejad vähemalt ausad ja ütlevad otse välja, et nad 

mõistusega töötavad. Siiski jälle tehtud luule. Kui Mallarme omas kultuuriväsimuses 

oma teesid püstitas, ütles ta ju otse välja, et tema luule viib umbtänavasse - ja nii 

see nüüd ka on. Õnneks kuuldub aga juba tervemaid hääli: Inglismaal nõuavad noored 

poeedid jälle uusklassitsismi ja Oras ütles, et on kerkinud taas soov (kas Ameerikas?

Ma hästi ei kuulnud) inspiratsiooni järgi. (KM EKLA, f 180, m 45.)

Nii kirjutas Under kirjas Ivaskile 5. jaanuaril 1958 ning jätkas kokkuvõtlikult: “Kui luule 

ei tohi olla arusaadav, miks seda siis trükitakse ja avaldatakse? Kellele? Snoobidele muidugi. 

Targutatakse sellele ebaluulele ilusad teooriad külge ja massinimene usub neisse: ei taha ta 

ju ebamoodne olla. Lubatagu mulle siinkohal ka väike kalambuur: kõigemoodsam on mitte 

moodne olla.”
Mida andis sõprus ja sügav kirjavahetus Marie Underiga Ivar Ivaskile, kellest kujunes 

vaieldamatult meie kirjandusloo kõige rahvusvahelisem mees? Ivask suhtus luuleklassiku 

oreooliga pühitsetud Underisse suure austuse ja respektiga, ent see ei takistanud tal temaga 

vaidlemast, talle väljakutsuvaid vaimseid ülesandeid esitamast ning temast kaks korda 
vanemat daami virgutaval, vahel ka ärritaval kombel torkimast. Ühest küljest on selge, et 

Ivask haritud kirjandusteadlasena ja -loolasena valis taolise rolli teadlikult, ta provotseeris 
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avalikkuse suhtes kartlikku ja ujedat Underit kirjutama esmakordselt sellest, mida ta tegeli

kult mõtleb ja arvab luulest, tõlkimisest, kirjandusest, elust, filosoofiast, usust Ta oli esimene 

inimene, kellele Under end tõeliselt avas väljaspool perekonda ja väljaspool luuletusi, kellele 

ta pihtis suhtumist omaenda loomingusse ning avas oma loomeprotsessi ning -probleeme. 

See oli suur usaldus ja Ivask kahtlemata vääris seda usaldust.

juba esimestes kirjades läkitasid nii Ivar kui ka Astrid Underile-Adsonile oma luuletusi, 

tõsi küll, esialgu mitte eestikeelseid. Under julgustas läti, soome, saksa ja inglise keeles 

luuletanud Ivar Ivaskit tõlkima oma luulet eesti keelde ja hiljem ka eesti keeles luuletama. 

Kui Ivask oli talle kurtnud oma kõikumist loomiskeelte vahel, lohutas Under Ivaskit 13. det

sembril 1957:

Väga austatud härra doktor! Tänan südamest Teie usaldusliku ja ülisõbraliku kirja eest! 

Oli väga huvitav tutvuda Teie luuletee etappidega. Katsetasin juba natuke Teie värs

side tõlkimisega, kuid kaugele ma veel ei jõudnud. Arvan siiski, et Teil enesel õnnes

tuks kõige paremini neid eestindada. Mõistan väga hästi Teie küllastumust mitme 

keele vahel, kuid arvan, et seda mitmetahulisem ja rikkam on hing, mida enam keeli 

teda on toitnud. Kaasmaalased ei pruugi ju teada, et Teie luuletused, kui Teie nad kas 

enese või ehk ka minu tõlkes avaldate, pole eesti keeles loodud. Need oleks kauniks 

lisaks meie luulele. Mitmed teised poeedid on samuti võõrkeeles luuletanud. Puškin 

luuletas oma esimesed luuletused 8-a-na prantsuse keeles. Vene aristokraadid õppi

sid üldse oma emakeele teenijate käest, kuid jäid siiski venelasteks. 0. Wilde kirjutas 

oma Salome prantsuse keeles ja ka Rilkest on ju teada, et ta luuletas osa oma värsse 

samas keeles. (KM EKLA, f 180, m 45.)

Under jättis siinkohal märkimata, et ta alustas ju ka ise luuletamist saksa keeles. Under 

vaimustus ja erutus pea igas kirjas nii Ivari kui Astridi luuletustest, tunnustades ja kiites neid 

ikka detailselt ja põhjalikult, tõstes esile tema meelest õnnestunud kujundileide ja ridu, kii

tes niisiis mitte lihtsalt viisakusest.

Ehkki Under julgustas Ivar Ivaskit luuletama eesti keeles, eelistas ta hiljem siiski just 

Ivaski saksakeelset luulet: “Ivaski saksakeelsed luuletused leian hoopis paremaiks tema ees

tikeelseist, eriti nüüd, kus ta oma luule lipukirjaks on tõstnud “katkise suka”. Aastate eest, 

kui ta mulle oma saksakeelseid värsse saatis ja ma neid eelistasin ta eestikeelseile, siis sol

vus ta ja hakkas mind ka oma arvustustes torkima. Rannit teadis oma kogemustest, et ta ses 

suhtes väga hell olevat", kirjutas Under Orasele, mitte Ivaskile endale. (KM EKLA, f 237, m 

7: 6, 9.7.1967.)

Under elas kirjavahetuses kaasa maailmarändur Ivaski reisidele, kultuurikohtumistele 

ning tippsündmustele, mida tema enda kõrge vanus, halvenev tervis ja napp rahaline seis 

enam ei võimaldanud.

Vaimne virgutamine oli vastastikune. Veel 1970. aastate algul innustas Ivask Underit 

ikka looma ja luuletama, ent väsinud ja haige, ligi 90-aastane Marie vastas nukralt, et tema 

luulekaevud on juba kuivanud. Juba aastaid varem oli Under kirjutanud Ivaskile: “Ergutate 
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mind veel luuletama, tuues eeskujuks Goethe. Aga nais-Goethesid ei olegi! Võibolla katsetan 

edaspidi veidi - praegu ei helise minus aga midagi.” (KM EKLA, f 180, m 45-46,18.3.1964.)

Ivar Ivask paigutas Marie Underi nime oma päevikutes korduvalt teda enim mõjutanud 

autorite hulka: “Minu elu kontinuiteet. See on ikkagi seotud peamiselt järgmiste nimedega: 

Riike, Valery, Milch, Hofmannsthal, Radauskas, Guillen, Leavis, Doderer, Under”, kirjutas Ivar 

Ivask päevikus 19. märtsil 1968. Teisalt võib kirjavahetuse põhjal väita, et Marie Underi hilis- 
luule, eriti tema “Ääremail” originaalloomingu ja tõlkeluuletuste sünd polnuks võimalik ilma 

Ivaski innustuseta.

Nõnda osutus algul kirjandusõpilase rollis Stockholmi saabunud noor luuletaja ja kir

jandusteadlane Ivar Ivask oma iidolile ja eeskujule Marie Underile ta viimseks vaimseks õpe

tajaks.
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Marie Underi esimene biograaf, Underi müüdi looja Ants Oras (1900-1982) oli inglise kirjan

duse professor, tõlkija ja kriitik. Tartus, Leipzigis ja Oxfordis hariduse saanud kirjandusteadlane 

töötas enne Teist maailmasõda Tartu ja Helsingi ülikoolis, pärast sõda ja teenistust Stockholmi 

USA saatkonnas jätkas ta õppejõutööd Inglismaal Cambridgels ja Oxfordis. 1949 kutsuti ta 

tööle USAsse, kus töötas Gainesvillels Floridas inglise kirjanduse professori ning audoktorina.

Ants Oras oli Marie Underi lähedasemaid mõttekaaslasi ning sõpru paguluses ning üks 

viljakamaid Underi luule analüüsijaid ja propageerijaid. Orase sulest pärineb ka esimene üle

vaatlik ingliskeelne käsitlus Underist ja tema kohast eesti luules: New Yorgis 1975. aastal 

avaldatud raamatuke “Marie Under and Estonian Poetry”.

Ants Oras oli see, kellele Under usaldas oma elutöö kokku

võtete - 1940. a “Kogutud teoste” ja 1958. a “Kogutud luule

tuste” - eessõnade kirjutamise. Kriitikuna oli Oras 1930. aas

tail asunud kujundama Underi müüti, tõmmates esimesena suuri 

ning julgeid võrdlusparalleele maailmakirjanduse suurnimedega 

Goethest ja Shakespeare’ist Rilkeni. Oras oli ka esimesena tõst

nud suurluuletaja nii rahvuslikule pjedestaalile kui ka ka rahvus

vahelisele aujärjele, esitades Underit korduvalt Nobeli-preemia 

kandidaadiks.

22. jaanuaril 1958 kirjutas Under Ants Orasele pärast nende 

taaskohtumist Stockholmis: “Oli elustavalt rõõmsaks sündmu

seks Teid üle nii kaua aja jälle näha ja meie kurb-armas lahku

mine veenas mind jälle uuesti, et olete üks neid vähestest, keda 

tõsiselt usaldan ja austan ning kellele olen põliselt tänulik.” 

(KM EKLA.f 180, m 47: 2.)

Ants Oras 
1930. aastatel.
Heinrich
Riedeli foto.
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Marie Under tutvus Ants Orasega 1930. aastate keskel Eestis. Juba 1936 usaldas llnder 

Orasele oma esimese valikkogu “Ja sõna sai lihaks” eessõna kirjutamise. 1937. aastal algas 

Orase ja Underi-Adsoni kirjavahetus, mis kestis kuni 1979. aastani, peaaegu Underi elu 

lõpuni.

1937. aastal ilmusid ajakirjas Akadeemia kolm Ants Orase silmapaistvat, programmi

list artiklit: “Kirjanduslik situatsioon ja noorem luuletajate-põlv” (nr 3), “Inglise luulest ja 

eesti mentaliteedist” (nr 4) ning “Elulähedusest, eriti luules” (nr 6). Neis artiklites analüüsis 

Ants Oras 1930. aastail eesti vaimuilmas ning kirjanduses toimunud muutusi ning murran

guid, peatudes sealhulgas ka Marie Underi luule tähendusel ja tema rollil nende muutuste 

kujundamisel. Marie Under tunnistas 1937 oma esimeses (30. novembri) kirjas Orasele, et 

oli lugenud tema kirjutisi Akadeemia ajakirjades “päris õhetavate palgetega” ja tänas talle 

osutatud tähelepanu eest (KM EKLA, f 180, m 47: 2).

Orase hinnangul hävitas Siuru äkiline menu mitme liikme puhul igasuguse proportsiooni

tunde. Oldi kindlad, et kõik, mis tehakse, on meisterlik. Kui siis hiljem mõnel siurulasel algas 

kunstiline allakäik, keeldusid asjaomased seda uskumast. Nüüd aga seisavad nad oma luule 

varemetel, ilma et nad seda ise märkaksid. Oras pidas silmas eeskätt Henrik Visnapuu poee- 

disaatust, kuid mainis ka nooreestlase Gustav Suitsu luulesoone kokkukuivamist, pettumusi 

ja kibestumisi:

Meie arenev luule ei tohi toituda ainult kibestumisest. Ta ei tohi usaldada ka ainult 

joobumust. Kuid mulle paistab, et kumbagi hädaohtu ei ole karta. On juba kasvamas 

uus loovandeline põlv, kellele nähtavasti on kasuks tulnud meie äsjase mineviku 

kirjanduslikud õppetunnid. On nähtud, kui kiiresti enamikul siurulastest haihtusid 

esimesed ekstaasid ja kuidas ainult need on arenend kõrge meisterlikkuseni, kellel 

jätkus jõudu süvenemiseks ning oma vaatlusala avardamiseks ja kellel juba ees

kätt oli kaasa antud tõelise kultuuriisiksuse mentaliteet. Lugedes Underit tajume 

sama selgesti nagu Suitsu puhul, et selle luule taga ei seisa kaugeltki ainuüksi meie 

rahvuslik olevik ja minevik, vaid samal määral ka Euroopa kultuur. Under ei ole 

mingis mõttes epigoon, kuid ta on ilmsesti juba maast madalast leidnud intiimse 

kontakti maailmakirjanduse suurvaimudega. Selle, mis tal neis tundus loomulähe- 

dasena, on ta assimileerind ja ümber kujundand väga originaalsel viisil. Keegi ei 

mõtlekski teda ristida jäljendajaks, vaid võib ainult öelda, et ta kuulub õhtumaa 

kultuuri suurde traditsiooni. Sellega seovad teda tuhanded niidid, ta on liha selle 

lihast ja veri selle verest, muidugi lakkamata sääljuures olemast eestlane. Ta ei ole 

liikund ainult selle kultuuri kaasaegsel pinnal, vaid on tungind selle põhjani välja. 

Omal ajal haaras meie luulet kulutulena ekspressionismi fuuror. Mõni meie poeet 

langes selle ohvriks, pind näis löövat tema all vankuma, ekspressionismi tormit

sevad ja pisut tühjad žestid jätsid tükiks ajaks varju tema omapära. Ka Under tegi 

selle liikumise kaasa, kuid mitte nii pääliskaudse joovastusega. Ta omandas sel

lelt uusi teeme, mõtteid, nüansse, kuid jäi sääljuures siiski ustavaks endale ning 

suurtele pärimustele. Meil ei tule meeldegi teda võrdlema hakata ekspressionismi
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ühepäevasuurustega, vaid tunneme, et temal on juba rohkem ühist Pilkega, Goet

hega, kui soovite Shakespearelga, kelle vitaalsusest, avarusest ja ülevusest temas 

leiame nii palju. Ning alatasa süvenend ja rikastund nagu Under on ka Semper, kes 

on samuti Euroopa tõugu. (Oras 1961c: 81-82.)

Nii tõstis Oras Underi luule esimesena julgelt maailmakirjanduse taustale, tegemata 

talle ühtki hinnaalandust ning Under kandis täiesti selle võrdluse välja. Võrreldes inglise 

luulet ja eesti mentaliteeti, arvas Oras, et Under seisab temperamendilt inglastele lähemal 

kui Suits, sest Underi luule on rikas ja loomulik nagu jumala loodus:

Tema anne on spontaansem, tema elutundes on rohkem seda andumuse rõõmu, mida 

leidsime Shelleyl, Keatsil ja Shakespearell. “God’s plenty”, maailma jumalik küllus 

ahvatleb teda tugevamini. [---] Underil keemiline sulatis on jäägitum. Sisekonfliktid, 

sääl, kus neid on olnud, ei ole pärast loomisprotsessi lõpulejõudmist harilikult enam 

märgatavad. See protsess näib olevat lühem, võib-olla mitte valutum, kuid oma äge

duses tihti täielikum. Tulemus tekitab vähem küsimusi, kiskudes kaasa oma loodusliku 

vastuvaidlemattusega. Nägemus, mis Suitsu värsside kaudu vallutab mõttekujutust 

aegamööda, kuigi ehk väga püsivalt, mõjub Underi luuletustes sagedasti kui ilmutus. 

Kaalumata nende luuletajatemperamentide suhtelist väärtust, tuleb möönda, et neis 

on fundamentaalset erinevust. Üks kujub oma võrke nagu salapärane ämblik, kahtle

mata enda verest ja vaimust, kuid mitte selle välgutaolise üllatavusega, millega meie 

ette kujunevad teise kangastused. Mõlemad ammutavad oma olemuse tuumast. Värsse 

tegevast literaadist pole kummaski jälge. Kuid Underi puhul on rohkem loomu

liku kasvamise ja heldekäelise külluse tunnet. Ta mõjub rikkana nagu jumala loodus. 

See on omadus, mida põlisest ajast on märgit inglise luule eriliseks vooruseks. (Oras 

1937b: 251-252.)

Arbujate põlvkonda kuuluvaid nooremaid luuletajaid ja Marie Underit võrreldes lei

dis Oras, et noored luuletavad rohkem prantsuse luule ning vaimumeetodi kohaselt. Heiti 

Talvik, Betti Alver, osalt ka 1930. aastatel debüteerinud August Sang ja Kersti Merilaas 

eelistavad epigrammilisust, mõtete sirgjoonelist arengut, neil on vähe impressionismi ning 

improvisatsiooni, kuid seevastu on neil suur sõnastuse puhtuse ja täpsuse, distsipliini ja 

tihenduse tahe. (Oras 1937b: 253.) Niisiis pidas Oras Underit pigem inglisepäraseks, arbu

jaid aga pigem prantsusepärasteks luuletajateks. Hinnates küll arbujate karmi parnaslik- 

prantsusükku distsipliini, igatses Oras nende luulesse rohkem õhkuja vabadust, terav

meelsuse kõrvale ka huumorit. Nii seadis Oras artikli lõpus noortele arbujatele eeskujuks 

just Underi luule, mille ülevuses ei puudu huumoritunne, just nii nagu Shakespeare’ilgi. 

(Oras 1937b: 254.)

Samasuguseks universaalseks ideaaliks, eeskujuks, hea luule mõõdupuuks ning etalo

niks seadis Oras Underi järgmises artiklis “Elulähedusest, eriti luules”, arvustades elulähe

duslaste Juhan Sütiste, Erni Hiire jt luulet.
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Parimaks tõendiks kõnesoleva koolkonna ühekülgsuse küündimatusest on fakt, et 

selle taotlusi kõige paremini on teostand siurulane Marie Under - üllataval kombel 

mitte mees, vaid naine. See “Sonettide” äärmine individualist, see “Sinise purje" laulik 

on kannatavate hulkade painavat reaalsust võimsamalt esile võlund kui ükski teine. 

Kui tema kirjeldab “Vaeste patuste alevit" või seeki, siis töötavate kihtide viletsus 

kerkib meie ette vähemalt sama mõjuvalt kui VerhaereniL See oleneb muidugi esma

joones Underi suurepärasest andest, kuid minu arvates suurelt osalt ka tema arene

miskäigust. Under on sügavalt kaevund omaenese hingesse ja suudab seetõttu näha ka 

teiste hingi. Teda on ahvatlend ülim ilu, seepärast ta näeb hoopis selgemini ka reaal

suse inetuid ja võikaid jooni - ent jubeduse taga ka kannatava hinge väärtust. Tema 

kujud on ühtaegu reljeefsemad ja sümboolsemad kui Sütiste omad. Neil ei ole enam 

momentülesvõtete põgusust, vaid nad on tõesti representatiivsed. “Seegi” jumala 

ja inimeste poolt unustet vanakene ei ole mannetu - ta esindab michelangeloliku 

monumentaalsusega üht tervet mitte ainult Eesti, vaid kogu inimkonna kihti. See ei 

ole visand, vaid seinamaal, mis peagu kõlbaks “Sixtus’e kabelisse”. See on mõjuvam 

kui kõik Hiire retooritsev kihutustöö. (Oras 1937a: 404.)

Säärase võimsa tunnustuse kolmikakordiga algas 37-aastase Ants Orase ja 54-aastase 

Marie Underi isiklik tutvus. Luule kaudu oli tutvus toimunud mõistagi juba varem. 30-aastane 

Ants Oras alustas oma kirjanduskriitiku karjääri Marie Underi klassikuks kirjutamisega juba 

1930. aastal, kui ta 1929. aasta luuleülevaadet kirjutades märkis, et kõigil oleks õppimist 

Underi meeliujutavast vormist (Oras 1930a: 172). Ka 1930. aasta luuleülevaates tõstis Oras 

esile Underi sonettide virtuooslikkust ning taidurlikkust, märkides, et just isiklik tagapõhi annab 

Underi luulele vitaalsuse (Oras 1931a: 22). Järgnes ülitunnustav arvustus Underi kümnendale 

luulekogule “Kivi südamelt”: “Under ei ole ainult meister, vaid temas on suure luuletaja suurt 

võtet." (Oras 1935: 1163.) 1936 arvustas Oras Underi esimest venekeelset valikkogu (Oras 

1936b: 583-585).

Kui Under tegi 1940. aastal Orasele ettepaneku kirjutada saatesõna tema “Kogutud 

teoste” kolmeköitelisele väljaandele, kirjutas Oras Underi luulest põhjaliku 16-leheküljelise 

essee, mis ületas kaugelt saatesõnale määratud ambitsioonid (Oras 1940: 229-245). Sel

les essees ei käsitanud Oras Underit enam ainult eesti luuletajana, vaid asetas Underi luule 

maailmakirjanduse konteksti:

Kui on veel tarvis tõendit selle kohta, et naised suudavad luua esmajärgulisi vaimseid 

väärtusi, siis Marie Underi luule annab selle tõendi. Maailmas on ja on olnud palju 

naiskirjanikke, kellest mitmedki - näiteks Selma Lagerlöf, Virginia Woolf, Pearl Buck - 

kuuluvad väga kõrgesse klassi. Kuid kirjanduse kõige nõudlikumal alal, luules, leidub 

vastavale tasemele jõudnud naisi õige vähe. Anna de Noailles, Else Lacker-Schüler, 

Onerva, Edna St. Vincent Millay ei suuda ükski seista täisõiguslikuna oma kuulsaimate 

meeskolleegide kõrval. Sellevastu Under talub julgesti võrdlust iga eesti poeediga, 

ning praeguse Euroopa poetesside seast on temaga täiesti samaväärseid kujusid 
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raske leida. Kui keeletõkked ei oleks liiga kõrged, siis ei oskaks kujutella midagi, mis 

teda suudaks takistada saamast euroopalikuks kuulsuseks - mitte üheks neist "popu

laarsetest” kuulsustest, keda laialt loetakse, kuid kes siiski jäävad hooaja näheteks, 

vaid neist, kes lisavad midagi olulist vaimuelule, kes süvendavad ja peenendavad ja 

annavad olemasolule uusi väärtuslikke varjundeid ja rikkama sisu. (Oras 1940: 229.)

Oras oli veendunud, et autori suur, küps anne näitab end igal leheküljel: “Under on 

suur luuletaja, sellepärast ei ole jultumus, kui tema arengut võrrelda maailma kõige suure

mate arenguga.’’ (Oras 1940: 243.) Oras ei kõhkle Underi arengut võrdlemast Shakespeare’! 

arenemiskäiguga, kes samuti jõudis oma loomingus asjade peidetud olemuseni: “Kõik saab 

talle sümboliks ja vaimseks võrdkujuks.” (Oras 1940: 244.) Saatesõna lõpus võrdleb 

Oras Underi meeleerksust ka Rainer Marie Pilkega. Kokkuvõttes tõdeb Oras, et praeguses 

eesti luules on Under üks neist vähestest, kes täiel määral õigustavad meie rahva kultuurilist 

iseteadvust: ta on inspireeriv kuju ka siis, kui võtta taustaks kogu Euroopa vaimuelu: “Tema 

kaudu oleme rikastand maailma kultuuri.” (Oras 1940: 245.)

Kuna Oras ja Under jagasid poliitilise pagulase saatust, jätkas Oras paguluses veelgi 

intensiivsemalt Underi loominguga tegelemist ning tutvustas inglisekeelses kultuuriruumis 

elades (Inglismaal Londonis ning USAs Floridas) tema loomingut ka rahvusvaheliselt.

Ants Oras arvustas Underi kogu “Sädemed tuhas” 1954. a Tulimullas (Oras 1954: 246

248) ning tutvustas Underi inglisekeelset luulekogu “Child of Man” 1955. a mitte ainult 

pagulaste ajalehes Teataja (Oras 1955b: 4), vaid ka ingliskeelsetes ajakirjades (Slavonic And 

East Europe Review jm) (Oras 1955a: 235-238).

Oli loomulik, et 1958. a ilmunud “Kogutud luuletuste” saatesõna autor oli Underi soovil 

taas Oras. Niisamuti oli loogiline, et Orasest sai 1963 Marie Underi esimene biograaf, takti

tundeline ning empaatiline tõlgendaja, kes tunnistas nüüd Underi suurust mitte ainult tai- 

durluse, vaid ka tema luules avalduva sügava inimsuse tõttu. Oma lühimonograafias jõudis 

Ants Oras veendumusele, et Marie Under on “[m]eie ja vist ka kõigi Põhjamaade, võib-olla 

ka kogu nüüdisaja suurim naisluuletaja.” (Oras 1963: 5.)

Ka 1975. aastal New Yorgis ilmunud inglisekeelses raamatus “Marie Under and Estonian 

Poetry” kinnitab Oras, et Underi luules väljendatud “tunded püsivad erutavalt elavad - sää

rasel moel, nagu mitte kellelgi teisel meie kaasaja kirjanduses” (Oras 1975: 21).

Ants Orasest sai paguluses lugupeetuim ja oodatuim kõneleja nii Marie Underi juu- 

beliaktustel kui kirjandusõhtutel. Neist silmapaistvam ja olulisim on kõne, mille Oras pidas 

Underi 75. sünnipäeva juubeliaktusel Stockholmis 30. märtsil 1958. Selles ajaloolises kõnes 

analüüsis Oras põhjusi, miks erineb Euroopa väikerahvaste, sh eesti luule, lääne suurrahvaste 

kirjandusest, mis on need erijooned, mis meie vaimumaailma eristavad kauaaegseist illusioo

nidest pettunud läänest, mida iseloomustab relativism, sisemine kindlusetus, maailmavaa

teline kaos. Oras arvas, et lääs oli kaotanud oma metafüüsilise keskme ning erinevalt, olgu 

siis põlguse või idealiseerimisega, minevikku tagasi vaatavast läänest oli Euroopa äärealade 

väikerahvastel võimalik rakendada suurtesse ülesannetesse kõik senisest heitlusest ülejää

nud energia: “Eestis - seda me teame omast kogemusest - oli seda energiat palju. See otse 
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voolas üle kõigi elualadel. Udust kerkis kujusid, kaosest tõusis struktuuri, hallusest said häm

mastavad värviskeemid. See käis kogu eesti elu kohta. Üsna erilise mõjuvusega aga teostus 

see kujunemisprotsess ühes selle elu keskseimaks osutuvas avalduses - eesti luules.” (Oras 

1958b: 134.)

Oras kirjutas, et raske oleks leida teist luuletajat, kelle elu-ja arengurütm oleks samal 

määral samastatav tolleaegse Eesti elu vererütmiga. Eesti iseseisvumisaegu tuli eesti luu

lesse uus eluküllus, nooruslik ja hurmav Underi noorusluule. Võrreldes Underi luulet Riike 

omaga leidis Oras, et vahe on väga suur, mõnes mõttes isegi diametraalne: Riike maailm jääb 

avarusele vaatamata ikkagi egotsentriliseks, kuid Underi andumus on puhtam ja täielikum, 

maailm murrab temasse, täidab ta läbini, omandab tema, kuigi transformeerub sealjuures 

ka ise: “Südamereaktsioonide absoluutsuselt talle võib-olla ei leidugi võrdset kogu meie

aegses maailmaluules.” (Oras 1958b: 136.) Heideldes ise painajatest vabaks, vabastas ta ka 

paljusid teisi. Eesti luule uuenemine 1930. aastail oleks vaevalt võinud teostuda ilma Underi 

suure eeskujuta: “Underi läbimurd nägemuslikkusesse, millel on ehtsa müstika põlevat kiir- 

gejõudu, on otsustava tähendusega sellele laiemale murrangule, mis muudab põhiliselt me 

luule parimlku hingehoiaku ja ilme”, kirjutas Oras. (Oras 1958b: 136.) See Underi taassünd 

meie rahva iseseisva järgu lõpu poole oli ta viinud tasemele, millest võinuks jätkuda millisele 

tahes poeedile. Kuid suurim ja valusaim jõuproov seisis veel ees: sõda, okupatsioon, võõrvõi

mude vererežiim, ja äkki keset seda tõeliselt “vaikivat ajastut” ilmus Underi “Mureliku suuga”, 

mis kujunes teeliseks taevasillaks meie ning orjusse veetud omaste vahel: “Tookord, nagu 

nii palju kordi hiljem, kõneles Under meie kõigi eest, veelgi õilistades ja puhastades meie 

tundeid. Temast oli saand meie suur rahvuspoeet.” (Oras 1958b: 137.) Peamuljeks Underi 

luulest “jääb üle äärte voolav häädus ja rikkus, mida vaen ega viha ei suuda mürgitada, See 

igasuguse väikluse puudus, koos sellise suuruse ja jõuga, moodustab ühe olulisima osa ta 

ainulaadsusest." (Oras 1958b: 138.)

Selles 1958. aasta aktusekõnes on otsekui mudelis sees ning lõpuleviidud kõik Underi- 

müüdi elemendid: seotus Eesti Vabariigi sünni, tõusu ja traagilise langemisega, pagulaspõlve 

traagika sõnastamine, ülev võrdlus maailmakirjanduse suurte nimedega ning eesti vaimukul

tuuri erilisuse ning jõulisuse rõhutamine lääne "väsinud" vaimu taustal. Poliitiline kaotus oli 

asendatud vaimu võiduga, tugeva moraalse enesesisendusega, mille kehastuseks oli kõrgele 

vaimualtarile pühaku positsioonile paigutatud Marie Underi luule ning tema isik.

Underi kui eesti ja maailma kirjandusklassiku müüdi lõplik vormistus toimus Ants 

Orase lühimonograafias “Marie Under”, mis ilmus 1963 luuletaja 80. sünnipäevaks. Orase 

loodud kaanoni järgi on Under nii elutunnetus- kui väljendusjõult maailma mastaapi luu

letaja, elav klassik ning eeskuju, kes kuulub oma vaimusuuruse poolest Shakespeare’! kõr

vale ning kes väärinuks enam kui ükski teine kaasaegne eesti luuletaja või kirjanik Nobeli 

preemiat.
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MARIE UNDERI 
JA ANTS ORASE 
KIRJAVAHETUS

Orase empaatiline luulemõistmine Underi loomingu suhtes ning tema antud ülikõrged tun

nustavad hinnangud lõid head eeldused vastastikuseks austuseks, mis paguluses süvenes 

sügavaks sõpruseks.

Sellest annavad tunnistust soojad, perekondlikud kirjad ning Ants Of£se külastused 

Underi-Adsoni kodus Stockholmis, kuhu ta oli alati teretulnud, kui Rootsis käis.

Kirjavahetus oli kõige intensiivsem 1950. ja 1960. aastail, mil Oras tegeles Underi luule 

inglise keelde vahendamisega ning Underi loomingust kirjutamisega.

Kirjavahetuse peateemad on kirjandus ja tõlkimine, sh keelteoskus. Marie Under on 

selles kirjavahetuses vabam, tänulikum, soojem ja leebem kui kirjades Ivar Ivaskile, kes pro

votseeris Underit teadlikult intellektuaalsele duellile, esitades talle pidevalt väljakutseid nii 

tõlkimise kui luule mõistmise alal.

Ivaskile pidi Under end justkui pidevalt uuesti tõestama, kuid Orase seltsis tundis ta end 

mõnusamalt ning kodusemalt, temalt olid kõrgeimad tunnustussõnad juba saadud. Ivaskiga 

oldi ajuti teravas opositsioonis ning seletusi vaidlustest Ivaskiga jagub ka kirjades Orasele.

Under tundis Orase suhtes suurt tänutunnet ning austust, imetles tema tehtud tõlkeid 

nii inglise kui saksa keelest, lubades vaid harva ääremärkusi või korrektsioone. Oras tõlkis ka 

Underi luulet nii inglise kui saksa keelde, koostas eesti luule antoloogiaid, kirjutas tutvus

tavaid artikleid välisajakirjadele ning pidas ettekandeid ning loenguid eesti luulest ja Marie 

Underist. Luuletuste tõlkevariante saatis Oras pidevalt Underile, paludes välja valida sobi

vaim, kuid inglise keelde tehtud tõlgete puhul Under tõrkus, viidates oma kehvale inglise 

keele oskusele. Ta kirjutas korduvalt, et peaks uuesti inglise keele käsile võtma, et paremini 

osata mõista ning nautida Orase tõlkeid inglise keelde, kuid see kavatsus jäi tal teostamata:

Armas professor, väga austet tõlkija-poeet!

Nii ilusaid jõulusid pole mul küll enne olnudki: terve toatäis luuletusi Teie imet

lusväärses tõlkes! Ja ka “Üksi merega’’ nende seas, mis mulle juba Teie saksakeelses 

versioonis on nii südamelähedane! Pean vist hakkama inglise keelt õppima, et pare

mini aru saada kõigist Teie tõlke väärtusist. Minu puuduliku keeleoskuse tõttu jää

vad paljud Teie vaimutöö finessid mulle avastamata - nii et kas või neeta! Nüüd kus 

pühad juba tänasega mööduvad - oli ju nende tõttu mõnevõrra askeldusi -, tahan 

sõnastiku abil rohkem püüda tungida peenesse taidesse. Olge siiralt ja hardalt tänat! 

(KM EKLA, f 237, m 7: 6, 6.1.1966.)

Kui Oras saatis Underile Vergiliuse eepose “Aeneis” tõlkeproovi koos algtekstiga, tänas 

Under teda ning tunnistas, et oli ka ise omal ajal püüdnud ladina keelt õppida: “On väga 

kahju, et ma seda jõulist mehelikku keelt ei oska. Siuru ajal õppisin seda (nüüd pean hüüdma 

samuti nagu Teie Laabani puhul: horrible dictl?) Alle juures, kes ütles enese seda keelt 
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põhjalikult valitsevat. Lugesin siis natuke Cäsaritki - nüüd olen aga kõik jälle unustand.” 

(KM EKLA, f 237, m 7: 6, 24.8.1962.)

Kirjades on palju juttu kaasaegsest kirjandusest. Under avaldab Orasele oma maitse-ja 

autorieelistusi, mille taustal avaldub tema kriitiline minapilt. Mida aeg edasi, seda kriitilise

maks muutus Underi suhtumine iseenda varasemasse loomingusse ning arengusse:

Olen vahepeal tõlkind mõned Uno Kaetase luuletused I. Grünthali ettepanekul tema 

poolt kavatsetava eestikeelse soome luule antoloogia jaoks.*  Siis tuli ja on mul veel 

praegugi teha vastumeelset tööd: läbi vaadata kogu mu toodang mu Kogut. luuletuste 

väljaandmiseks. See on nagu kohtumõistmine enese üle. Pean oma esimestes kogudes 

mitmel pool muudatusi ette võtma. Kuid Teie vist ei poolda seda?

Kui naiivne on ometi minu debüüt Alveriga võrreldes! Ma ei loonud siis veel tead

likult, vaid nagu “nokk oli kasvanud’’. Alver oli aga kohe algusest peale kogu ajuga 

asja juures. Paraku olid minu eelkäijad Anna Haavaja Sööt, kuna Alver järgnes Noor- 

Eestile ja Siurule.

Südamlikem tänu Teile Talviku kogu eest Teie huvitavalt selgitava eessõnaga. 

Olete nüüd olnud kahele nii väärtuslikule eesti luuleteosele vaderiks, mis on Teie 

poolt suur teene meie pagulusele. Lugesin haaratuna Talvikut ja leian, et ta on traa

gilisem Alverist.

Kuulsin, et olete lubanud kirjutada ka eessõna minu kogumikule. Tänan Teid lii- 

gutatult selle järjekordse lahkuse eest. Ärge siiski mu esimesi kogusid uuesti lugege - 

häbenen neid.

Lõpuks lisan proovi Semperi viimase aja toodangust Aprilli kuu Loomingus.

...on täna pidulikult tähtis päev:

Kõik valimisele! Eks läe

koos teistega ka mina sinnapoole, 

kus suunda näitamas on nooled.

Ei peamurdmist palju ega hoolt: 

kui siht ja tee on üks, siis - poolt! 

Ja sedeleid kaob valimisekasti 

üksteise järel nobedasti.’’

See on katke pikemast luuletusest “Kiri Malejevkast”, kus autor on nähtavasti vii- 

bind mingis puhkekodus. Kui aukartustäratavalt kindlaks on jäänd siiski Alver, kõigest 

hoolimata. Ta vaikib. (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 28.7.1957.)

Betti Alveri imetlemise juurde tuleb Under korduvalt tagasi: “Saadan Teile juuresole

valt ühe B. Alveri luuletuse, mille dr. Ivask oli maha kirjutand Nõuk. Naisest. Luuletus on täis

Tegelikult ilmus kaheksa Marie Underi tõlgitud Uuno Kallase luuletust ajakirjas Tulimuld, Ivar Grünthali kavandatud 
soome luule tõlkeantoloogia aga jäi ilmumata (vt Kailas 1969; 15-17).
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värskeid ja julgeid pilte ning võrdlusi, kuid riimideta, mis ei ole sugugi alverlik”. (KM EKLA, 

f 180, m A7: 2.)

Samas kirjas kirjutab Under oma “Kogutud luuletuste’’ korrektuurilugemisest: “Nüüd aga 

kubiseb meie maja aina mu Kog. luuletuste korrektuuripoognaist, milliseid saabub mõnel 

päeval isegi paaril korral nii hariliku kui ekspress-postiga. Raamat peaks veebruari alul 

ilmuma, nii et sellega on päris tuli taga.”

10. aprillil 1958 on vastilmunud teos juba Orasele teele saadetud: “Muide, saatsin Teile 

neil päevil oma Kog. luuletused, mille olete ristinud oma hindamatu saatesõnaga, - kahju 

ainult, et Teil on tülikas raamatut nii kaugelt ära tuua!” (KM EKLA, f 237, m 7: 6.)

22. septembril 1958 on juttu soome luulest, mida Oras oli tõlkimas ning mille modern

set suunavõttu Under ei mõista, ning Underi Radauskase tõlkimisest ja võimalikust uuest 

luulekogust:

Lugesin mõnd Teie noist tõlgetest dr. Grünthali pool, mis olid väga huvitavad; eriti 

Viljase luuletused paelusid pingsa tihedusega. Aga üldiselt paistab soome hüper- 

moodsuse poole kalduvat, nii palju kui ma dr. Grünthali tõlgete kaudu juba varem ja 

viimases Manas ilmunute põhjal võin otsustada. Kas või see Haavikko “Kui nüüd kor

raks keisrist räägin...” - kas saab sellest keegi aru? Või olen ainult mina nii loll?... Aga 

"moodsast" luulest ei tohigi ju aru saada. Nii lausub teooria.

Et minult oleks uus kogu ilmumas, pole õige. Dr. Ivask on Teid valesti informeeri

nud. Jutt oli mu poolt aja jooksul tõlgit luuletuste väljaandmisest, mida dr. Ivask soo

vitas teha. Aga mingit kindlat kavatsust pole mul sellekski olnud.

Praegu “nokitsen” vähehaaval Radauskast tõlkida dr. Ivaski soovil ja tema proosa- 

tõlgete alusel; neid kavatsetakse ülejärgmises Manas ilmutada Ivaski artikli saatel.

R. olevat parimaid leedu luuletajaid ja ta meeldib mulle tõesti. (KM EKLA, f 237, m 7: 6.)*

* Under oli leedu keelest tõlkinud ning ajakirjanduses avaldanud juba varem paar rahvalaulu (1943, 1950) ning 
ühe Henrikas Radauskase luuletuse. Siinses kirjas mainitud Radauskase tõlked ilmusid ajakirjas Mana 1959, nr 1 
(vt Radauskas 1959).

Korduvalt on kirjades juttu Underi lemmikkirjanikest, eriti Goethest, keda ta ise oli tõl

kinud ning kelle Orase tõlkeid ta kõrgelt hindas, nt kirjas 30. juulil 1955:

Ja nüüd õnnitlen Teid Fausti puhul! Milline suur kordaminek! Ei tea kedagi teist, kes 

selle raske töö nii hästi oleks sooritanud - meie riimivaeses keeles. Oma küllusliku 

sõnavaraga tulete ka kõige tõrksamate kohtadega toime. Ja kui virtuooslikult ja suju

valt lahendate lühirealiste värsside probleemi.

Alul lugesin teost võrreldes algtekstiga, kuid see muutus varsti tülikaks, ning siis 

nautisin tõlget vabalt: Juba kohe “Pühendus" tõstis meeled vahenditult Goethe vai

musfääri ja see side ei katkenudki. Ainult Kirbulaulu esireas aimasin originaali muinas- 

lookohast algust, kuid kõigest päämurdmisest hoolimata pidin siiski kapituleeruma: 

siin oli tõesti võimatu paremat lahendust leida. (KM EKLA, f 180, m 47: 2.)
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12. märtsil 1964:

Teie olete siiski väga usin ja viljakas! Hiljuti see suur ja raske Fausti tõlge ja nüüd 

mahukas vihk neid mu lemmikluuletus! Goethelt, ega sugugi mitte kergemini tõlgit- 

setavaid oma tiheduses.

Olen neid nüüd vahepeal korduvalt lugend ja nautind, imestelles Teie osavust, 

mõttenõtkust ja keele paindlikkust. Võrreldes leides päris ülepääsmatuid kohti, häm

mastad, kuidas Teie nii sujuvalt väljapääsu leiate, nii et ükski rida ega riim kohmakana 

ega võõrapärasena ei tundu. Kõik istub! Ja mis peaasi: Goethe vaim ja stiil on neis värs

sides säilind elavana ja värskena. Tänu selle kauni kingi eest! (KM EKLA, f 237, m 7: 6.)

14. aprillil 1969: “Kõiki Goethe-tõlkeid lugesin imestelles: selgus, loomulikkus, ei min

git takerdust ega ülepingutust ei vastete ega riimide leidmisel - viimased ei tundu kunagi 

otsituna (Tõlked Tulimullas). Kõik haruldased voorused nüüdsel segaduste domineerival 

ajal nii originaalluule kui tõlgete vallas, kel abitusest, kel edevusest: “Das Unverständliche, 

hier wirds Ereignis”,*  nagu üks saksa kriitik Goethet teisendades pilkab." (KM EKLA, f 237, 

m 7: 6.)

Arusaamatu saab olla siin sündmuseks (saksa k).

Kui Ants Oras küsis 1962. a Underilt nõu kavandatava saksakeelse eesti luule antoloo
gia valiku suhtes, usaldas Under Orast täielikult: “Õnnitlen väljavaate puhul antoloogia asjus. 

Olen täiesti päri Teie valikuga minu luuletustest, ise ei taha maju selle kraamiga üldse enam 

tegeleda pärast selle valmissaamist - isegi korrektuuri lugemine on mulle suureks vaevaks.” 

(KM EKLA, f 237, m 7: 6,19.2.1962.) Teisal nimetas Under oma soovimatust tegelda ilmu

nud loominguga lausa haiglaseks: “Päälegi on minul päris haiglane hirm oma luuletustega 

tegeleda pärast nende ilmumist.” (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 3.8.1962.)

Kui mainitud antoloogia, mis sisaldas ka 17 Underi luuletust, 1964 ilmus, kiitis Under 

seda südamest: “Vahepääl saabus ka Teie “Acht estnische Dichter” - minule pühendet! - 

väga nägusas välimuses, mida selle tõlkekvaliteet ka ülimal määral pälvib. Olete suure osa 

oma hoolsast, luulelisest intuitsioonist kantud tööst minule kulutand - väga austav pühendus 

pääleselle! Tänan Teid kõigest südamest selle uue, nii mitmendama, vankumatu tähelepanu 

eest. Tõsise liigutusega võtan Teie heateo vastu." (KM EKLA, f 237, m 7: 6,15.10.1964.)

Ikka ja jälle vastandab ta Orase tõlgete klassikalist luulekooli kaasaegse luule “hal

vale proosale”: “Verhaereni tõlgete üle oli mul väga hea meel. Tore oli lugeda jälle ehtsat 

päris-luulet nüüdsel pop- ja opluule “halva proosa" ajal. Nagu näha - olete loond need tõl

ked õnneliku inspiratsiooni tähe all, peenetundelise sisseelamise hoos ja luuletuste vaimu 

tabanuna. Heldekäeline riimide leidlikkus peale selle. Tänan õnnitlevalt ergutava saadetise 

eest!” (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 29.10.1965.)

Under usaldas Orast ka oma luuletuste inglise keele tõlkimisel täielikult, tunnistades 

küll talle, et on ise püüdnud oma tõlkimispraktikas “liig rangelt” algtekstist kinni pidada, 

erinevalt Orasest, kes järgis tõlkimisel rohkem luuletuse sisu:
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Pikk Uneretk kahes versioonis, samuti Varjuuni! Ja kõik käsitsi kirjutet! Tuhat, tuhat 

tänu! Teisendite üle ei oska ma midagi ütelda: Teie vaist on noorem ja kindlam. Üht 

aga pean tunnistama: valik on täiesti mu südame järgi.. “Üksi merega" haaras mind 

juba Teie saksakeelses tõlkes väga ja nii palju kui ma omas puudulikus keeleoskuses 

taipan, ei jää ingliskeelne versioon eelmisest maha.

Goethe tõlgete sari oli ka rõõmsaks elamuseks. Olete väga leidlikult lahendand 

õige raskeid kohti, muutes need nõtkeiks ja sujuvaiks, aktsentueerides kõlavust, unus

tamata luuletuste “hinge", kuigi väline koor ei ühtu alati autori omaga. Aga nõnda 

peabki vist tõlkima.

Näen, et mina oma tõlkimises olen liig rangelt püüdnud algtekstist kinni pidada, 

mis ei tule alati teosele kasuks. Seda kogesin uuesti lugedes jälle ka Teie G. tõlkeid 

Tulimullas, võrreldes neid originaalidega. (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 28.1.1966.)

Samas arvustas Under üsna karmisõnaliselt Ilmar Laabani vabas vormis tõlkeid, pidades 

neid ebaluuleliselt kohmakaks ning rütmituks:

Lisan ühe Laabani tõlke, kust näete kui kohmakalt see luule- ja kõigi teiste kunstide 

“autoriteet” tõlgib. Rütmitunne näib tal täiesti puuduvat. Nojah, pop- ja opluule kuu

lutaja võib ju - saamatusest! - enesele uhkusega ebaluulelisusi lubada. Lugesin ühest 

dets, kuu Les nouvelles litteraires’i nr-st Jules Romainsl üsna ägedat artiklit luule alla

käigu kohta päälkirjaga “Un eri d’alarme”, kus sarjab ka vabavärssi (“le mefait du vers 

libre”) ja keele segasust. Kümne luuletusvihu seast leiab ehk ainult ühe, mis olevat 

vaba luule vanadusnõrkusest. Ooperilibretode kohta käivat ütlust, et mis ei väärivat 

kõnelemist, seda lauldakse, võivat tarvitada ka nüüdsete luuletuste kohta: “Mis ei vääri 

väljendamist proosas, eelistatakse ütelda luules." Siin meenub Aaviku märkus Teie kõne- 

õhtult, et vabavärss on ... enamasti halb proosa. (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 28.1.1966.)

Orase tõlkeid kiites avaldas Under arvamusi enda luule kohta, tunnistades, et häbenes 

algul näiteks oma “Unelaulu” intiimsust ning liigset pikkust:

Armas prof. Oras, nüüd olete küll jälle vägitüki sooritand: kaks minu pikka luuletust, 

ja kumbki hoopis erivallast, haruldase sisseelamisega tõlgit! Eriline braavo bravissimo 

Merilehmade eest! See luuletus oma eestipärase rustikaalse taustaga on nii veenvalt 

loomulikult edasi antud nagu oleks see saksa keeles luuletet. Sisu ja stiil suure kind

lusega ühte sulatet, ei mingit kobamise märki - kõik voolab nagu iseenesest, inspi

ratsiooni kantuna.

Unetuma laulu olen ma algusest saadik häbenend. See on nii rängalt isiklik, et 

hoidsin seda kaua aega laualaekas ega söandand avaldada. Teie aga astusite juba 

toona selle eest välja ning Manninen pidas seda tõlkimisvääriliseks. Nüüd aga julgesin 

seda siiski jälle lugeda, kuna see Teie vaimust on vääristet. Tänu selle süümeka ümber- 

loomingu eest! Aga miks olen selle “kaebelaulu" nii pikaks venitand?... Valmistasin
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Teile selle hiiobiaadiga ülearu vaeva. Seda peaks vist tublisti kärpima. Võiksite seda 

julgesti teha. Kaldun eelistama juurelisat teisendeid.

Väga värskelt kõlab ka “Das Lied von Nichts”. Tänu, tänu! (KM EKLA, f 237, m 7: 

6, 14.2.1966.)

Kord on Underi kirjas juttu luuletamisihast, mis ikka veel kipitab, kuid enamasti rahul

damata jääb. Kirjas väljendub autori sisemine rahulolematus oma viimase aja väheste loo

minguliste saavutustega: “Suurima heameelega tahaksin Teie heldele soovile vastavalt elada 

“elusajandi lõpetamiseni ja sellest veel üle", sest ma pole sugugi veel küllastunud ja mu 

loomingulised ihad kipitavad veel, kuigi nad enamasti jäävad rahuldamata. On seepärast 

suur õnn kuulda, et mu vähenegi viimase aja saavutus on Teie nõudliku maitse heakskiidu 

leidnud.” (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 22.3.1962.)

Under ja Oras jagasid teineteise poliitilisi vaateid, ehkki Underi kirjades Orasele on 

poliitikast juttu vähe (hilisemad kirjad Paul Reetsile on selles suhtes märksa otsekohese

mad). Kui Adson ei saanud üheski oma kirjas poliitikata läbi, siis Under kommenteeris vaid 

vahel harva poliitilisi ajasündmusi: “Raadio tõi üllatavaid oletusi Hruštšovi tagasiastumisest!... 

Mida oodata järgmiselt diktaatorite-duolt?!...Ega mitte paremat." (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 

15.10.1964.) Kui 1968 toimusid mitmel pool Lääne-Euroopas pahempoolsed üliõpilasmäs

sud, oli Under sündmuste suhtes skeptiline ja kriitiline:

Soovin Teile töö- ja elamisrahu sel mitmetpidi rahutul ja plahvatustiinel ajal. Loo

dame, et Teie ülikoolis ei kääri, nagu see nüüd on kombeks (mõnel pool arvatavalt 

heaks kombeks) märatseda ja lõhkuda. “Õigus vägivallaks” ja kuidas need hüüdlau

sed nüüd põrisevad - ä la Marcuse ja co. Rootsi on juba purpurpunane - ei tahaks 

siin enam elada...

Kirja lõpp sai kibe - vabandage! (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 23.1.1969.)

Kirjades leidub Underi arvamusi kaasaegsete ning kolleegide kohta, paljud üpris taba

vad ja karakteersed, mõned üksikud ka pisut klatšimaigulised:

Grünthali suhtes on mul veidi ebamäärane tunne: ta näib olevat oma sümpaatiate ja 

antipaatiate suhtes ebakindel; ütleme, täna nii ja homme naa; väike annus oppor- 

tunismi näib teda vahel juhtivat. Helbemäe on meile ka ühe pettumuse valmistand, 

mis ta küll hiljem püüdis hääks teha. Hoidume kõigist kiikedest eemale - vana

dega ollakse ju a priori vastuolus. Et lätlased veel suuremad kildkondlased on, seda 

ei teadnud oletada nende muiduses energilisemas ettevõtlikkuses ja kultuuriliste 

algatuste läbiviimises hoopis laiemas ulatuses meist. (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 

24.8.1962.)

Ivar Grünthali ja ajakirja Mana suhtes muutusid Under ja Adson koostöö käigus üha 

kriitilisemaks:
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Jah, “Manast” on kahju. Algul näis see tõesti huvitavaks ajakirjaks kujunevat, kuid siis 

hakkasid end toimetaja auahned kõiketeadja, kõike kõigis keeles lugend olnu sno- 

bistlikud tendentsid avaldama ja nii läbipaistvalt, et ilma muigamata ei saand lektüüri 

käest panna. Pääleselle muidugi pahatahtlikud ja küünilised märkused kolleegide 

pihta - see kõik mõjus maitsetult ja ebakultuurselt. Päris imelik, et igal ajal peab oma 

Bernhard Linde olema!

Muidugi on G. andekas luule alal, ent ta riimide ülerõhutamise maneer - riim riimi 

pärast - ja liigne tumedus rikkus ka ta luuletusi. Siis taheti ju iga hinna eest hermee

tiline olla, nüüd, kus kaldutakse jälle selguse poole - kahjuks küll laskudes teise äär

musse: otse argipäistesse triviaalsustesse! - ehk võtab siis ka meie poeet teise suuna 

ja loobub reebuste kirjutamisest. Aga karta on, kas ta siis mitte ei libastu otse "pop- 

luule” madalustesse... Laaban olevat ju seda voolu N. Yorgis propageerind ja L. on ju 

paljude noorte silmis - kuigi ise mitte enam just väga noor, nagu samuti mõned tema 

jüngridki mitte - kõige “moodsuse” prohvet. (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 21.5.1965.)

Under avaldab Orasele arvamust nii kaasaegsete eesti luuletajate loomingu, aga ka isi

kute kohta. Nt meenutas Under seoses Esmo Ridala (Grünthali) külaskäiguga, kuidas tema 

isa Villem Ridala oli üliõpilasena Underi kodu külastanud ja talle isegi Pirita jõel aerutamist 

õpetanud (KM EKLA, f 237, m 7: 6,15.9.1965).

Rootsis välja antud Uku Masingu värsikogu “Džunglilaulud” valmistas Underile esikko

guga võrreldes pettumuse, tundus “kuidagi abitu". “Luuletused on ääflniselt pessimistlikud, 

mis on arusaadav sealsete olude tõttu." (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 21.5.1965.)
Ühes kirjas Orasele meenutab Under väga põgusalt ka endisi kaassiurulasi Johannes 

Semperit ja Johannes Barbarust: “Siis ei olnud ju tema ega ka Semper veel Qvisling - või ei 

teadnud me seda.” (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 29.10.1965.) Oma jao saab ka Valmar Adams, 

Under märgib negatiivselt “tema kaasaminemist bolševikega nende esimesel sissetungimi

sel. Nii et tema jutte ei võivat päris tõsiselt võtta".

Kaasaegsetest pagulasluuletajatest pälvisid Underi silmis armu nt Arno Vihalemm ja 

Aleksis Rannit. Eriti heatahtlik oli ta Ranniti suhtes, kes suhtles Adsoni-Underiga tihedalt, 

külastas neid Rootsis sageli ja kirjutas Marie Underile ja Artur Adsonile aastail 1947-1976 
üle tuhande kirja (KM EKLA, f 180, m 96-101). Üht Ranniti luulekogu nimetas Under koguni 

“üldse viimase aja pagulasluule parimaks” - “Ainult Vihalemma, olgugi hoopis teisest žanrist, 

võiks temaga kõrvutada. Millise hoolega on R. kõik väljendid valind! Päris sõnade arhitek

tuur! Võib olla, ütlen, võib olla, kipub ehk vahel liig virtuooslikkuse poole - aga vast eksin.” 

(KM EKLA, f237, m 7: 6,14.4.1969.) Hiljem Underi ja Ranniti vahekord siiski jahenes.

Kui Ants Oras alustas 1960. aastate algul Marie Underi lühimonograafia kirjutamist, 

haigestusid ta silmad. Sel puhul veenis Under teda silmi säästma ning raamatu kirjutamist 

edasi lükkama:

Palun ärge pingutage end üle! Teie töötate ülemäära! Aeglustage tempot. See minu 

monograafia võib väga hästi edasi lükkuda - kas või pääle mu surma. Kui hing on 
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surematu, siis loen seda kuskil sääl igavikus. Kaldun arvama, kui on suur kiindumus 

ja soe hingeline suhe mõne kaasinimese vastu, siis ei tohiks see ka katkeda surmaga. 

Parapsühholoogid ju annavad selliseid kauneid lootusi... Igatahes, ärge selle mono

graafiaga oma tervist rikkugeü! Ärge ka suitsetage: see kahjustab südant ja veresooni. 

Rannit peksis natuke keelt (muidugi hääs mõttes) Teie elukommete kohta. (KM EKLA, 

f 237, m 7: 6, 16.5.1963.)

Kui lühimonograafia 1963. a lõpus ilmus, oli Under täis tänumeelt autori vastu: “Teie 

monograafia minu kohta on mul vist juba nädalapäevad käes. Olen olnud kogu aeg tänu täis. 

Teie väärissule all teen läbi imetaolise metamorfoosi, väljun nagu puhastustulest. Ikka jälle 

jään küsitlema, kas see olen tõesti mina ja kahjatsen, et ei saa otsast uuesti alata väärimaks 

Teie nii rohket ja sooja heatahtlikkust. Tänan Teid sügavas lugupidamises." (KM EKLA, f 237, 

m 7: 6, 23.10.1963.)

Mitmel korral mainis Under kirjades Orasele kavatsust välja anda oma tõlgitud luule

tuste kogu. Paraku jäi see kavatsus teostamata, kui mitte arvestada kogus “Ääremail" koos 

kümne originaalluuletusega ilmunud väikest tõlkevalikut, mille tegemist ta Orasele pikalt 
selgitab ja põhjendab (vt lähemalt ptk “Ääremail”). Underi sooviks oli, et “[e]hk saan kord 

kõik oma ülejäänd tõlke-riismed veel avaldada ja mõnda juurde tõlkida" (KM EKLA, f 237, 

m 7: 6, 16.5.1963).

Kirjades oli tihti juttu Stockholmi eestlaste kultuurielust ja ühisüritustest, milles Under 

ja Adson osalesid. Under jagas oma muljeid Orasega: “Eile käisime Suitsu 80-a. aktusel. 

Kahjuks oli kõnelejaks Kolk, kes rõhutas peamiselt Suitsu ühiskondlikku külge, tehes temast 

esmajärgus suure vabaduse-ja aatelauliku. “Tuulemaa” jaoks sellel materjalistlikul reetoril 

meelt ei näi olevat. Luuletuste kunstilist külge ta üldse ei käsitlend. Rahvast oli kahjuks ainult 

pool saali, ennem vähemgi. Paguluskond muutub rootsi heaolus liig maiseks.” (KM EKLA, 

f 237, m 7: 6,1.12.1963.)

Pidevalt jälgis Under nii rootsi, prantsuse kui eesti luule arengusuundi ning võrdles eesti 

luule taset murelikult ikka selle kahjuks:

Leian, et meil luule on tublisti allakäind: Eestis ei oleks Loomingus kunagi selliseid 

armetuid värsse avaldet, nagu paguluses tihtipeale isegi ülistetakse. Ka rootsi noorte 

luuletused on enamjaolt veiderdused ja iseäratsemised. Prantsuse ajakirjades näen 

üsna tõsiseid ja hingestet asju. Michaux’ ja co-aegsed kõrvalhüpped taganevad, meil 

need aga alles maad võtavad. Ka roppusi ei kohta žurnaalides, meil aga esitetakse 

neid suure enesemeeldivusega, samuti rootsi luules, mida mõned siinsed eesti poee

did kipuvad matkima. Ma ei tea, kuidas USAs on, aga siinne odav bravuuritsemine sel 

alal läheb juba läilaks.

Ivaski kogus näib mulle ta reportaažlik reisiluule muust parem, aga siin mõjub 

kaasa võõraste paikade nimede eksootika. Tihti on tal luuletuste lõpud üsna õnnes

tunud. Ütlesin seda ka talle. (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 17.11.1966.)
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9. juulil 1967 kirjutatud kirjas pihib Under Orasele oma põhimõttelisi arusaamu sellest, 

mis on luule juures kõige tähtsam. Selleks on luule sõnastamatu, irratsionaalne, müstiline 

külg - inspiratsioon, andekus:

Muide, kuidas meeldib Teile R-i [Aleksis Ranniti - SK] luule-credo, mille ta eelmises 

Tulimullas avaldab? Minu arvates ülehindab ta luuletuse tehnilist külge. Näitena too

dud Ridala värss, kvantitatiivselt nii täiuslik kui tahes, on siiski üsna kesine luule. Juba 

see “auru seest” on abitu-kohmakas. Primaarne luuletuse juures on ikkagi inspirat

sioon, and - müsteerium. R. on lasknud end Kõressaare silpide-kultusest liialt mõju

tada, minnes isegi nii kaugele, et leiab silbi olevat tähtsama sõnast. Sõna võib aga 

olla vahel otse tapva mõjuga - silp ei ütle midagi. Enne oli ikka luule ja siis järgnes 

teooria (“Grau ist jegliche Theorie”).*  “Alguses oli sõna. Ja sõna oli Jumala juures" - 

see vihjab luule irreaalsusele. Sellega ei taha ma sugugi eitada tehnikat, vaid selle 

ületähtsustamist. “Värkstoa"-luule eelistamist. (KM EKLA, f 237, m 7: 6.)

* Iga teooria on hall (saksa k).

Under ja Oras jagasid teineteisega tihti ka argielu rõõme ja muresid. Oras kurtis sageli 

suurt töökoormust ja tervisehädasid, eriti silmahaigust ja Florida kliima suvist talumatut kuu

must, kuid kõneles ka oma lemmikloomadest - kassidest ja koerast nimega Marcus Aurelius, 

mis Underit lõbustas. Under küsis kirjades kelmikalt, kas uus kutsikas ilmutab ka filosoofi 

kalduvusi. Paguluses ei pidanud Under kitsukeses korteris lemmikloomi, kuid Rahumäe kodu- 

majja oli mahajäänud armas koerake Saki.

Under kirjeldas samuti Orasele oma igapäevast elu, jalutamisi, lugemisi ja muid toime

tusi, tehes seda õdusas, koduses stiilis:

Kallis professor,

Olen vaevelnud süümepiinade käes, et Teie huvitavaile kirjadele seni pole vas

tand. Aeg kaob tuhatnelja ning õnnetuseks hoopis ebaproduktiivselt Ei ole enam seda 

elaani ega algatuslusti, mis vanasti otse kihutas midagi ette võtma. Lugemiseks siiski 

energiat veel jätkub - see ongi mu päämine “töö” majapidamisaskelduste kõrval. Kaks 

jalutuskäiku päevas - ikka samu tänavaidpidi, mis nende ergutavat toimet vähendab - 

kuulub juba hügieeni registrisse. Kahjuks seda ülesannet nad siiski ka täiel määral 

enam ei täida, sest autoliiklus oma müra ja gaasidega on muutmas siinset idülli juba 

päris suurlinnalikuks. (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 9.10.1967.)

Juubelite lähenemine valmistas Underile alati tuska, kuid tähtpäevadega kaasnenud 

Ants Orase Underit ülistavad juubelikirjutised ning ettekanded olid mõistagi oodatud. Nii 

kirjutas ta Orasele enne oma 85. sünnipäeva: “Nagu juba teate, on mul jälle lähenemas 

must päev - mustem eelmistest. Kirjastus Vaba Eesti soovil ja Ranniti suuremeelsel õhu

tusel on mu trubaduur hakand seda päeva üle kuldama, kusjuures Teie lisat kullaterad 
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(pigem kullakangid!) on säravaimad. Tänu Teile selle eest! Kardan siiski, kas on sünnis 

sellist “eel-nekroloogi” avaldada - leitakse ehk edevuseks..." (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 

11.1.1968.)

Under hindas Orase püsivaid, aastast aastasse jätkunud katseid esitada ta Nobeli 

auhinna kandidaadiks,*  nimetades seda “armastustööks”, kuid jäi ettvõtmise õnnestumise 

ja oma väljavaadete suhtes skeptiliseks, eeskätt poliitilistel, aga ka ärimajanduslikel kaa

lutlustel:

* Artur Adsoni 28. aprilli 1968 kirjast Ants Orasele loeme ülevaadet ka varasemate katsete kohta Underit Nobeli 
auhinnakandidaadiks üles seada: “Teil on siis nüüd lisatööd: M. U. kandidatuuri põhjendamisega. Võin Teile anda 
natuke andmeid: esimene kord tegite Teie ise koos prof. Wieselgreniga selle austava ettepaneku, kuid mis aastal 
täpsalt, seda ma ei tea, arvan et 1947 paiku. [Tegelikult 1945 - SK] Teist puhku tegi seda meie PEN sel alusel, et 
Akadeemia oli Soome PEN-ile teatanud, et kandidaatide esitamine peab sündima varakevadel. Sel alusel tegi meie 
klubi ettepaneku. Teist puhku tegi seda meie klubi nimel J. Aavik 1953. Ja 4.2.1955 kirjutas meile kadunud heamees 
prof. Matthews, et Akadeemia järelepärimise peale oli tema siis oma ettepaneku saatnud. Seega neli katset. Ja 
vaevalt viieski nüüd midagi toob. Meile, eriti mu elukaaslasele näib asi väga küsitav. Hea tunne on, et soomlased 
nii nooblid on. Nii et veri on ikkagi veel paksem kui vesi.” (KM EKLA, f 180, m 45: 1.) Samas kirjas märgib Adson 
hoolikalt ära ka daatumid, mil Under on olnud PEN-kongresside aukülaliste nimistus: 1931 Amsterdamis, 1948 
Copenhagenis (nimekirjas oli, kuid ei osalenud), 1959 Frankfurdis ja 1966 New Yorgis (ei osalenud).

Õnnitlen Teid Soome Penklubi poolt esitet ülesande puhul, mis tõendab säälpool- 

set suurt usaldust Teie kompetentsi suhtes ja Teie vaimu väärikat hindamist. Üht

lasi aga kahetsen, et Teile on lisat uus töökoormus, kus Teil seda niigi on üleliia. 

Ja teiseks: mul ei ole põrmugi usku, et see soomlaste (naiivne!) algatus läbi läheb. 

Rootslased on äärmiselt prokommunistlikud - kõige muu kõrval näitab seda selgelt 

mitme viimaste aastate Nobeli kandidaatide valik. Ka raamatukaupmeestele pole 

meiesuguste toodang tulutoov. Ka see seik mängib siin kaasa. (KM EKLA, f 237, 

m 7: 6, 27.4.1968.)

Kui 1969 esitati Nobeli auhinna kandidaaditeks eesti kirjanikest Under ja Tuglas, arvas 

Under, et Tuglasel on temaga võrreldes eeliseid just poliitilistel põhjustel:

Täna tulen siiski Teie Soomest immutet optimismi Nobeli asjas kõigutama. Neil päevil 

valiti Rootsi Akadeemiasse kommunist Artur Lundkvist, Lenini auhinna omanik, kes 

päämiselt ütleb end olevat huvitet Nobeli auhinna kandidaatide valimise tehingust. 

Küllap ta siis mõne punase, kasvõi Neruda kasuks püüab tegutseda ja kindlasti Nõu

kogudemaalt põgenenute vastu sõdida. Tuglas on paigale jäänd - see ehk annab talle 

eelise. Muide, L. kiitis siinses pressis ka Danieli ja Sinjavski trahvi heaks!!! (KM EKLA, 

f 237, m 7: 6, 10.5.1968.)

22. märtsil 1968 kirjutas Marie Under Orasele kõige südamlikuma tänukirja, mis võtab 

kokku Orase vaimse sõpruse tähenduse temale. Under nimetab Orast kaasloojaks oma luule- 

teekonnal ning kriipsutab tähtsa sõna alla.
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Väga, väga armas prof. Oras,

Teie õnnitluskiri liigutas mind hingepõhjani! Pühkisin pisaraid ja praegu, Teie kirja 

teistkord lugedes, neelan neid alla. Ma ei suuda uskuda, et ma nii palju lugupidamist ja 

armastust vääriksin. Võlgnen Teile lõpmata palju: juba mu varaseimatest luuletustest 

peale olete osutand mulle heasüdamlikku tähelepanu, arusaamist ja seega viljastavat 

ergutust. Teie arvamist olen ma pidand kaaluvaimaks teiste seast. Et ma Teie targa ajuja 

peene luulevaistu all olen armu leidnud, on suur õnnistus! Teie maitset ja intuitsiooni olen 

enim usaldand. Teie terav pilk pisimagi detaili ja varjatuimagi tundevibratsiooni avastami

sel on teritand mu meeli ja innustand ja viljastand mu võimeid. Olete olnud kaasloojaks 

mu luuleteekonnal. Ja mitte üksi arvustajana, vaid ka ideaalse tõlkijana. Olete tegelenud 

minuga väsimatult: neil päevil koostas mu trubaduur minu bibliograafiat, ja nüüd nägime 

jälle uuesti, kui palju kordi Te minu puhul olete sõna võtnud! Tänan, tänan Teid!

Nii olen eland Teie vaimu najal oma ülevamaid hetki, kuigi ma seda sõnul Teile 

kunagi pole väljendand. Võtke nüüd tagantjärgi vastu see pihtimuslik tänu - mu loo

jaku lävelt. “Ein Flügelschlag - und hinter ins Aamen!”* (Goethe)

* Üks tiivaplaksatus - ja juba Aameni taga (Jumala selja taga) (saksa k).

Ka Teie armsale abikaasale mu soe ja südamlik tänu kõigi heade soovide eest! 

Rõõmsat kevadet Teile mõlemile - ja kasvandike triole!

Armastusega Teile mõeldes

Teie Marie Under. (KM EKLA, f 237, m 7: 6.)

Väärib märkimist, et kui Under tõrjus näiteks Aleksis Ranniti kõrgelennulisi võrdlusi, 

siis Orase kirjutistes esinenud Shakespeare’!, Goethe, Riike, Verhaereni jt maailmakirjanduse 

klassikute nimetamisel Under ei vaidlusta ega küsimargista seda kordagi. Under usaldas Orast 

täielikult, sh ka tema enda luule kiitmisel.

Kui Oras kirjutas Underile oma kavatsusest tutvustada Underi loomingut ka inglisekeel

sele kirjandusauditooriumile, siis nimetas Marie Under teda austavalt “kuldsuleks”, kriip

sutades sõna esimese poole kuld- alla: “Tunnen end väga austatuna sattuda Teie kuldsule 

saadusena sesse vist väga väärikasse ajakirja ja olen Teile hardalt tänulik.” (KM EKLA, f 237, 

m 7: 6,10.8.1969.) Kirjas viitas Under Orase kavatsusele avaldada pikem ülevaateartikkel 

Marie Underi luulest ja tema kohast eesti luules inglisekeelses ajakirjas The Sewanee Review 

(vt Oras 1970: 247-268).

Kui mõlema sõbra tervis 1970. aastate algul järsult halvenes, kirjutas 89-aastane Under 

73-aastasele Orasele liigutatult emotsionaalse testamendi:

Kogu mu loomingu kestel, esimestest värssidest saadik, on Teie aus ja peenetundlik 

vaim mind ergutand ja toetavalt saatnud. Nii kriitikuna kui sõbrana seisate mu paremal 

käel. Vaadates tagasi siiani, ei ole olnud vähimatki mõra meie vahekorras: nii usta

vat sõpra mul teist ei olegi. Nii mõnes teises olen pettund, olen avastand kriukaid ja 

nõkse - Teie siiruses aga ei kahtle ma kunagi.
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Teie viimased tunnustavad read ja suuremeelsed hinnangud on vajutet mu süda-

mepõhja alatiseks. (KM EKLA, f 237, m 7: 6, 15.5.1975.)

Kokkuvõttes iseloomustas Underi ja Orase rikkumatult head vahekorda kahe vaimu

lähedase inimese sõprus, mis aastakümnetega arenes harvanähtava teineteisemõistmise 

ning kiindumuseni. On sümboolne, et Marie Under pühendas oma luuleloomingu viimase 

suurtöö - eksistentsiaalse poeemi “Uneretk” - just Ants Orasele, Underi luulemüüdi loojale.

Marie Underil oli erakordne õnn saada oma loomingutee kaaslaseks nii silmapaistev 

mõtleja, suurepärane tõlkija ja luule tõlgendaja, kui seda oli Ants Oras.
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Marie Underi 80. sünnipäevaks andis kirjastus Vaba Eesti Aleksis Ranniti initsiatiivil välja 
juubeliteose “Ääremail”, mis sisaldas kümme originaalluuletusi (aastaist 1957-1960) ning 

valiku tema tõlgetest teiste rahvaste luulest (aastaist 1930-1963). Tõlgete ilmumist koos 

originaalluulega samade kaante vahel põhjendasid väljaandjad sellega, et need moodustavad 

algupärase luuleloomingu kõrval teise silmapaistva osa. Raamatus ilmus 36 luuletõlget küm

nest keelest: rootsi, soome, läti, leedu, ungari, tšehhi, vene, saksa, prantsuse ja inglise luulest. 

Underi vaimsed kaaslased tema viimses, kolmeteistkümnendas luuleraamatus olid Johannes 

Edfelt ja Bo Setterlind, Uuno Kailas, Aleksandrs Caks, Veronika Strelerte, Astrid Ivask, Henrikas 

Radauskas, Geza Kepes, Kareljaromir Erbenjaroslav Vrchlickyjan Neruda, Mihhail Lermon- 

tov, Boris Pasternak, Igor Severjanin, Dmitri Klenowsky, Lydia Aleksejeva, Johann Wolfgang 

von Goethe, Rainer Marie Riike, Hermann Stock, Charles Baudelaire ja William Butler Yeats.

Under tunnistas küll kirjades Ivar Ivaskile ja Ants Orasele kavatsust koguda eraldi köi

teks kokku kõik oma luuletõlked, kuid see töö jäi eakal autoril tegemata, osalt tervislikel 

põhjustel, osalt varasemate tõlgete kättesaamatuse tõttu. Oli ju Rootsi põgenemisel jäänud 

kodumaale maha mahukas arhiiv käsikirjade ning raamatukoguga. Nii jäid 36 luuletõlget 

Underi viimases luulekogus koos tema enda kümne viimase luuletusega tähistama mõttelist 

luulesilda maailmakirjandusega, milles Under kogu elu vaimselt elas.

Autor ise oli oma viimase raamatu koostamise suhtes kriitiline. Kirjades Orasele kom
menteeris Under “Ääremail” koostamislugu järgmiselt:

Kas “Ääremail" on Teile juba saabund? Ärge siis kohkuge ses leiduvate tõlgete juhus

liku valiku üle. Olin ise kaunis tõrges neid avaldama ja üldse loid neid ilmutama. Aga 

millegagi pidi ju raamatut täitma, sest mu omad värsid ei annud ju mõõtu välja ning 

päälegi olid need ju pääle ühe-kahe kõik enne ilmund. Rannit õhutas takka, et võib 
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küll ka vähe tuntud luuletajate värsse avaldada - George olevat nõnda toimind. Lõin 

siis käega. Rilket oleks pidanud ehk rohkemalt ja paremini esitama - mulju veel 

temast tõlkeid oli.

[—1
Tõlgete valikul tahtsime ka lätlasi-leedulasi kui kaaspagulasi esitada, rootslasist 

võtsin Edfeldi sisse tänulikkusest tema väga armastusväärse suhtumise pärast minusse 

ja Setterlindi samal põhjusel: juhtusin tema lauanaabriks olema minevasuvisel pagu- 

las- Penkongressil Stockholmis, kus saime sõpradeks, kui seda paaritunnilist sümpati

seerivat kooskõla banketilauas nõnda nimetada võib. Vähemalt nimetas ta mind “kära 

vän”* pühendustes luuletuskogudes, mis ta mulle saatis. Ta on religioosne luuletaja 

oma noorusele vaatamata. Muidugi oleksin pidand Rilket rohkem sisse võtma ja ehk 

rohkem rilkelisemaid, aga juttu oli ka ruumipuudusest, päälegi jäi lootus kunagi veel 

üht kõiki mu luuletõlkeid mahutavat kogu välja anda. Jah, Rimbaud’st on mul eneselgi 

kahju, aga leidsin, et peaksin seda veel põhjalikult silima ja kontrollima: rütm tundus 

mulle nüüd kohati ebatasasena - kõik see nõudnuks hoolikat tööd, kuid olin siis kaunis 

väsind ja apaatne. Alul tõrkusin üldse “Ääremail” välja andmast oma luuletuste vähe

suse pärast. Kui siis tuli kõne alla täiendada kogu tõlgetega, olin samuti kahevahel 

nende juhuslikkuse pärast. Kirjutasin sellest ka Rannitile, kes mind julgustas väitega, 

et Georgel olevat ka päris tundmatute luuletajate tõlkeid ilmund. Vastutus on ju alati 

raske. Ütlesin siis mehele, et tehku mis tahes - tema ju need tehnilised asjad alati 

ajab. Lõpuks siis nõustusin kaasa valima. (KM EKLA, f 237, m 7: 6.)

* armas sõber (rootsi k).

Juubeliteose ettetellimiseks korraldati ulatuslik reklaamikampaania, raamatu tellimisele 

kutsuvad eelteated ilmusid mitmetes pagulasajalehtedes detsembrist 1962 kuni märtsini 1963.

Herman Talviku illustratsioonidega kaunis kujunduses raamatust ilmus 300 nummerda

tud ja autori autogrammiga eksemplari, millele oli lisatud kunstniku signeeritud vasegravüüri 

originaaläratõmme ja mis ei tulnud muul viisil vabamüügile. Kaanepildiks oli gravüür “Murtud 

valu”. Graafiline eesleht kandis nimetust “Luule tempel" ja “kujutas kunstniku poolt sügavalt 

tunnetatud kogupilti Marie Underi luulest”. (V-E 1963a: 3.) Juubeliteose ettetellimishind 

oli 25 Rootsi krooni, haruldusväljaanne maksis 50 krooni, USAs ja Kanadas vastavalt 6 ja 10 

dollarit. Juubeliväljaannet trükiti ainult ettetellimiste ulatuses, müük lõppes juubeliga. Ees

märgiks oli koguda Underile suurem rahvuslik auhonorar, mis taheti anda üle juubeliaktusel 

Stockholmis koos ettetellijate-õnnitlejate nimekirjaga, mis eritrükisena lisati ka raamatule. 

Kuna aga Under reisis juubetimelu vältimiseks märtsis Saksamaale ega osalenud juubeliak

tusel, anti auhonorar üle talle hiljem kodus.

Luuleraamatu eelreklaam kujunes pagulaseestlaste seas isamaaliseks kampaaniaks. 

Üleskutses öeldi muuhulgas: “Osutagem suure luuletaja tähtpäeva puhul sel tagasihoidlikul 

viisil talle seda tähelepanu, mida iseseisvas Eestis oleks märgitud riikliku austusavaldusega.” 

(T 1963b: 1.) Ajakirjanduses lisati veel teisigi rahvuspoliitilisi argumente:
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Viimasel ajal on elavnenud kommunistide demagoogiline propaganda auväärse luule

taja nime ümber. Väidetakse, et tema põgenikupõlves loodud luuletused olevat pagu

laskonna põlu all, ja tema ise olevat nn. reaktsioonilise ladviku vang jne. Loodetavasti 

annavad vabad eestlased sedalaadi propagandale mõjuva vastuse sellega, et nad lii

tuvad suurearvuliselt Marie Underi juubeliteose ettetellijate ja tema õnnitlejatega. 

Loodame, et see nimekiri kujuneb kaalukaks tõendiks meie armastusest ja austusest 

oma suure luuletaja vastu. Meie tänu ja lugupidamist tema vastu tõstab veelgi see 

meelekindlus ja uhkus, millega ta on sulgenud oma pagulaskodu uksed kommunist

like peibutajate ja agentide eest, kes on katsunud sealt sisse murda kas isiklikult või 

punaväljaannete veergude kaudu. (MK 1963: 1.)

Vaatamata jõulisele isamaalisele eelreklaamile ei tahtnud ettetellimine siiski piisavalt 

edeneda, mistõttu kirjastus oli sunnitud juubeliteose ettetellimise tähtaega pikendama 15. 

märtsini (V-E 1963b: ^).

Marie Underi 80. sünnipäeva juubeliaktus toimus 31. märtsil 1963 Stockholmi Kontserdi

hoone väikeses saalis, mille fuajees oli üles pandud ka väike välknäitus poetessi loomingust. 
Aktusel teatas kirjastuse Vaba Eesti juht Imant Rebane, et “Ääremail” ettetellijaid-õnnitlejaid 

oli ümmarguselt 1A00 ja honorar on seega 10 000 Rootsi krooni, millele kirjastus omalt poolt 

lisas 5000 krooni. See oli eesti pagulaste tagasihoidlikku arvu arvestades väga hea tulemus.
Luulekogu pealkiri “Ääremail”, aga ka “Viimsed õhtud” jt tähistavad lõpliku piiri lähedust, 

edastades viimseks lahkumiseks valmistuja elutunnetust. Kogus ilmunud kümme Underi viimast 

luuletust keskenduvad igavestele eksistentsiaalsetele küsimustele surmast ja hinge surematusest.

Sonetid “Somnambuul" ja “Visioon”, samuti luuletused “Must tuul”, “Ja langes üks täht” 

olid kirjutatud juba varem, aastail 1957-1958, ning jõudsid viimase tsüklina ka “Kogutud luu

letustesse” (1958). Samal ajal on loodud ka piibliaineline “Need hobused...”, milles luuletaja 

oma “kõikuval tasakaalutul tunnil” “kesk aru-ja ülesaamatust” võttis ja luges Raamatust:

neist hobustest... hobustest Patmosel - 

Sind vaagitaks, liiderlik Jesabel,

kui pasunad möirgavad inglite suust, 

et tähed kui viigid langevad puust.

Lõin kinni silmad ja Raamatu: 

suur vastus on kättesaamatu.

Luuletuste põhitoon on ängistav, lahkum&valu terav: “Kui liigesnukk ma kõnnin ummisjalu", 

“Varjusurmast hõigat, / Kui iidsed kirjad hauakambri seinal, / Mu kinnismõtted, ajukoorde lõigat".

Varasema Underi rõõmus valgusrohkus on asendunud musta leinavärviga: “Must tuul”, 

“Muld varjab all ängelheina / Musttuhat kõiksugu leina". Lahkumisängistusele vaatamata on 

luuletaja eluhoiak lõpuni püstipäi ja uhke: “Veel tähtsat jäi - veel surra jäi.”
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Underi viimastes luuletustes on sagenenud küsimärgid varasemate hüüumärkide ase

mel: “Kus ääremail roidab mu aim?”, “Mu vastaspoolne teisik, kuhu lähed?", “Kas miski andub 
haaratavaks taas?", “Kas saabub nüüd valjem valjudest, / See ülekohtune kohus?”, “Üks narri- 

tar küsis: kas see oli kõik?!”, “Kas müüt kõikja vari? Pelk päälispind?” või “Kas tühjusse haa

ran?”. Viimseks lahkumiseks valmistuva luuletaja meel on tulvil küsimusi, kuid samas tunneb 

ta, et ka temalt küsitakse. Ometi on temalgi kõige tähtsamad vastused veel kas leidmata või 

juba ammendatud: “Kõik vastused ammu ma vastand. / Suul sõnatuse must lõõsk.”

Sonettides “Somnambuul” ja “Visioon” võtab Under ette samaanlikult julge tunnetu

sega rännakud Manalasse. Neis luuletustes on rohkem Väinämöise Toonelas käimise vägevust 

kui kristlikku lunastust ja andeksandi. Under eelistab teispoolsuse kujutlusretkedel karme 

kontraste ja musta kõrbe.

“UNERETK”

Luulekogu “Ääremail” kõige pikem ja sümboolseni tekst on pikk poeem “Uneretk”, mis kir

jeldab luuletaja teekonda paradiislikule saarele, tõotatud maale, kus ta ometi ei leia eest 
“seda Üht”, mida ta eluaeg igatsenud oli. See on värvikate võrdpiltidega, semantiliselt mit

mekihiline, mõistatuslik teos, milles on samasugust vägevat müütilist mõõdet, mille Under 

oli saavutanud juba varem oma tippballaadides.

Ka “Uneretkes” on kasutatud rahvusvaheliselt tuntud pärimuslikku motiivi - imede- 

saare otsimist Motiivi ajalugu viib tagasi kreeka mütoloogilisele muinassaarele, kus elasid 

jumalad. Eesti kirjanduses on sama motiiv leidnud poetiseerimist näiteks Gustav Suitsu 

luuletuses “Oma saar” ja Friedebert Tuglase müütilises novellis “Maailma lõpus”. Underi 

poeetiline “Uneretk” sõnastab tuntud motiivi üldinimlikus võtmes, rõhutades inimese põlist 

õnneigatsust.

“Uneretke” neli esimest stroofi kirjutas Under 1958, arendades paar aastat hiljem, 1960 

luuletuse 12-stroofiliseks poeemiks. Sellega haakub samal ajal tõlgitud läti poeedi Älek- 

sandrs Caksi mitmeosaline poeem “Elu”, kuid Underi “Uneretk” kätkeb sügavamalt ning vär

vikamalt kõiki meeli haaravat sümboolikat. Poeem algab jõuliste looduspiltidega:

On tuuled lõõtsudes lõhkunud jõge, 

see turtsudes kees.

Ma sülgasin pihku ja sõudsin kui sõge, 

ma sõudsin mis jõudsin, kui täis meremees.

Luuletuse instrumenteerimisel kasutab Under tihti alliteratsiooni ja assonantsi, siinko

hal jõuliselt lainetava õ-vokaali kordust. Värsirütmid ja täisriimid rõhutavad heliliselt mere 

lainetust. Sõudmine üle vee on raske, isegi meeleheitlik, kuid minajutustaja jõuab siiski mui

nassaarele, mille loodus on meelitavalt eksootiline. Poeetilist kaemust süvendavad paralle

lismid ja kõlapildid, hõngushääliku kordus sugereerib salapärasust:
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Siis tõukasin lootsiku randa. Kas tohin?

Mis kuulen ja näen!:

mis noordunud taevas! mis lohutav kohin!

Ei tohi või tohin - ma siia jään.

Ma hingasin välja ning hingasin sisse, 

et ragises rind.

Kesk rohelisemast rohelisse 

ürghaljuse sosin meelitas mind.

Poeemi värvikujundid on erakordselt intensiivsed ja eneseküllased (“rohelisemast rohe

line” “ürghaljus”), nii nagu ka Underi varasemas lüürikas. Saare loodusekujutus on animistlik, 

oja kõneleb inimesega ja inimene vastab:

Raudürtide vahel mind küsitles oja, 

ma vastasin: hõi!

su kaldale ehitan kalmustest koja - 

ei teisal ma enam elada või.

Saare müütilise hiiglase, suure ürgjõu kujundis võib aimata allusiooni ülierootilise 

hiidneitsi motiivile Tuglase novellis “Maailma lõpus”. Siinses kontekstis on tähendusrikas, 

et Tuglased säilitasid Underi armastuskirju hoolikalt läbi kõikide okupatsioonide ning et 

Underi kirjapakile oli Elo Tuglase käekirjaga kirjutatud “Hiidneitsi kirjad”.

Siis kummuli heitsin ja jõin nagu nisast: 

mus sigines ramm 

kui esiisade Eedeni isast, 

kes näis siin must enesest lähedam.

Nisast joomise läbi saab uneretkel viibija osa saare ürgsest elujõust. Jutustaja otse

kui sulandub saare elurütmi, mis on muinasjutuliselt külluslik. Eksootikat lisavad liigirikkad 

kuldliidrikud,*  oaõievärvi metshobuste karjad, kentsakad kalad ja silmsinised marjad:

Näe: oaõievärvi metshobuste karju - 

neist müdises laas.

Ja siniseid marju, silmsiniseid marju! 

neid tilises vartel ja kõlises maas.
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Liidrik on väike kiil (Coenagrion), mida realistlikult võiks ehk pigem hõbedasena kujutada, kuld l i idrik on Underi 
poeetilises kujutluses ülekullatud kujund.
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Siis püüdsin ma käsitsi kentsakaid kalu.

Kuldliidriku lend 

tõi südame alla nii magusat valu, 

et enam ma ära ei tunnud end.

Kujundites segunevad värvid ja helid. Suurt auravat viljavihku tõstes tunneb luuletuse 

minategelane end jumalannana:

Ja kui ma siis tõstsin suurt auravat vihku 

kui jumalatar, 

siis kuulsin, kuis keegi itsitas pihku, 

et kiivalt sisises kogu saar.

Siin, kaheksandas stroofis on poeemi oluline murdekoht. Idülliline looduspilt muutub 

järsult, külluslik-lopsakas õhkkond muutub äkki jahedalt vaenulikuks, väljendus pilkeliseks:

Lõi kihisema see armulik rahu - 

mis rebaslik hõik!

Ja pärani silmi, all haihtuva vahu 

üks narritar küsis: kas see oli kõik?!

Varasemale siseveendumusele, et “ei teisal ma enam elada või", vastandub nüüd uus, 

jahmatav äratundmine:

Siis tundsin ma äkki, et nüüd tuleb minna, 

kuid paat oli läind.

Ei kuulu ma siia, ei kuulu ma sinna - 
ja üht, seda Üht ma pole veel näind.

Unest ärkamine toob arusaama, et paat on läinud, ning luuletaja seisab jälle paradiisi 

suletud väravate ees. Poeemi viimases stroofis haihtub unenäo lumm ja selgub, et kogu sõit 

oli vaid uneretk. Ulm hajub ja luuletaja leiab end nutmas elu ristteel:

Ja kohtlaselt unelma õndumist utmas: 

mis saatanlik saatus, mis kuratlik käsk! 

End leidsin pea tolmusel teekivil nutmas. 

Ma nutsin kui orb. Ma nutsin kui lesk.*

“Unelma õndumine" tähendab unistuste kokkuvarisemist. Teine haruldane tegusõna “utma" tähendab Lõuna-Eesti 
murretes vaevama, kurnama, peksma.
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Orb on see, kes ilmajäänud vanemaist, isa- või emakujust, lesk on ilmajäänud elu

kaaslasest, vaimsest toest. Nii on poeemi viimasesse stroofi kätketud murede ja kaotuste 

elukaar, põlvkondlik kaotus, mis ulatub ajas nii ette kui taha ning mida on võimalik mitut 

moodi tõlgendada.

Poeemi põhiideena jääb kõlama saatuslik kordus, see nimetu “üks, see Üks", keda või 

mida luuletaja pole ikka veel leidnud.

Allegoorilise “selle ühe" kujund esines juba varem Underi luuletuses “Puhastus” (kogus 

“Lageda taeva all”), see oli “see üks”, mis jäi järele elukolde puhastamisest: “Üks vast ainult 

mu päevade sisu, / ning seda üht ma hoian kui last". Poeemis “Uneretk” kordub allegoori
line “Üks” majuskliga.

Kes või mis on see salapärane, ihaldatud ja igatsetud “Üks” Underi luules? Ivar Ivask 

tõlgendas seda kui leidmata Jumalat või kaotatud vitaalsust (Ivask 1963a: A-6), Erna Siirak 

aga kui saavutamata õnne või tundmata loomisrõõmu (Siirak 1987b: 13A-1A3).

Kuid lugegem poeemi lõppu veel kord tähelepanuga. Ikka ja jälle tuletab Under meelde, 

et iga “õnnepisku” eest tuleb tasuda “haavaja vaevaga”:

Ja miski mind tõmbas ja miski mind kiskus: 

mu koht pole siin.

Ses silmarõõmus, ses õnnepiskus 

mis haavaja vaeva ma kaasa viin!

Läbielatud õnne eest pidi lõhkirebitud südamega tasuma ka laevnik Tuglase novellis 

“Maailma lõpus”: “Igavene igatsus jäi minu rinda. Mu süda oli kaheks kärisenud, ja miski ei 

teinud seda enam terveks." Kes või mis on Underi poeemi “silmarõõm”?

Tekstis leiduvate allusioonide kaudu antakse meile võimalus tõlgendada Underi hilis- 

loomingu tippteost ka kui saavutamata jäänud suure armastuse poeemi. Autori enese sõnutsi 

poetiseeris “Uneretk" eeskätt illusioonide purunemist. Küllap on tähendusrikas seegi, et 

poeem on pühendatud Orasele, mitte Tuglasele, mis omakorda suunab lugeja isiklik-intiim- 

sest avaramale, üldinimlikumale, elutunnetuslikumale tõlgendusrajale.

Külma sõja ajal ei söandanud keegi tõlgendada “Uneretke” kui kaotatud, ent igavesti 

tagaigatsetud kodumaa-retke. Täna oleme sellest kartusest vabad. Pagulastraagika tõlgen

duse võimalikkusele viitavad poeemi teises osas mitmed värsiread (“Ei kuulu ma siia, ei 

kuulu ma sinna”, “mu koht pole siin" jne). “Uneretk” jääb alatiseks pakkuma uusi tõlgen- 

dusvõimalusi.

Une motiivil on Underi loomingus pikk eellugu. Unetuse teemal sündis üks Underi eks

taatilisemaid tippluuletusi “Unetuma laul”, unetust poetiseeris ta varastes armastusekstaasi- 

des (“Kuis võiksin magada, kui armastan ma nõnda!”) ning “Verivalla" ajalauludes (“Ja nii olnd 

ikka, et und ei iial mu lauge vahele palju mahu"). Uneretk kaotatud koju toimub paguluses 

kirjutatud ja kogus “Sädemed tuhas” ilmunud luuletuses “Nägemus",

“Uneretke" on kätketud Underi eluaegse vaimse otsingu tõeline traagika: ta on mää

ratud otsima täiuslikku õnne, loomisrõõmu ning suhete harmooniat, ent samas teades, et
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õnne saavutamine on võimatu, täius on illusioon. See ei takista Underit igatsemast hinge

rahu järele, milleni ta sügavalt usklik ema enne surma jõudis: “Nüüd puhkab rahu puhtaimas 

kristallis Su hing.”

Ainus element, millest looduseusku luuletaja leiab siiski rahu, on muld ning seda kattev 

rohuvaip. Kui luulekogu nimitsükli “Ääremail” I osa on painajalik ja kujutab inimese vaeva 

deemonlike looduspiltidega, siis II osa on vastandlikult igirahulik:

Nüüd kellahingus tasem 

Ja kaugus lähedasem, 

Kui käe all see rohtund tund. 

Muld varjab all ängelheina 

Musttuhat kõiksugu leina 

Kesk igi-igavest und.

Religioossed kujundid muutuvad Underi luules otsekui loomulikult loodusjõuks. Elu

vaevade rida tundub hoopis küpseva looduse osana: “On pudenend muret ja marju. / Aed 

muud ei varja kui varju."
“Ääremail" II osa viimases stroofis leiavad luuletaja rahutud mõtted lõpuks rahu, kuid 

ikkagi mitte peegelsiledas, vaid hoopis vahutavas merevees: “Nüüd meri, sa vete vesi, / Mu 

mõtted on mitmekesi / Su rahusse vahustund.” Kogu Underi varasemat luulet läbinud dra

maatiline pinge leiab siin taas panteistliku lahenduse. Põhjendatult luulekogu nimiluuletu

seks valitud luuletsükli teises osas jõuab Under nõnda üsna lähedale oma lemmikluuletaja 

Goethe küpsele tarkusele.

Kui noor Under kummardas ja imetles õnnelikult õitsvat loodust, siis hilisluules tuletab 

igavesti uuenev loodus meelde inimelu ajalikkust: “Kui jultunult uus on see vana kuu”. Nii 

jääb “Ääremail” lahkumisluules kokkuvõttes domineerima mitte pettunud traagiline resig

natsioon, vaid elutark rikas rahu.

Underi viimased kümme luuletust on oma äärmiselt kokkusurutud, lakoonilise kujun

dikeele tõttu otsekui mahukama luulekogu kvintessents.

Kui ajakiri Mana avaldas USAs elava noore kunstiteadlase Paul Reetsi panegüürilise 

essee “X luuletust - ääremail" (vt Reets 1974:106-110), siis tänas Under ühes kirjas Paul 

Reetsi talle väga meeldinud kongeniaalse essee eest, pihtides talle oma arusaamu viimse 

värsiraamatu põhisõnumist: “Nii olete õigesti aimand, et “tunnetuse tõmbetuul" on need 

värsid “tugevasti kokku sidund”. Olete läbi näind “sisemise seostuse". “Mõttes vaatamine”- 

see tabab ka märki (KM EKLA, f 375, m 171: 3, 21.6.1964.) Reets oli kirjutanud Underile: 

“Siin lugemine iseenesest vajub abituks, jääb see, mis enne kõike lugemist oli - vaatamine. 

Ääremaa raamat on kirjeldava sõna kaugele jätnud ja räägib nägemise kaudu.”(KM EKLA, 

f 180, m 102:11.) Reetsi lüürilis-filosoofilises võtmes essee lõppjäreldus on: “Olemise vili 

on siin jäämise sõnaks saanud.” (Reets 1974:110.)
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“UNERETKE”
AUTORITÕLGENDUS

Marie Under ei nõustunud Ivar Ivaski “Uneretke” tõlgitsuses esitatud metafüüsilise, jumala 
otsimise seletusega. Ühiskirjas Erna Siirakule 7. aprillil 1969 esitas luuletajapaar omapoolse 

seletuse Underi tähendusrikkale hilispoeemile:

Õieti ei vaja “Uneretk” mingit tõlgitsust, niivõrd selge on selle motiiv: õnnetaotlus ja 

selle äpardumine, illusioonide loomine ja nende purunemine. Kuid Ivar Ivask on annud 

poeemist “Manas” nr 1,1963 “tõlgitsuskatse” - ja see lükkab seletama, mida “Uneret- 

kes” mitte ei ole. “Uneretke" siht on I. Ivaskile selgunud Jumala leidmisena, mis aga 

olevat jäänud saavutamata. Interpreet selgitab oma “leiutist” veel järgmiselt: “ta (luu

letaja) on kaotanud ja pole leidnud oma Jumalast isa (“seda Üht")". (Siirak 1987b: 1^2.)

Underi-Adsoni kirjas juhitakse tähelepanu sellele, et juba “Uneretke” esimeses stroofis 

kujutatakse tegevust, mis ei sobi jumala otsimise teekonnale minekuga, seda pidanuks tõl

gendaja märkama: “Ma sülgasin pihku ja sõudsin kui sõge, / ma sõudsin, mis jõudsin, kui täis 

meremees.” - “See on ju kui pioneeriretkele minek täis bravuuri ja kuraasi, kogu jõu välja

panekuga - puht füüsiline toiming, mis kuidagi ei viita metafüüsilisele.” Ja edasi: “Ei mingit 

taevariigile omast miljööd ega eset “Uneretkes”, vaid kõik püha füüsilise, kõigi meeltega 

tajutava esemestiku õnnis vaatlemine ja katsumine. Nagu: ürghaljus, rohelisemast roheline, 

raudürt-lilled, silmsinised marjad, kuldliidrik-putuka lend, oaõiekarva metshobused, kuldne 
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aurav viljavihk - üha üks silmarõõm. Muidugi, seda kõike võib ju võtta sümboolsena, aga siiski 

mitte Jumalariigi butafooriana." Kirjas Erna Siirakule rõhutab autor, et jumalat on ta otsinud 

küll mitmes teises luuletuses, mis “Uneretkest” täielikult erinevad. (Siirak 1987b: 142-143.)

See on erandlik ning haruldane juhtum, kui Marie Under pidas vajalikuks oma luule 

vastuvõtuprotsessi sekkuda ning selgitava sõna sekka öelda, tõenäoliselt tegi ta seda Adsoni 

virgutusel. Tavaliselt suhtus Under kriitikasse avalikkuse ees vaikides, isegi Siuru lagunemise 

tormilistesse väitlustesse taju isiklikult ei sekkunud. Küll aga väljendas ta oma suhtumisi ja 

arvamusi söakalt erakirjavahetuses.

Ivar Ivask kirjutas Ants Orasele:

Under on minu pääle väga pahane. Kaitseb oma tõlkeid nagu lõvi a la “mõte on tähtsam 

kui kõla”. Samuti “Uneretkes” polevat ta Jumalat kaotand. Paistab, et tema hilisluule on 

hermeetilisem kui mina seda oletasin, s.o. tarvis on autori kommentaare nende mõistmi

seks. Tegite õieti oma monograafias, kus vaevalt kõnelete “Uneretke” problemaatikast 

ja hoidute hoopis poetessi tõlgete diskussioonist... (Akadeemia... 1997: 281.)

Ka Artur Adson kaitses kirjas Paul Reetsile Underi autori-arusaama “Uneretke” põhisõ- 

numist kui illusioonide purunemisest ning märkis irooniliselt:

Teil on ka juttu Jumalast. Sellega lähete põhjalikult I. Ivaski arvustusest lahku, kes ikka 

veel väidab, et autor otsivat-kaotavat Uneretkes oma Jumalat, kuigi talle vahepeal 

autor kirjalikult teatas, et ta ei ole mitte mõtelnud kaotada ei Jumalat ega kodumaad 

ega kesteab mis, nagu Ivask varemalt Manas [Mana 1964, nr 1 - SK] arvas leidvat. 

Nii ei aita autori vastuvaidlus midagi (kui ta ütles, et arvatud oli “Seda Üht” all liht

salt illusioonide purunemist). Üks doktor teab asja ikka paremini.. (KM EKLA, f 375, 

m 171: 3, 6.6.1964.)

Vaatamata “Uneretke” autoripoolsele selgitusele ei välista see teisi, vabu tõlgendusi. 

Kirjandusteose tähendus sünnib luule ja lugeja vahelises dialoogis, mitte monoloogis.
“Ääremail" jäi Marie Underi viimaseks, kolmeteistkümnendaks luuleraamatuks.

1964. a alguses määrati New Yorgis asuva paguluse mainekaim, Henrik Visnapuu nime
line kirjandusauhind Marie Underile luulekogu “Ääremail” eest, tõstes algupärandite kõrval 

esile ka arvukaid tõlkeid mainitud kogus. Juubeli puhul valiti Under Soome Kirjanike Liidu 

(vt T 1963a: 1) ja Stockholmi ülikooli juures tegutsenud Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi 

auliikmeks. Eesti Gaidide Liidu Keskbüroo andis talle Tammetähe I järgu märgi ja Stockholmi 

üliõpilasorganisatsiooni eesti osakond nimetas ta samuti oma auliikmeks. Helsingi ülikooli 

Eesti Instituudist saabus mahukas auaadress, millel tervitajate allkirju oli kaheksa lehekülge. 

(Adson 1974a: 249-253.)

Luuletaja teekond, mis oli alanud 1904 anonüümsest Mutti-nimelisest luuledebüüdist 
ning lõppes 1963. a ilmunud “Ääremail” raamatuga, hõlmas kokku ligi kuuskümmend aastat. 

Tema luule mõju võimendus läbi 20. sajandi ja jätkub ka täna igas lugejas.
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Alates 1960. aastate keskpaigast ei osalenud Under ja Adson enam Stockholmi Eesti Maja 

üritustel, sest mõlema liikumisvõime oli juba takistatud. 1970. aastate alguses jäid harve

maks igapäevased õhtused jalutuskäigud Mälarhöjdenil. 1972. aastal katkesid jalutuskäigud 
päriselt. Üha sagedamini mõtles Under surmale. Saades Hele Lüüsilt suure kimbu astreid, 

ütles ta kurvalt: “Kõik lilled jäävad õitsema - ja mina suren." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 323.)

3. septembril 1972 istusid Under ja Adson kahekesi "palkonil" ja vaatasid lopsakaid 

betuuniaid rõdu ääriskastides: “Kiitsin neid: et kui tänavalt alt meie lillekaste vaadata, siis 

mitmed varred õitega ripuvad üle kastääre alla, nagu toona Baieris. M. lausus: “Kui hauas olen, 

siis teised toovad mulle lilli, kuid siis ma ka neid ei näe.”” (KM EKLA, f 180, m 164, lk 323.)

Oktoobris 1972 lisandusid Underi endistele vaevadele südame rütmihäired.

5. novembril 1972 kordas ta Adsonile oma matuste muusikasoove: “"Kui mind mae

takse, siis Pisuke mängigu midagi Beethovenist ja Solvejgi laulu tahan ning Tobiase Eks Teie 

tea.” Seda oli mul nii hale kuulda", pihtis Adson päevikusse. (KM EKLA, f 180, m 164, lk 323.)

Kuid isegi kõrges vanuses ei jätnud Siuru printsessi ning kirjandusliku salongidaami 

maha (must) huumor: “Kui mind ka keegi nii maha laseks, nagu Lõuna-Ameerikas indiaanlasi 

tapeti, saaksin sest väsimusest lahti." (KM EKLA, f 180, m 164, lk 324.)

1972. a viimastes päevikusissekannetes loetleb Adson endiselt Paaži usinuse ja truudusega 

jõuludeks saadud lilli, kinke ja tervitusi siit-ja sealtpoolt ookeani, lõpetades oma masinakirjas 

ümberlöödud Rootsi-päeviku ja ühtlasi elupäeviku: “L. a. käisime veel M-ga kuuske ostmas, 

nüüd ei ole ta varasuvest saadik enam jalga välja saanud!" (KM EKLA, f 180, m 164, lk 324.)

1973. aasta alguses jäi Marie Under päriselt voodihaigeks, põhjuseks põlveliigeste art

riit. 9. jaanuaril 1974 kirjutas Adson sõpradele Vaskadele USAsse: “Meie kaks aga siin oleme 

jõudnud seisukorrani, kus enam midagi ei tehta, vaid ollakse teiste abistada. Nii lamab mu 

eluseltsiline juba kümnendat kuud selili voodis arthritise süül, suutmata tõusta hetkekski
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Stockholmis, kus 
Marie Under veetis 
oma elu viimased aastad.

jalule... Mis aga kõige hullem: ta higistab koledasti, eriti öösel, siis on aina palju tegu tema 

kuivatamisega!!” (KM EKLA, f 375 m 170: 9.)

Adson pidas käsikirjalisi päevikuid veel kuni 1975. aastani, viimane sinisekaaneline 

märkmik sisaldab ülestähendusi 21. maist 1974 kuni 28. augustini 1975 (KM EKLA, f 180, 
m 163: 4). Üks viimaseid Adsoni sissekandeid selles sinises märkmikus kannab kuupäeva 

7. mai 1975. Selles väljendab ta luuletajapaari viimset tahet oma arhiivi tulevase asukoha 

suhtes: “Tegin M.U-ga maha, et Hedda palub Paul Laant hoolitseda selle eest, et Soome- 

Eesti ühing toimetaks M.U. tähtsad dokumendid ja materjalid Soome Kirjanduse Seltsi 

arhiivi Helsingisse - materjalid Soome kirjanduse Seltsi arhiivi Helsingisse - kordamine 

selguse jaoks (näen väga halvasti!)” (KM EKLA, f 180, m 163: 4.) Kuigi Artur Adson on selle 

viimse soovi oma viimsesse märkmikku kirja pannud selguse huvides koguni kaks korda 

“Soome Kirjanduse Seltsi arhiivi Helsingisse”, ei viidud seda tahet miskipärast kunagi täide.*

* Underi ja Adsoni Stockholmi pagulaskodu mahukas arhiiv jäi pärast Marie Underi surma 1980 esialgu Underi tütre 
Hedda valdusse; pärast Hedda Hackeri surma 1989 jäi arhiiv Underi perekonna ja lähisugulaste suulisel soovil 
Stockholmi Eesti Instituudi juhataja Paul Laane valdusse, mis praktiliselt tähendas, et Paul Laan pakkis arhiivi 
kastidesse ning pani need hoiule Stockholmi ülikooli pööningule. Vaatamata siinse raamatu autori korduvatele 
kirjalikele ning suulistele katsetele ja pöördumistele (1990-1995) ei õnnestunud aastaid sellele arhiivile sisuliselt 
ligi pääseda (Paul Laane ekslikuks osutunud andmetel ei olevat arhiivis midagi eriti olulist). Uurijatele kättesaada
vaks muutus see tegelikult väga teaberohkeks osutunud arhiiv alles pärast seda, kui Rutt Hinrikusel õnnestus see 
1996. a Stockholmist ära tuua Tartusse Eesti Kirjandusmuuseumi, kus see 1990. aastate lõpus korrastati. Underi- 
Adsoni rikkalik koduarhiiv muutus niisiis uurijaile kättesaadavaks alles paarkümmend aastat pärast Underi surma.

Adsoni viimased märkmed on kurvad, lakoonilised teated Marie Underi õe Berta surmast 

15. novembril 1974 Stockholmi haiglas ning Marie Underi haiglasse viimisest 27. augustil 

1975: “Täna 27.8.75 viidi M.U. S. Eriksdali haiglasse suurte valudega afteris. Kardame vähka. 

Hedda läks kaasa. Perenaiseks tuli meile Silvia Aavik. Tema läks tagasi 28.8. M.U. jäeti veel 

haiglasse: Röntgeniga läbivaatamiseks." (KM EKLA, f 180, m 163: 4.)
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ELUKAASLASE
LAHKUMINE

Marie Under jäi 1975. aasta lõpust haiglapatsiendiks elu lõpuni, st viieks aastaks (1975— 

1980), ehkki vähikartus osutus asjatuks. Seekord, 1975. a vajas aktiivset haiglaravi hoopis 

haigete jalgadega tütar Hedda, nõnda et kogu kolmeliikmeline eakas perekond evakueeriti 

haiglasse: ka vanadusnõrk Adson ei tulnud enam kodus üksi toime: “Adson, üksinda kodus, 

läks naabritelt abi nõutama, kukkus koridoris. Naabrid toimetasid temagi St. Eriku haiglasse.” 

Helmi Rajamaa lisas samas iseloomuliku mälupildi Adsoni vanaduspõlvest: “Külastame esime

sena Adsonit meeste palatis. Adsoni endisel kiilaspeal lehvivad nüüd hõredad, õlgadeni ulatu

vad juuksesalgud. Habe rinnuni. Konstateerin sarnasust Leo Tolstoiga.” (Rajamaa 1999:140.) 

St. Erikust viidi Under ja Adson Värbergi püsiravilasse ja paigutati ühisesse tuppa (Rajamaa 

1999:143). Vanadusnõrk, 92-aastane Marie Under ise oli küll püsivamalt haiglasse jäämise 

vastu, kartes seda lausa paaniliselt:

Vaimselt mõjub ta selgena, aga mingi liialdatud umbusk Rootsis valitseva korra ning 

rootslaste vastu üldse lööb aegajalt kõigist arutlusist läbi. Mingi haiglane hirm, nagu 

võidakse neile halba soovida, domineerib, mispärast palub pisarsilmil meil aidata, et 

neid mitte püsiravihaiglasse ei saadetaks. Manitseb meid isegi pöörduma Rootsi Kul

tuurifondi, PEN-klubi, Kirjanike Liidu ja Eesti Rahvusfondi poole. [---] Aeg on lahku

miseks. Adson suudleb Mariet suule ja siis asetame ta jälle ratastooli ning veeretame 

meestepalatisse tagasi. Voodisse paigutamisel hakkab Adson valju häälega siinset rii

gikorda siunama, mida meil õnnestub suure vaevaga vaigistada. Kokku võttes: masen

dav elamus! (Rajamaa 1999: 141.)

Ligi kuuskümmend aastat kestnud kooselu hakMas lõpule jõudma. Üle aasta (1975. a 

oktoobrist kuni 1977. a jaanuarini) lamasid Under ja Adson koos ühes palatis Värbergi püsi- 

ravihaiglas Stockholmi äärelinnas. Adson suri 5. jaanuaril 1977 kell 12.30 oma armastatud 

elukaaslase kõrval. Marie Under meenutas aasta hiljem liigutusega Arturi viimseid sõnu: ““Ma 

armastan...”, mis olevat katkenud!” (Rajamaa 1999:194.)

Esialgu ei tahtnud Under sugugi uskuda, et Adson on surnud. Abikaasa matustest ei saa

nud ta liikumisvõimetuse tõttu osa võtta, kuid tema pärg tekstiga “Minu armsale - Marie!" 

ning ta luule olid kohal jumalateenistusel Hägersteni llmutamiskirikus, kus Artur Adsoniga 

hüvasti jäeti. Umbes poolesaja matuselise hulgas oli peamiselt paguluse vanema põlve 

vaimne eliit. Matusetalitusel Metsakalmistul poetati hauda Eestist toodud mulda, Eesti Majas 

toimunud peiekohvil kõnesid ei peetud. (Rajamaa 1999:158-159.)

Ehkki maamõõtjaks koolitatud Artur Adsonist kujunes viljakas kirjanik ja tõlkija, pidas ta 

siiski oma elu tähtsaimaks ülesandeks jäädvustada Marie Underi elu-ja loomingulugu. Sellest 

annavad tunnistust nii Adsoni arvukad mälestusteraamatud, vanaduspõlves viimaste töö

dena koostatud kaks köidet “Marie Underi eluraamatut”, suure hoolega kogutud ja säilitatud
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Elukaaslased
Värbergi 
“pikaravihaiglas”.

hiiglaslik arhiiv päevikute, märkmike, ajalehelõigete kogudega jms. Alates nende esmakoh

tumisest 1913, pühendas Artur Adson Underile kogu oma teadliku elu.

Kuigi kirjanduslugudes on Marie Underi eluloo käsitlustes rõhutatud eeskätt Eduard 

Vilde ja Ants Laikmaa ralli, tuleb kokkuvõttes siiski tõdeda, et Adsoni tähendus Underi ene

seusu kindlustamisel ja vaimseks tööks tingimuste loomisel oli neist kõigist olulisem. Adsoni 

pühendunud armastust, hoolitsust ning selle mõju Underi loometegevusele on varasemates 

käsitlustes teadmatult alahinnatud. Tuleb nõustuda Rutt Hinrikuse erandlikult tunnustava 

tähelepanekuga:

Adsoni visa ja sihikindel liikumine eesti kultuuri keskpunkti suunas on imetlusväärne. 

Tema osa Marie Underi pjedestaali kindlustajana, samuti “Siuru” kooshoidjana on olu

lisem kui tihti märgatud. Underi esimene luulekogu oli ju mitu aastat enne “Sonet

tide” ilmumist valmis, kindlasti oleks ta debüüt Adsonita teistsuguseks kujunenud. 

Ilma Adsoni otsustava sekkumiseta, suure ja väga sihiteadliku kiindumuseta oleks 

ehk Laikmaad ja Underit saanud meenutada kui kunstnikku ja andekat modelli, umbes 

nagu Rodini ja Claudeli. (Hinrikus 1997: 1105.)
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Päris elu lõpul võttis Adsoni Underi-kaitsmine küll vahel pisut kerberoslikke jooni, kuid 

see ei kahanda tema asendamatut rolli mehena, kes armastas Underit tingimusteta, imetles 

ja tunnustas oma naise annet ning lõi talle võimalikult soodsad loomistingimused.

Oma viimasel eluaastal, viibides koos Marie Underiga Värbergi pikaravihaiglas, kirjutas 

Artur Adson suure vanainimese-käekirjaga ühele sedelile: “Marie Underile. Kogu mu südame 

ulatuses minus elavale olevusele, tervele mu elumõttele, kelleta ma üldse elada ei oska 

ega suuda, kellega kooselamisest on mul nii palju mälestusi...” (KM EKLA, f 180, m 165: 5.)

VIIMASED
AASTAD
VÄRBERGI
PÖSIRAVIHAIGLAS

Viis viimast eluaastat veetis Under haiglapalatis Stockholmi äärelinnas lamava haigena, neist 

kolm ja pool viimast aastat üksinda, ilma elukaaslaseta. Luuletajate Marie Underi ja Artur 

Adsoni viimane kodu polnud sugugi lohutu paik: Värbergi haigla oli moodne, eestlasest 

arhitekti Ervin Pütsepa kavandite järgi ehitatud. Poeedipaari elutingimused olid siin küllaltki 

head: palat oli avar ja valgusküllane, toaaken vaatega üle avara loodusliku nurme Värbergi 

linnaosa elamute ja keskuse poole.

Underit sundis voodis lamama valuline põlveartriit, kuid nii perearst dr Teas, Underi 

tütar Hedda kui ka teised kaasaegsed olid veendunud, et raugaeas Underi seitsmeks aastaks 

lamavaks voodihaigeks jäämist soodustas Artur Adsoni liigne hoolitsus, mis osutas karuteene 

Underi liikumatuks muutuvaile liigestele. “Helmi Mäelot hiljutise vastuvõtu eest tänades 

kuulen, et dr. Teas, kes oli Adsoni-Underi usaldusarst, olevat kunagi kurtnud, et Adson oma 

narrilikus jumaldamises terroriseeris ja türanniseeris Mariet, keelates tal liikumise, samuti et 

mõlemad, nii Marie kui Adson, olid mõistmatud Hedda suhtes. Adson, juba sellal seniilsena 

ei käsitanud Hedda olukorda õigesti." (Rajamaa 1999:174.)

Artur Adson põdes viimastel eluaastatel paranoiat (jälitamismaaniat), piirates oluliselt 

ka Marie Underi suhtlemisvõimalusi ning mõjutades tema arusaamu välismaailmas toimuvast. 

Adsoni paranoilisust täheldasid mitmed luuletajapaari haiglas külastanud sõbrad ja kirjanikud, 

sh August Mälk: “Pärimisele, kas nad oleks huvitatud eesti ajalehtedest, vastab Adson, et 

eestikeelsed lehed polevat siin teretulnud. Järgneb kahtlustamine, kaeblemine, umbusaldus 

kogu rindel. Keegi vanem põetaja kiusavat neid, teine varastavat nende vatti. [—] Õhtusest 

telefonikõnest Mälguga selgub, et temalgi on mulje Underi-Adsoni puhul tugevast jälita- 

mis-ja tagakiusamismaaniast. Mälku tundub see olevat pahandanud". (Rajamaa 1999:144.) 

Selle kõige traagilisemaks väljenduseks olid hetked, mil Marie Under pidas haiglapalatit 

ainsaks vabaduse saareks ning arvas, et kõik külastajad, sh ka nende Stockholmi kodus elav 

tütar Hedda, lähinaaber Helmi Rajamaa jt, on pääsenud üllataval kombel välja okupeeritud 

Eestist (Rajamaa 1999: 244). Sügavast poliitilisest traumast johtunud paranoiat reetsid ka 

Adsoni sellised korduvad küsimused külastajale nagu: kuidas tsensor teid üldse uksest sisse
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laskis, kuidas te üldse siia saite tulla, kas teil seal vangistuses ikka midagi süüa on? Vahel 

võis aga Adsoni jutu sees vilksatada risti vastupidine kinnisidee nende palatist kui Stalini 

piinakambrist ja selle seintesse peidetud mikrofonidest Ka Under nimetas oma ratastooli, 

kuhu teda vastu tahtmist liiga kauaks jääma sunniti, “Stalini piinapingiks”. Mõlemad usku

sid, et neile saadetud kirju tsenseeritakse ja see usk püsis Underil ka pärast Adsoni surma. 

(Rajamaa 1999:1AA-153.)

Abikaasa vanuripõlve paranoia mõjus mõnevõrra nakkavalt ka Underile, kes kahtlustas 

näiteks, et ta ihuhädad johtuvad arstide kahtlastest eksperimentidest ja mürkidega katseta

misest tema peal: “Nüüd on arstid need, kes oskamatu röntgeniläbivalgustamisega talle ala

keha häireid põhjustavad - ja üldse igasorti eksperimente nende kallal teostavad värviliste 

pulbrite ning mürkide lisamisega vannivette.” (Rajamaa 1999:152-153.) Ka uskus Under, 

et Adsoni surma põhjustasid glükoosisüstid, mida talle haiglas tehti (Rajamaa 1999:156).

Pikaaegse elukaaslase kaotus ei mõjunud eakale Underile siiski väga raskelt - vastu

pidiselt kaaskondsete kartustele tundus ta pärast seda muutuvat pigem lahkemaks, ava

tumaks ja pingevabamaks. Ilmselt Adsonist johtunud paranoilised jooned kadusid Underi 

kõnest mõneks ajaks pärast Adsoni surma, kuid tulid Underi viimasel eluaastal siiski uuesti 

esile. Rajamaa, kes algul pärast Underi üksijäämist oletas, et pikaaegne voodihaige ei mõista 

ehk veel juhtunu täit sügavust, tõdes siiski mõned kuud hiljem: “Mõnelegi osutus vahest 

üllatuslikuks, et Under Adsoni kaotust kuigi traagiliselt ei näinud võtvat, nagu see Underi 
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surma korral Adsoniga võinuks juhtuda. Olin ka ise veendunud, et emma-kumma elulavalt 

kadumisel sama saatus järelejääjatki tabab. Seevõrra tundusid nad olenevat üksteisest.” 

(Rajamaa 1999:164.)

Kui varem polnud Artur Adsoni tõrjuva hoiaku tõttu kolleegid ja sõbrad Marie Underi 

haigevoodile ligi pääsenud, siis pärast Adsoni surma olukord muutus. Under võttis haiglas 

heameelega külalisi vastu, ootas neid pikisilmi, vahel ka pisarsilmi ja liigutatult. Underi haig

las külastamisest ja tema sünnipäevade tähistamisest kujunes 1970. aastate lõpus omamoodi 

eestlaste palverännaku tava, millest sai seltskondliku prestiiži küsimus paljudele pagulastele 

ja ka mõnedele kodueestlastele. Peamised, pidevad külastajad ja viimastel aastatel Underi 

eest hoolitsejad olid Underi tütar Hedda, kirjanikud Helmi Rajamaa, Karin Saarsen, Helmi 

Mäelo, Liidia Tuulse, sugulane Leida Kuusma, Paul Laan jt Kodueestlastest õnnestus Underit 

tema haigevoodil külastada muuhulgas Aadu Hindil ja Paul-Eerik Rummol. Underi külasta

mine oli omandanud selleks ajaks otsekui pühitsetuse tähenduse.

Underi viimaste haiglas veedetud aastate tähtsaim vaimne väljund oli tema kirjutamata 

jäänud mälestustelaeka avamine usaldusaluseks valitud Helmi Rajamaale, kes tegi haiglavoo

dit toimunud jutuajamistest korralikult märkmeid, oskas esitada delikaatselt küsimusi ning 

reageerida tundlikult eaka daami erinevatele meeleoludele. Under tunnistas Rajamaale, et 

oli kavatsenud küll mälestusi kirjutama hakata, kuid paraku jaksu ei jätkunud: “Ta on mõelnud 

omal ajal kõigist neist mälestustest kirjutada, ent on nüüd loobunud, kuna ei suuda enam 

pliiatsitki käes hoida." (Rajamaa 1999:152.)

Helmi Rajamaa küsimusele, kas ta veel värsse loob ja riimistab, vastas Under naerusui: 

“See veel puudub!", ent lisas samas kohe, et “seda juhtub, kuigi mõtleb, kas viimati vanad 

värsid ei kummita” (Rajamaa 1999: 209).

Tänu neile hilisaastate usalduslikele haigevoodi-vestlustele täienes pilt Marie Underi 

eluloost mitmete faktidega, mida ei leidu Adsoni märkmetes, päevikutes ega Underi rohke

tes kirjavahetustes. On oluline, et Under avanes Rajamaale ja usaldas talle oma luuletuste 

tekkelood, inspiratsioonielamused, arusaamad elust ja surmast, aga ka noorusmälestused, 

puudutades põgusalt ka oma esimese abielu aegu, mis Adsoni koostatud elulooraamatutes 

ja mälestusteostes on mahavaikitud.

Helmi Rajamaa vormistas luuletaja suulised mälestused pärast Marie Underi surma 

lühikeseks memuaarteoseks “Marie Under inimesena” (1983), kuid avaldas hiljem märksa 

mahukamad ja kõnekamad kahes köites ilmunud päevikumärkmed “Paguluse sirvilaudu” 

(1999; 2003). Tänu Rajamaa üleskirjutustele teame, kuidas Under töötas ja kuidas sai ins

piratsiooni:

Tehes lisanduvad detailid, täiendid. Vahel tungleb ja kohiseb peas nii võimsalt, et uni 

terveks ööks on peletatud - suur müsteerium, millest isegi raske aru saada! Pildid 

suruvad end peale - ja need tuleb otsekohe paberile kinnitada. Tihti kirjutan tapeedile 

voodi peatsis, kuna ei taha tule süütamisega Arturit äratada." [---] Inspiratsioonist 

juttu tulles möönab Under, et tedagi enim inspireerib see, kuidas käsilolev lõpuvormis 

võiks välja näha. (Rajamaa 1999: 48.)
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Ja teisal: “Meie ühine kokkuvõte loomingulisest protsessist on: müsteerium ja martüü

riumi -või Underi sõnutsi: “Magus valu!””(Rajamaa 1999: 49). Rajamaa kirjeldas ka Underi 

omapärast luuletamismeetodit: ta oli Rahumäe kodus luuletanud suure peegli ees, kahel 

pool süüdatud küünlad, n-ö vaadates iseendasse, mediteerides enda peegelpildi ees. Sel 

ajal ei tohtinud teised majas liikuda ega müra teha. Seda valvanud Ädson. (Rajamaa 1992.)

Helmi Rajamaa oli ainus, kellele Under pihtis pärast Adsoni surma ka oma suhtumist 

abikaasasse, tema kirjatöödesse ja nende vahekorda, meenutades aegu, mil ta temaga tut

vus, tunnistades, et Adson algul talle üldse ei meeldinud, kuni ühe maagilise kirjasõnani, mis 

muutis kogu nende suhte iseloomu:

...kuni ühel päeval tuli kiri, mis algas sõnadega: “Mu armas hingekene." Sellest päe

vast alates tegi hoiak Adsoni suhtes täispöörde. Nüüdki mõtlevat ta õhtuti Adsonile 

sõnadega: “Sinu hingeke soovib Sulle head ööd!" Kahetseb, et Adson üksnes võru mur

des luuletas. Ülistab tema näidendeid, eriti “Lauluisa ja Kirjaneitsit", mille kohta üks 

valitsusliigegi olevat öelnud: “Selle näidendiga olete enese ületanud.” Kui kõne alla 

satuvad suured passioonid, mis traagiliselt on lõppenud, siis nende passioon vormus 

sügavaks kiindumuseks ning sõpruseks. Arvustasid vastakuti üksteise töid ja täienda

sid jõudumööda. (Rajamaa 1999: 194-195.)

Rajamaa kokkuvõte Adsoni rollist Underi elus oli: “Marie Underi luule eest võlgneme 

suures osas tänu tema truule paažile, kes igapäevamured poetessist püüdis eemale hoida."

Külalised Marie Underi 
viimsel sünnipäeval 27. 
märtsil 1980: perekond 
Rajamaa, Leida Kuusma, 
Liidia Tuulse jt.
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Võrreldes kahe suure loova daami, Aino Kallase ja Marie Underi eneseteostusvõimalusi teiste 

töötavate pagulasnaiste omaga, nentis ta samas: “Nende heaolu eest on olnud teised väljas, 

neid on hoitud, teenindatud - piltlikult kätelgi kantud!” (Rajamaa 1999: 66.)

Hoolimata väga kõrgest vanusest, ihulisest raugastumisest ja erakordsest kõhnumisest 

(Marie Under kaalus 1977. a vaid 45 kilo; Rajamaa 1999:177), hoolimata pikkadest haige- 

voodiaastatest oli Underi vaim kaasaegsete hinnangul peaaegu kuni surmani imetlusväärselt 

selge ning erk, ta oli huvitatud ümbritsevast maailmast ja inimestest, jälgis eesti kultuurielu 

sündmusi ning luges jõudumööda ajalehti, ka mälu toimis vilkalt, eriti seoses varasemate 

sündmustega tema elus (Rajamaa 1992; Saarsen 1992; Tuulse 1992; Laan 1992; Kokla 1992; 

Lepik 1992). Kui Underi hooldajaks määrati meespõetaja perekonnanimega Ibsen, ristis ta 

samas naispõetaja Solveigiks (Rajamaa 1999:177).

Marie Under vestles oma haiglavoodiaastail mitmel korral Helmi Rajamaaga elu ja surma 

teemadel, korrates tihti: “Surra ma ei taha! Ma ei tea, mis teispool ootab!” (Rajamaa 1999: 

173.) Või teisal: “...tema ei taha pimedasse, kivisesse hauda minna!” (Rajamaa 1999: 262.) 

Meenutades vanaema, kes oli maetud Kassari kalmistule Hiiumaal, arvas ta, et seal leiduvat 

ruumi nii temale kui ta lastele (Rajamaa 1999: 251).

Vesteldes korduvalt usuteemadel, nõustus Under arusaamaga, et “kuidas ka Kristusesse 

suhtuda - kas kui inimesesse või isiksustunud jumalasse -, jääb ristiusu alusena kehtima 

tema armastuseõpetus” (Rajamaa 1999: 222). Ta oli häiritud mõne külastaja liialt naiivsest, 

lapsemeelsest jumalakäsitusest, kahetsedes, et “ollakse ikka veel kinni meie kasvuajal valit

senud usulisis arusaamades. Mäletab ennastki olevat vaevelnud süümepiinades pärast ühe 

piibliteema jumalavallatut käsitlemist-ja kui tal siis hiljem halvasti läks, uskus ta sellesse 

kui teenitud karistusse.” (Rajamaa 1999: 233.) Ainus valdkond, kus luuletaja jäägitult Loo
jasse uskus, oli looming ja loodus, sest ““Jumala vaim me sees elab!" [—] Õhinal kirjeldab 

ta mulle paabulinnusulgi, mis pisimaski kius on imepärased, ning küsib: “Miks ei peaks ma 

uskuma juba sellepärast suurde Loojasse?”” (Rajamaa 1999: 234.)

Marie Underi eelviimasel eluaastal jäädvustas Margot Lehiste helilindile 96-aastase 

poetessi vestluse rootsisoome piiskopi Sven Danelliga, milles ta muuhulgas avaldas hea

meelt, et näeb varsti jälle Adsonit ning liigutus sügavalt oma hiljutisest nägemusest või une

näost, kus ta kadunud ema lubas varsti tema juurde tulla. Samas esitas ta piiskopile jätkuvalt 

kahtlevaid küsimusi teispoolsuse ja ülestõusmise kohta.*

* Underi vestlust 23.2.1979 piiskop Danelliga säilitatakse Kirjandusmuuseumis, KM EKLA, f 180, m 171: 6.

Viimasel eluaastal hakkas Marie Underi vaim tasapisi kustuma, lähimälu muutus kat

kendlikuks. Nagu Adsonit, nii vaevas tedagi elu lõpukuudel jälitamismaania, mis johtus eesti 

rahvale osaks saanud traagilisest poliitilisest traumast: ta “kõnelusse tihti sekkub kaebust 

kommunistlikult häälestatud ravitsejast, kes eesti sugu tahaks maa pealt hävitada" (Rajamaa 

1999: 253). 25. detsembril 1979 tõlgitses Marie Under ebatavaliselt pühalikku haiglavaikust 

“nagu olnuks haigla personal isasid ja poegi rindele saatmas” (Rajamaa 1999:259). Jaanuaris 

1980 kujunesid Underi kinnismõtteks juba mingid “fenomeenid”, mida “ei tohtivat poolitada 

ega lahata, kuna siis terve linn verega täitub”. Tütar Hedda arvates võis kinnisidee tekkida
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Marie Underi luuletuse 
“Ühele olematule” käsikiri. 
Ilmunud pealkirjaga 
“Kujutelm” I kogus 
“Sädemed tuhas" (1954).



Marie Underi 
luuletuse “Ühele 
olematule" II 
(“Kujutelm" II) 
käsikiri.



mälestustest seoses Adsoni surmaga, mil Underilt nõutati luba laiba lahkamiseks, et teha 

kindlaks surma põhjus. (Rajamaa 1999: 262-263.)

Umbes kuu aega enne surma halvenes järsult Underi niigi nõrk kuulmine, ta muutus 

loiuks ja apaatseks. Välimus mõjus juba skeletina-vaid luu ja nahk. Kuid daamilik hoiak ning 

naeratus püsis ta näol veel viimastel elupäevadel. Kui Helmi Rajamaa teda viimast korda kaks 

päeva enne surma haiglas külastas, oli ilmne, et lõpp ei saa enam kaugel olla: “Ei ta tahtnud 

süüa ega huvitanud teda miski pääle palve: “Aita mind! Aita mind!”" (Rajamaa 1999: 284.)

Marie Under suri ööl vastu 25. septembrit kell 2.30, vaikselt, magades (Rajamaa 1999: 

284).

MARIE UNDERI
MATUSED

Suure eesti luuletaja matusetalitus peeti Stockholmi Jakobi kirikus 20. oktoobril 1980. 

Kirik oli rahvast tulvil. Kirikuteenri andmeil oli kirikus 530 matuselist. Tammepuust kirst*  

oli kaetud roosade roosidega, rohkelt oli pärgi ja lillekimpe, peamiselt pagulaseestlaste!! ja 

-organisatsioonidelt, kuid oli ka musta lindiga pärg kodumaistelt kirjanikelt Eestist tekstiga 

“Eesti suurele Lauluemale!”, samuti pärg Soome Kirjanike Liidult, Rootsi lipuvärvides pärg 

Rootsi Akadeemialt ning pärg tuntud rootsi poeedilt Bo Setterlindilt (Rajamaa 1999: 287). 

Matustest kujunes eestlaste pagulasperioodi kultuurielu mälestusväärsemaid tähtsünd

musi, mida kajastas ka Rootsi ajakirjandus. Kirstu juures seisid kordamööda auvalves eestlaste 

pagulasorganisatsioonid alates Eesti Naisüliõpilaste Seltsist ja lõpetades Välismaise Eesti 

Kirjanike Liidu ning Eesti PEN-klubi esindustega. Leinapubliku hulgas oli ka Rootsi Akadee

mia esindaja Johannes Edfelt, kes avaldas tunnustava järelhüüde Marie Underile Svenska 

Dagbladetis. (vt EP 1980a: 9.)

* Nii Under kui ka Adson olid avaldanud soovi saada maetud tammepuust kirstus, põhjendus olnuvat, et tammepuu on 
püsiv ning säilib kauem, mis võimaldab kergemini ümber matta Eestisse, kui see tund kord saabub (Rajamaa 1992).

Saatuse tahtel algas aga Underi matusetalitus pühaliku meeleolu asemel kirikutäit 

matuselisi ehmatanud teatega, mida Helmi Rajamaa on meenutanud järgmiselt:

Orel alustab Bachi “Fantaasia" mängimist, mille lõppemisel altariruumist Artur Kodar 

väriseval häälel teatab, et lähimate omaste ülesandel on tema kohustatud kirikulis

tele teatama erakorraliselt jahmatavast eksitusest: kirstus ei ole Marie Underi surnu

keha, vaid urn tema tuhaga. Õnnetute asjaolude kokkusattumise tulemusena oli Marie 

Underi surnukeha haiglas vahetatud kellegi samaaegselt surnud vana daami omaga ja 

tuhastatud, mida Under ise ei soovinud. Asi on politseilisel juurdlusel.

Minu esimene reaktsioon jahmatavat sõnumit kuuldes oli: küllap see pidigi just 

nõnda juhtuma! Kui Eesti kunagi võõra võimu küüsist vabaneb, on hõlpus poetessi 

urni kodumaale ümbermatmiseks toimetada. (Rajamaa 1999: 287.)
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Marie Underi sünnimaja 
Tallinnas Luise tänaval, 
mis 1984 kuritegelikult 
lammutati, ehiti tema 
matusepäeval lillede ja 
süüdatud küünaldega. 
Jaan Klõšeiko foto.

Samasugune poetessi tuha ümbermatmist hõlbustav tõlgendus kordus hiljem ka pagulas- 

eesti lehtedes avaldatud matusekajastustes.*  Surnukehade skandaalset segiajamist ning vastu 

tahtmist tuhastamise juhtumit kajastasid hiljem suurte pealkirjadega nii pagulaseesti ajakirjan

dus kui ka Rootsi õhtulehed (Malmös ilmuv Kvällsposten ning Stockholmi õhtuleht Expressen).**

* “Võibolla oli see mingi imelise saatusliku võimu tahe, et kunagi suure kodumaa lauliku põrmu saaks hõlpsamini 
vaba kodumaa mulda viia..." (Saarsen 1980: 7).

** Juhtumit käsitles Rootsi piiskop, samuti uuris politsei, kuidas surnute vahetamine oli võimalik. Kui Underiga vahe
tusse läinud ja tuhastamata jäänud 89-aastase naise põrm tuli piiskopi korraldusel uuesti matta, siis Underi puhul 
uuesti matmist ei nõutud, kuna tema nime all toimus vaid üks matus ning see toimus siiski tema tuhaurniga. Rootsi 
ajalehed märkisid, et valetuhastuse juhtum oli seda piinlikum, et eksituse ohvriks langes kuulus eesti luuletaja, kes 
ise kremeerimist ei soovinud.

Kui matuselised olid jahmatava teate kohiseva lainena vastu võtnud, jätkus talitus edasi 

siiski luuletaja soovi kohaselt elujaatavas vaimus. Marie Underi soovi täites laulis segakoor 

Eduard Tubina juhatusel tema võimsat kantaati “Eks teie tea...", rootsi lauljanna Gunnel Lil- 

liehöök esitas Underi lemmikpala “Solveigi laulu”. Organist Mark Falsjö esitas Underi soo

vitud Griegi “Ase surma”, mille saatel lahkunuga hüvasti jäeti. Matused lõppesid Underile 

kõige suuremaks muusikaliseks elamuseks olnud Beethoveni 9. sümfooniat lõpetava üleva
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“Lauluga rõõmule” (esitajaiks Stockholmi Eesti Naiskoor ja Meeskoor Harri Kiisa juhatusel), 

mille uue tõlke oli Under teinud viimaseks Eesti Vabariigi aegseks üldlaulupeoks 1938 (Juhan 

Kunderi vananenud versiooni asemel).*

Marie Under oli 1920. aastail kuulnud Saksamaal Beethoveni 9. sümfooniat Berliini Filharmoonias ning väljendas 
hiljem korduvalt soovi, et tahab nende helide saatel jätta jumalaga eesti rahva ja maailmaga (vt T 1980: 6).

Pastor Artur Kõdari matusekõnes tsiteeriti mitmeid Marie Underi eesti rahvale tähen

dusrikkaid luuletusi (“Mälestus ja tõotus", “Vanemate piibel” jt) ning võeti kokku luuletaja 

olulisus eesti kultuurielule:

Raske on leida sõnu, et väärikalt tänada luuletajat kõige selle eest, mida ta on päran

danud oma rahvale ja maailmakirjandusele. Ühel austamisõhtul peetud tänukõnele 

vastas Marie Under nõnda: “See, mille eest Teie mind tänasite ja õnnitlesite, ei kuulu 

minule, vaid selle pean üle andma eesti rahva geeniusele, kellelt me kõik oleme osa 

saanud.” - Tänapäeval need poetessi sõnad elustagu ja kinnitagu me rahvuslikku ene

seteadvust võõraste rahvaste keskel! (Kodar 1980.)

Matusetalituseks trükitud lehe motoks oli valitud Underile iseloomulik elujaatav piib

lisõna: “Jumal ei ole mitte surnute, vaid elavate Jumal” (Lk 118: 17). Viimseks tervituseks 

sai sõna Välismaise Eesti Kirjanike Liidu abiesimees Kalju Lepik, kes jättis lahkunuga hüvasti 

Underi enda luuleridadega:

Ei, ära pöördu valgusest,

Kui läeme õhtule,

Las helendab me tõsinenud nägu, 

Mis märgit pikast varjupoolsest rännust.

Näe, tuulte nobedus

Lööb pehmed lehed eest:

See okste avang nagu lahke kodu-uks -

Veel mõni samm -

Ja õhtupunas seisame kui kolde ees.

(“Viimne valgus", ilmunud kogus “Sädemed tuhas”)

Marie Underi põrm sängitati Stockholmi Metsakalmistule tema abikaasa Artur Adsoni 

ning ta õe Berta Underi kõrvale.

Peied toimusid Stockholmi Eesti Majas. Pastor Kodar luges vaikse söögipalve. Loeti 

teiste telegrammide hulgas ette kaastundeavaldused Rahvusvahelise PEN-klubi presidendilt 

Per Wästbergilt ja Rootsi PEN-klubi esimehelt Thomas von Vegesackilt. Näitleja Mare Leet 

kandis ette Marie Underi luuletuse “Valge värav” ja kirjanik Karin Saarsen luges ette oma 

pühendusluuletuse “Poetessi elulugu". (Saarsen 1980: 7.)
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järelhüüdeid Marie Underile ilmus nii eesti kui välisajakirjanduses rohkesti (vähemalt 

viiskümmend viidet personaalnimestikus, kusjuures see on mittetäielik nimekiri; MUPN 1994: 

201-205). Seekord ei puudunud napisõnalised tunnustused N. Eestiski: ajalehes Sirp ja Vasar 

ilmus lühike tunnustav nekroloog Ellen Niidu sulest ning ajakirjas Keel ja Kirjandus sama 

austav nekroloog Jaan Krossilt Järgnesid Marie Underile pühendatud mälestusõhtud ja - 

artiklid mitmetes riikides: Rootsis (Kures 1980; Viirsoo 1980), USAs (0. R 1980; VE 1980a; 

VE 1980b), Soomes (Laanpere 1980; Niinivaara 1980), Saksamaal (vt EP 1980b: 6) jm, sh 

esmakordselt ametlikult ka Eestis, Tallinnas, N. Eestis KGB egiidi all töötanud Väliseestlastega 
Kultuurisidemete Arendamise Ühingu korraldusel (vt KM 1980: 2).

Tallinnas kogunesid kümned kirjandussõbrad spontaanselt Marie Underit mälestama 

tema sünnimaja juurde Luise ja Koidu tänava nurgale. Väikese tühjalt seisva ja laguneva 

puumaja ette asetati küünlaid ja lilli - suure poolkeelatud luuletaja mahajäetud sünnimajast 

kujunes mälestamispaik, mis 1984 nõukogude võimu poolt lammutati (vt peatükk “Underi 

sünnimaja hävitamine”).

Marie Underi müüt aga kasvas ja seda ei suutnud hävitada ükski võim ega vägi. 

Väimees Hermann Stock suri 27. oktoobril 1987 Saksamaal Chiemingis.

Underi noorem tütar Hedda Hacker suri 6. septembril 1988 Stockholmis.

Vanem tütar Dagmar Stock suri 24. mail 1994 Saksamaal Chiemingis.

Pärijateta jäänud suure eesti luuletaja autoriõigused kuuluvad Eesti Vabariigile.
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Marie Underi luuletuse 
“Nägemus” lõpustroofl 
mustandkäsikiri.
Ilmunud luulekogus 
“Sädemed tuhas” (1954).
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Artur Adsoni ja 
Marie Underi 
haud Stockholmi 
Metsakalmistul.

MARIE UNDER-ADSON
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Mõni nädal pärast Marie Underi surma ilmus Rootsis pagulaseestlaste kirjandusajakirjas Tuli

muld fotokoopiana 2-leheküljeline masinakirjas dokument pealkirjaga “Minu testament" 

(Under 1980: 115-116), mis oli dateeritud 24.6.1968 ja kandis Marie Underi omakäelist 

allkirja.*  Tegemist on nii eesti kui maailmakirjanduse ajaloos üsna pretsedenditu dokumen

diga, milles kirjanik deklareerib oma poliitilisi tõekspidamisi, kommenteerides testamendis 

oma kirjanduslikku loomingut Testamendi teksti võib jagada sisuliselt kolme ossa. Esime

ses loetletakse rida konkreetseid luuletusi, mis väljendavad autori nõukogude režiimi vas

tast hoiakut, teises kinnitatakse käitumisnäidetega autori Nõukogude okupatsiooni vastast 

hoiakut 1940. aastal ning tema vabatahtlikku põgenemist kodumaalt sügisel 1944, kol

mandas osas põhjendatakse autori käitumist ja hoiakuid paguluses: “Olen olnud algusest 

peale Nõukogude riigi režiimi ja Eesti Vabariigi okupeerimise vastane ja jäänud selleks täna

päevani. Seda hoiakut olen väljendanud ka omis luuletusis, kus mitte otse, seal kaudselt: 

kaastundes ja südamevalutamises Nõukogude režiimi ohvrite vastu..." Järgnevad täpsemad 

viited luuletustele “Jõulutervitus 1941”, “mis on loodud detsembris 1941 sama aasta mass- 

küüditamise vahetumal mõjul", “Sõduri ema”, “mis on kirjutatud jaanuaris 1942 ja milles 

on nähtud sõdurite saatmist Nõukogude võimu vastasesse võitlusse"; ballaad “Kojuminek", 

luuletatud 1942. a, “milles olen käsitanud episoodi soome sõdurite võitlustest Nõukogude 

võimu vastu". Autor kinnitab, et on luuletanud need luuletused “kõik omaenese algatusel ja 

isiklikust kutsumusest”. Testamendis on ära märgitud veel luuletused “Mälestus ja tõotus” 

aastast 1943, samuti sõjaainelised luuletused “Peatus" ja “Öine teekond" hilissuvest 1944, 

milles “olen kujutanud võitlejaid, kes suundusid ida-rindele, ikka samade Nõukogude vägede 

vastu". Pagulusperioodi loomingust on testamendis äramärkimist leidnud kolmest luuletusest 

* Testamendi allkirjata koopia on avaldatud pildialbumis “Marie Under” (vt Hinrikus jt 2003: 233).
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koosnev tsükkel “Päälekaebamine” (1953), mis on testamendi teksti kohaselt “otse sihitud 

Nõukogude võimu vastu”. (Under 1980:115.) Tsükkel algab nõnda:

Ma hüüan kogu oma rahva suus, 

me maad on haarand hirmus raske taud, 

me maa on varjutatud võllapuust, 

me maa - suur lahtikaevet ühishaud.

Testamendis seisab, et “1949. a 15.12. tekkinud “Aasta kauneimal õhtul” on jälle mäles

tusena Venemaa orjalaagreisse kadunud kaasmaalastest sündinud”. Kogus “Sädemed tuhas" 

ilmunud luuletuses “Tuul ajab taga teist" (1945) vihjab rida “on neid, kes õnnetumad meist" 

Nõukogude võimu ohvreile. Ka luuletuse “Kassari kabeliaed” (1945) lõpp “osutab kodumaal 

toimunud hävingule Nõukogude okupatsiooni all”. Luuletuse lõpp kõlab järgmiselt: “See oli 

lihtne rahuala. / See oli ammu. Oli enne. / Nüüd surnudki siin lind ja kala.”

Testamendi keskosas tunnistab autor õigeks kõik Artur Adsoni mälestusteraamatus 

“Lahkumine" esinevad kohad, “mis käivad minu pihta” ja mis väljendavad “Nõukogude ter

rorit eitavat ja selle eest põgenevat hoiakut”: autor ignoreeris esimese Nõukogude okupat

siooni ajal kõikvõimalikke kontakte ajakirjanduse ja ametivõimudega ning keeldus osalemast 

kirjandus-ja kunstirahva jaoks organiseeritud propagandakoosolekutel ning -üritustel, välja 

arvatud üks kord, “kuhu ilmuma käsutati järelesõitnud isiku kaudu". Under kinnitab, et valis 

talle koju saadetud kimbust nõukogude autorite värssidest, mida ta pidi tõlkima ajakirja Loo

ming jaoks, “need, milles ei ülistatud Stalinit ja ta parteid ega punast riigikorda ei ka revo

lutsiooni; peale selle seisis minu kaastöö nõukogudeliku korra ajal kimbu Goethe luuletuste 

tõlkimises Loomingule ja valimiku koostantfees Lermontovi luulest, millist kumbagi autorit ei 

saa siduda revolutsiooni, veel vähem bolševismiga”. Kokkuvõtteks kinnitab autor, et kõik eel

toodu räägib selle poolt, et ta lahkus sügisel 1944 kodumaalt “sel teistkordse okupeerimise 

eelõhtul" “omaenese tahtmisel, vajamata mingit mõjutust põgenemiseks. Selle mõtte- ja tun

delaadi alusel olen keeldunud vastu võtmast Nõukogude Eestist tulnud kirjanduse- ja kuns

tiinimesi, kes kas otse või kolmanda isiku kaudu avaldasid soovi mind külastada, sestsaadik 

kui Nõukogude Eestist ekskursante tulema hakkas kuni tänaseni.” (Under 1980:115-116.)

Lisaks teatab Under testamendis, et Nõukogude Eestis välja antud kolm luulevali

mikku “Valitud luuletused” (1958), “Kolmteist ballaadi” (1963) ja “Uneretk" (1968) on 

ilmunud tema loata ja jäänud honoreerimata. Tõsi küll, 25. mail 1959 pöördus NSV Liidu 

Rootsi suursaatkonna teine sekretär Enno-Lembit Mikkelsaar Marie Underi poole kirjaga 

loata ilmunud “Valitud luuletuste” honorari asjus läbirääkimiste sooviga, kuid sellele kir

jale ei pidanud Under võimalikuks vastata, leides, et kui tahetakse honorari maksta, siis 

tehtagu seda posti teel samasuguse omavoli alusel, nagu toimus teose avaldamine. Min

git honorari ei järgnenud ning järgmiste valimike avaldamise eel ega järel Underi poole 

enam ei pöördutud.
Testament lõpeb järgmiste sõnadega: “Mina ja mu lähemaist omaksetest ei ole keegi 

füüsiliselt kannatanud Nõukogude Vene režiimi all. Minu kategooriliselt eitav seisukoht 
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Olen olnud algusest peale Nõukogude riigi re&iimi ja 
Eesti Vabariigi okupeerimise vastane ja jäänud selleks 
tänapäevani.
Seda hoiakut olen väljendanud ka omis luuletusis,kus mitte 
otse,seal kaudselt:kaastundes ja südamevalutarnises Nõuko
gude reõiimi ohvrite vastu,nagu näiteks luuletustes: 
"Jõulutervitus 1941 ,mis on loodud detsembris 1941 sama 
aasta massküüditarnise vahetumal mõjul; samuti "SÕduri ema" 
mis on kirjutatud jaanuaris 1942 ja milles on nähtud sõdu
rite saatmist Nõukogude võimu vastasesse võitlusse;ballaadis 
“Kojuminek”,luuletatud 1942.a,,milles olen käsitanud epi
soodi soome sõdurite võitlustest Nõukogude võimu vastu; 
need olen luuletanud kõik omaenese algatusel ja isiklikust 
kutsumusest. Nende hulka kuulub ka "Mälestus ja tõotus", 
luuletatud 1943.a.,samuti sÕjaainelised luuletused:"Peatus" 
ja “Öine teekond" hilissuvest 1944*, milledes olen kujutanud 
võitlejaid,kes suundusid ida-rindele,ikka samade Nõukogude 
vägede vastu.
Minu paguluses loodud tsükl "Päälekaebamine"(kolm luule
tust I953.a,lÕpust)on otse sihitud Nõukogude võimu vastu. 
1949.a.15.12.tekkinud"Aasta kauneimal õhtul" on jälle mälestu 
sena Venemaa orjalaagreisse kadunud kaasmalastest sündinud. 
Samuti "Tuul ajab taga teist(kogus Sädemed tuhas)vihjab 
reags^on neid,kes õnnetumad meist"Nõukogude ohvrejli.Ka luu
letuse "Kassari kabeliaed"(sündinud 1945.a.sügisel nagu 
eelminegi)lõpp osutab kodumaal toimunud hävingule Nõukogude 
okupatsiooni all. 
Nõukogude terrorit eitav ja selle eest põgenev hoiak on 
minu kohta märgitud ka Artur Adsoni mälestusraamatus "Lah
kumine" . Selles vastavad tõele kõik need kohad,mis käivad 
minu pihta: Lhk. 36 - ignoreerisin kutset Kuld-LÕvisse kir
janike banketile Mihhail Solohhovi külaskäigu puhul Tallin
na; ^hk. 44-45 - ei annud ma end kokku Moskvast kohale sõit
nud ja meid me Rahumäe-kodus üles otsinud Literaturnaja 
Gazeta reporteriga; ei annud intervjuud Tassi esindajale 
valimiste puhul ja põgenesin viimase eest oma tuppa; jooksin 
peitu nagu surmahirmus kinnise,punalipukesega ehitud auto 
eest,mis sõitis meie kodu ette (nagu hiljem selgus,istusid 
selles mind intervjueerida ja filmida soovijad isikud nõu
kogude propaganda ülesande^; kirjandus» ja kunstirahva jaoks 
organiseeritud koosolekuist (peale ühe,kuhu ilmuma käsutati 
järelesõitnud isiku kaudu)ma osa ei võtnud ja jätsin täit
mata "kirjanikkoija otsuse"minna kinodesse ja vabrikuisse
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agiteerima võitlusmeelsuse tõstmise otstarbel sõjas saks
laste vastu j minule koju saadetud, kimbust nõukogude auto
rite värssidest,mida pidin tõlkima ajakirja Loomingu jaokSj 
valisin need,milles ei ülistatud Stalinit ja ta parteid 
eg^punast riigikorda ei ka revolutsiooni)peale selle sei
sis minu kaastöö nÕukogudeliku korr/ajal kimbu Goethe luu
letuste tõlkimises Loomingule ja valimiku koostamises Ler- 
montovi luulest,millist kumbagi autorit ei saa siduda re
volutsiooni, veel vähem bolsevismiga,

^Lahkumisef' 107-dal leheküljel kirjeldatud moment meie pääs- 
misest põgenikelaevale Tallinna Miinisadamas toimus nii na
gu sellest kirjutatud on: just tänu minu aktiivsusele ai
tas Hjalmar Pöhl meid laevale.
KÕik eeltoodu räägib selle poolt, et lahkusin kodumaalt sel 
teiskordse okupeerimise eelõhtul,sügisel 1944,omaenese 
tahtmisel,vajamata mingit mõjutust põgenemiseks. 
Selle mõtte-ja tundelaadi alusel olen keeldunud vastu võt
mast Nõukogude Eestist tulnud kirjanduse-ja kunstiinimesi, 
kes kas otse või kolmanda isiku kaudu avaldasid soovi mind 
külastada,sestsaadik kui Nõukogude Eestist ekskursante tu
lema hakkas kuni tänaseni. 
Kui NSVLiidu Rootsis asuva suursaatkonna teine sekretär 
E.L.Mikkelsaar kirjaga 25,V,1959 minu poole pöördus Nõuk, 
Eestis ilma minu loata ilmunud Valitud luuletuste (1958.) 
honorari asjus läbirääkimiste sooviga,siis ei reageerinud 
ma tema kirjale üldse,leides,et kui tahetakse mulle honora
ri maksa,siis tehtagu seda posti teel samasuguse omavoli 
alusel nagu toimus mainitud teose avaldamine. Sellele ei 
järgnenud Saatkonna poolt mingit sammu ega üldse honorari 
tasumist - nagu samasuguse omavoliga ja honoreerimata on 
sündinud veel Nõuk,Eestis minu toodangust kahe valimiku 
väljaandmine: "Kolmteist ballaadi'1 20 tuh, eksemplaris 1965 
ja"Uneretk" 22,tuh, eksemplaris 1968,
Mina ja mu lähemaist omaksetest ei ole keegi füüsiliselt 
kannatanud Nõukogude Vene režiimi all. Minu kategoorili
selt eitav seisukoht viimase vastu on tingitud leinast 
EESTI VABARIIGI pärast ja kaastundest kõigi kannatanud 
rahvusvendade ja -õdede vastu.

Stokholm-Hägersten
24,6.1968. X) . / A _
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viimase vastu on tingitud leinast EESTI VABARIIGI pärast ja kaastundest kõigi kannatanud 

rahvusvendade ja -õdede vastu. Stockholm-Hägersten 24.6.1968 Marie Under.” (Under 

1980:116.)

Pretsedenditu testament tõstatab terve rea põhimõttelisi küsimusi. Esiteks, kas testa

ment on autentne ning väljendab tõepoolest Marie Underi enese tahet? Kui ei, siis kes on 

dokumendi koostanud? Teiseks, kas kõik testamendis väidetu vastab tõele? Kolmandaks, mis 

põhjustas ebatavalise testamendi sünni?

Alustan esimesest põhiküsimusest: kas testament on Marie Underi tahte avaldus? Tuli

mullas ilmunud testamendi teksti saadab Aleksis Ranniti kaaskiri 30. septembrist 1980:

Aastal 1968 Marie Underit külastades palusin teda kirjutada valmis tema tahteaval

dus, millega ta seletaks oma saatuse alates Eesti allaheitmisega Nõukogude Venemaa 

poolt. Under nõustus mu ettepanekuga ja sama aasta heinakuu kahekümneneljandal 

päeval saingi temalt allpool avaldatud üksikasjalise teadaande koos loaga teha see 

teatavaks pärast tema surma. Selle algupärand, mille olen säilitanud mu kirjalike 

mälestiste kogumis, on kirjutatud Eesti PEN-klubi kirjapaberi tagaküljele; Inglismaal 

valmistatud luksuspaber kannab veemärki “Millers Falls Bond”. Sõnad “Minu testa

ment” ja “Marie Under” on kirjutatud Underi käega tumesinist tinti tarvitades; muu 

tekst, kuna luuletaja käekiri oli tollal juba viletsaks muutunud, on tema tipitud kirju

tusmasinal, millel puuduvad mitmed kirjamärgid. Need on Marie Underi poolt paran

datud musta kuul-sulega. (Rannit 1980: 114.)

Niisiis väidab Rannit, et Under on testamendi teksti ise masinal kirjutanud ja sulepeaga 

parandanud, kuna tema käekiri olnud tollal juba viletsaks muutunud. See jutt ei vasta aga 

tõele. Nii testamendi pealkiri kui ka allkiri on kirjutatud jõulise ja korrapärase Underi käekir

jaga, nagu tõestab tähthaaval võrdlus sama perioodi teiste käekirjanäidetega. Põgus võrd

lus teiste toonaste kirjavahetustega (Ivaskiga, Orasega jt) näitab, et Underi käekiri oli 1968. 

aastal täiesti korrapärane ja äratuntavalt iseloomulik. Under kirjutas oma kirjad eranditult 

käsitsi, Adson masinakirjas.

Kas on võimalik, et abikaasa Artur Adson kirjutas teksti masinal ja Under lisas omalt 

poolt vaid pealkirja ja allkirja? Ka selles tuleb kahelda, sest see masinakiri, milles on kirju

tatud Underi testament, ei vasta samale, millega on kirjutatud tolleaegsed Adsoni kirjad ja 

päevikud. Adsoni ja Underi koduse kirjutusmasina tähed on hõredamad, kulunumad ja pisut 

suuremad. On ka teisi erinevusi: nii kasutab Adson süstemaatiliselt puuduva õ tähe asemel 

o-d ja paremalt vasakule alla kaldkriipsu, kuid Underi testamendis on kõik õ-tähe kaared 

käsitsi tehtud. Muidugi on teoreetiliselt võimalik, et Adson, Under või tütar Hedda kirjutasid 

selle teksti kusagil mujal või lasid selle kellelgi teisel ümber lüüa, kuid see tundub vähetõe

näoline, arvestades kui kodused ja väheliikuvad nad üldiselt olid.

Niisiis on tõenäoline, et masinakirjas teksti koostas ja/või kirjutas keegi kolmas, näiteks 

Aleksis Rannit ise või ka Adson ja Rannit koos. Kui jälgida testamendi stiili, siis on see äär

miselt mitte-underlik, küll aga meenutab Adsoni kirjade ja mälestuste järsku, kategoorilist 
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propagandistlikku stiili. Testamendi sõnastus on kohati kohmakas, kuid samas küllalt isiklik 

ja emotsionaalne (“jooksin peitu nagu surmahirmus"). Versiooni, et testamendi koostaja või 

vähemalt masinal ümberlööja oli pigem Adson kui Under, toetab seegi pisidetail, et Under 

kasutas oma käsitsi kirjutatud kirjades alati taandrida, Adson aga oma masinakirjas kirjades 

mitte. Testamendi tekstis taandread puuduvad.

Artur Adsoni päevikus, milles ta hoolega jäädvustas just Underi tegemisi, ei ole 1968. 

aastal mainitud sõnagi testamendi koostamisest või Rannitile saatmisest. 24. juuni sissekan

des on juttu vaid Vello Salo, Johannes Aaviku ja Paul Laane külaskäigust. Underi ja Ranniti 

kirjavahetusest on 1968. aasta päevikumärkmetes küll kolmel korral juttu (12.1., 21.9., 27.9), 

kuid mitte sõnagi testamendist. 27. septembril 1968 kirjutas Under Rannitile neljalehekülje

lise kirja, teatab Adson, kuid ei sõnagi selle kirja sisust. Underi kirjad Rannitile on küll tallel 
Valel Ülikooli Raamatukogus, kuid nende hulgast puuduvad kahjuks 1968. aasta kirjad. Under 

ei teinud reeglina oma ärasaadetud kirjadest koopiaid. Rannit külastas Adsonit ja Underit 

1967. aasta suvel. Adsoni päeviku andmetel käis ta Underi kodus Stockholmis Mälarhöjdenil 

külas 25. juulil ja 4. augustil 1967. Võib oletada, et poliitilise testamendi tegemise vajadus 

kerkis esile just neil kohtumistel.

Usutlustest Helmi Rajamaa, Paul Laane, Juhan Kokla, Alur Reinansi jt Stockholmis ela

nud pagulastega, kes Underi ja Adsoniga neil aastail kokku puutusid, selgus, et Underi testa

mendi teksti peeti pagulasringkondades küll üldiselt tõele, st Underi tahtele vastavaks, kuid 

testamendi teksti koostajaiks arvati pigem Adsonit ja Rannitit. Ranniti initsiatiivi testamendi 

loomise asjus kinnitab testamendi kaaskiri, aga ka fakt, et Underi testamendi originaalteksti 

säilitas Rannit oma arhiivis.

Mäletan enda esmast reaktsiooni, kui sain suure saladuskatte all käsiposti teel välismaalt 

Underi testamendi teksti 1980. aasta hilissügisel. See ei saanud olla luuletaja enda tekst 

just stiili pärast! Nüüd, kui olen tutvunud Underi ülimahuka kirjavahetusega, pole ma selles 

sugugi enam nii kindel: Under väljendas paljudes erakirjades väga selgeid ja karme poliitilisi 

hinnanguid, reageerides elavalt kõigile olulisematele kaasaegsetele poliitilistele sündmus

tele. Underi antikommunistlikes nõukogudevastastes seisukohtades pole mingit kahtlust.

Niisiis võib kokkuvõttes siiski järeldada, et Underi testamendi tekst vastab täielikult 

tema tahtele, sest ta on sellele oma käega alla kirjutanud. Võimalik, et ta on seisukohad ka 

isiklikult dikteerinud, kuid teksti koostasid ja lõid masinal ümber tõenäoliselt teised isikud 

(Rannit, Adson või mõlemad koostöös) ja igatahes mitte Underi-Adsoni kodusel kirjutusma

sinal. Tõenäoliselt tippis teksti masinasse Aleksis Rannit.

Miks koostati säärane pretsedenditu poliitiline testament?

Sellele küsimusele vastamiseks meenutagem veidi kultuuripoliitilist tausta. Pikka aega 

kodumaal keelatud Marie Underi teosed olid kantud keelatud raamatute nimekirja ning need 

tuli ka raamatukogudest hävitada nagu teistegi maapakku läinud kirjanike teosed. Aastail 

1945-1958 ei ilmunud Nõukogude Eestis mitte ühtki Underi rida. Neid, kes Underi tekste 

paljundasid või levitasid, karistati karmilt.
Kuid 1958. aastal toimus ootamatu pööre. NLKP ideoloogilisel loal kuulutati lubatuks 

kõik see, mis Marie Under oli kirjutanud enne sõda, kuid mitte pagulaspõlve looming, sest
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see tähendas kommunistide propagandatõlgenduses kirjaniku asumist “rahva huvide reet

mise teele” (vt peatükk “Poliitiline lugemine”).

Kommunistliku partei poliitilisest otsusest kuulutada Under n-ö omaks ja meelitada ta 

ideoloogiarinde teisele kaldale kõneleb ka see, et Tallinna Ringhäälingu propagandasaates 

“Võõrsil viibivatele eestlastele" kutsuti 1958. aasta märtsi lõpus Underit üles kodumaale 

naasma. See kutse äratas pagulasringkondades suurt tähelepanu.

Tulles seda tausta teades tagasi testamendi kirjutamise võimalike põhjuste juurde, 

näeme, et dokument oli Underi ja tema lähedaste mõttekaaslaste vastus nõukogude ideo

loogide katsele teda vägisi üle rindejoone tirida. Testament oli Underi vastus nõukogude 

politrukkide argumendile, nagu oleksid “eesti rahva reeturid” sundinud Underit kodumaalt 

vastu tema tahtmist põgenema. Kahtlemata oli taolise propaganda eesmärgiks lüüa kiil pagu- 

laskonda, tekitada paksu verd ja kahtlustusi, kuid Underi ja tema mõttekaaslaste puhul oli 

tulemuseks selgesõnaline nõukogudevastane testament.

Kui Eestis valmistuti välja andma Paul Rummo koostatud Marie Underi mahukat luule

kogu “Mu süda laulab”, mis sisaldas tsensuuri tingimustes valitud luuletusi, tekkis olukord, 

kus äsja avalikustatud antikommunistlik testament võinuks saada saatuslikuks väljaandele, 

mida kirjastus Eesti Raamat suure vaeva ja ettevaatlikkusega oli pikka aega ette valmista

nud. 1981. aastal raamat siiski ilmus, ehkki osa pagulasperioodi luulest oli sealt väljajäetud, 

enamasti just need luuletused, mis olid testamendis ära märgitud kui nõukogudevastased. 

Koostaja Paul Rummo andmetel hõlbustas Underi valikkogu ilmumist asjaolu, et testamenti 

ei peetud parteiringkondades Underi enda omaks, vaid Ranniti-Adsoni kätetööks. Ning tei

seks - kuna pagulased olid teinud Vive Tollile ettepaneku illustreerida uus eksiilis kavatsetud 

Underi luuletuste väljaanne, siis oli vaja neist ometi ette jõuda. (Rummo 1981.) Underi uurija 

Erna Siirak avaldas Helmi Rajamaale juulis 1981 kahetsust, et Underi maailmavaateline tes

tament ilmus enne kogutud luuletuse väljaandmist; see oleks andnud ka surmahoobi Erna 

Siiraku kirjutatavale monograafiale, “kui mitte mõned targad pead poleks mõttele tulnud 

testamenti võltsinguks tunnistada. Võltsinguks tunnistamises võib ju pisut tõtt olla, sest tes

tamendi, millele Under ainult alla kirjutas, koostasid Adson ja Rannit? Oma seisukohtades ja 

tõekspidamisis on Under alati olnud mõjustatud Adsonist." (Rajamaa 2003: 20.)

Kuid testamendi kirjutamise põhjuste taustal olid ka pagulaspoliitilised ja rahvusva

helised kirjanduslikud pinged. Nimelt võis testamendi kirjutamise põhjuseks olla ka fakt, et 

tegemist oli mitmekordse Nobeli preemia kandidaadiga. 1960. aastate teisel poolel muutus 

see küsimus eriti intensiivseks ja rahvusvaheliseks. Mitmetest kirjavahetustest (Adson, Oras, 

Under, Ivaskjt) on selgunud, kuivõrd pingeline oli tolleaegne rahvusvaheline kirjanduslik 

atmosfäär ja kuivõrd otseselt mõjutatud võis see olla kaasaegsest poliitikast. Pagulastest 

kultuuripolütikud, ka Aleksis Rannit, kes oli testamendi initsiaator või tellija, tahtsid testa

mendiga kinnitada rahvusvahelisele avalikkusele ja võimalikele Nobeli preemia telgitagustele 

mõjuringkondadele, et Under on ideoloogiliselt kindlameelne nõukogude okupatsioonire- 

žiimi vastane, et ta ei ole teinud võimuga mingit koostööd ning et N. Eestis avaldatakse tema 

teoseid ilma tema loata. Ent see Ranniti jt võimalik lobby-töö jäi tulemuseta. Marie Under 

Nobeli preemiat ei saanud, kuid vaevalt mõjutas seda poliitilise testamendi olemasolu või
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fakt, et 1968. aastal dateeritud testament avalikustati alles 1980. aastal, pärast luuletaja 

surma. Pigem oli põhjuseks rootslaste külma sõja aegne ülim ettevaatlikkus ja mitmed teised 

põhjused (vt peatükk “Miks ei saanud Marie Under Nobeli kirjanduspreemiat?”). Marie Underi 

poliitiline testament jääb kahtlemata kehtima kui pretsedenditu, ent autentne ajastudoku

ment, sest väljendab tema poliitilisi veendumusi ning kannab tema allkirja.

Marie Underi sisuliseks testamendiks jääb tema luule.
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Marie Underi varases lapsepõlves väljendunud pürgimine kõrgemate, vaimsete väärtuste 
poole (“Ükskõik kuidas, aga matsiks mina jääda ei taha!”), ilujanu ja tugev eneseväljendus- 

tung, neiupõlve öised kirjutamis-ja lugemishood, suur soov kontakteeruda oma aja kõige 

väljapaistvamate eesti kultuurielu tippudega - kõik need on tunnismärgid Underi sisemis

test eeldustest kujuneda kirjanikuks, loojaks. Nendega kaasnevad verbaalse ande geenid, 

vaimne lapsepõlvekodu, vanemate sisendatud kristlik väärtusmaailm. Varased saksakeelsed 

luulekäsikirjad annavad tunnistust saksa romantilise kirjanduse (Goethe, Schiller, Heine jt) 

suurest mõjust ja eeskujust. See mõju oli Underi luuletajamina arengus määrav mitte ainult 

sonetivormi ja kujundikeele seisukohalt, vaid kujundas ning vormis kogu tema arusaama luu

letajast kui oma elukogemuse väljendajast, kui tugevast, erilisest isiksusest, kelle kohus on 

sõnastada oma isiklikud elamused, tunded ning arusaamad terviklikeks, nii vormis kui sisus 

võimalikult täiuslikeks kunstilisteks kujunditeks. Selle romantiliselt ülla ning kõrge eesmärgi 

nimel oli loojale lubatud kõik, talle oli lubatud rohkem kui tavalisele inimesele, kui ta elab 

kunsti nimel. See arusaam oli Underi jaoks Goethe, Schilleri, Heine jt lugemise põhjal vara

kult otsekui enesestmõistetav ideaal, mis kõrgus helendava sihina tulevikus. Under toetus 

oma luuletajarolli vabadusi kaitstes küll kirjanduslikele eeskujudele, kuid samas tunnistas 

Tuglasele, et teda valdab tihti “mingi meeleheitlik eneseavaldamiskirg: “iga hinna eest!’”’

Alustanud 19. sajandi lõpus luuletamist saksa keeles, jätkas ta seda 20. sajandi algul 

eesti keeles. Esimene luulekogu valmis 1915, kuid jäi käsikirja, sest selle avaldamiseks puu

dusid ilmasõja tõttu nii ainelised kui tehnilised võimalused. Under polnud tollal veel päriselt 

kindel oma luuletajaminas ega -missioonis, eelistades tagasihoidlikult peituda varjunime taha.

Tõeliseks, kutsumuslikuks luuletajaks saamisel kujunes otsustavaks Siuru kirjandus- 

rühma sünd 1917. aasta kevadel ning Underi sügav armumine kirjanik Friedebert Tuglasesse. 

Suur armastus päädis 1918 lahkumineku ning sügava depressiooniga, kuid andis Underile
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eluaegse tugeva tõuke tõestada end kirjanduslikule vaimutööle pühendunud luuletajana, 

mitte jääda passiivseks pühapäevailmeks juhuluuletajaks või diletandiks, nagu Tuglas teda 

esikkogu arvustuses provotseerivalt nimetas. Tavamõistes õnneliku lõputa jäänud armastus

lugu, suurest õnnest loobumise isiklik valu andis Underi luulele keskse põhisisu, pingestades 

õnnevarjutuse dialektiliste motiividega kogu Underi järgneva luuleloomingu.

Meeletu eneseväljendusi tung peegeldub eriti jõuliselt Underi varasemas luules. 

Underi luuletaja-kujutelma kohaselt oleks ideaalne, kui siseautor ehk implitsiitne autor ja 

päris-autor kattuksid võimalikult täielikult, kui Underi luuletajamina oleks Under ise ja kui 

teda võetaks Underina. Ka siis, kui ta oma tipp-perioodil ammutas ballaadide ained piiblist, 

eesti rahvaluulest või mütoloogiast, jäi Underi luuletõe kriteeriumiks ikka isiklik hingelise 

sisseelamise võime, psühholoogiline täpsus ning sügavus oma tegelaste sisetõe kujutamisel. 

Under ei tõtanud küll ise avaldama oma luuletuste tõlgendusi, kuid väljendas neid erakir

jades ning lubas oma abikaasal Artur Adsonil paaril korral polemiseerida sel teemal trüki

sõnas. Under kaitses autori õigust kirjutada luulesse sisse teatud poeetilisi tähendusi ning 

kui neid kiputi tõlgendama teisiti (kitsamalt), sekkus ta avarama ja mitmetähenduslikuma 

tõlgenduse nimel.

Adson täitis ainulaadset rolli Underi luuletaja-eneseteadvuse kujunemisel: kauaaegne 

armuke, hilisem abikaasa, Paaž ja armastaja, lähilugeja, toimetaja, arhivaar, päevikupidaja, 

imetleja ja argielu igapäevane ustav tugi. Teist nii ennastsalgavalt oma naise ande teenimi

sele pühendunud meest ei leidu vähemasti mitte eesti kultuuris, küllap on see harv nähtus 

ka maailmakirjanduses. Marie Under teostas oma elus Immanuel Kanti feministliku unistuse 

oma elu täielikult valitsevast naisest, kelle mees on minister naise valitsuses. Mehed mõju

tasid küll Underi arengut ning kujundasid tema luule vastuvõttu, kuid kõige määravam oli 

ikkagi tema enda tugev eneseteostus.

Küsimusele, kas ei mõjutanud Adsoni küllalt kitsapiirilised ning konservatiivsed estee

tilised ja poliitilised vaated lõpuks ka Underi maailmapilti, on biograafi vastus kindel ei. 

Underi vaimne iseseisvus ning sihikindel sisemine loomistahe väljendub mitte ainult tema 

originaalses luuleloomingus, vaid ka rohketes kirjavahetustes, kus ta väljendab selgesõ

naliselt nii esteetilisi kui poliitilisi, humanistlikke, totalitarismivastaseid seisukohti. Adsoni 

viimastel eluaastatel ilmnenud paranoilised jooned nakatasid küll mõneks hilisaastaks ka 

Underit, piirates mõnevõrra sotsiaalset suhtlemist hilisperioodil, kuid ei puudutanud Underi 

kirjanduslikku loomingut. Küll aga oli suurepärane armastaja Adson Underi kõige kuulsa

mate erootiliste sonettide muusa aastail 1914-1915. See oli Adson, kes suutis Underi panna 

armastama iseennast, st uskuma iseendasse, ja armastama tema armastust. Adson sisendas 

Underile päevast päeva, et ta on tõeline luuletaja ja haruldane talent.

Romantiliselt ülla luuletajamissiooni nimel tegi Marie Under oma pika ja dramaatilise 

elu otsustavad ning valusad valikud. Esiteks loobus ta väärikalt oma elu suurest armastu

sest, ent võttis samas vastu eesti kirjanduse paavsti Friedebert Tuglase eluaegse väljakutse 

saada tõeliseks luuletajaks - ta ei kartnud väljendada oma tõelisi tundeid ja elamusi ka siis, 

kui need olid täielikult vastuolus valitsevate seltskondlike tavaarusaamadega (“Sonetid”, 

“Sinine puri”) või koguni poliitiliselt eluohtlikud (“Mureliku suuga"). Teiseks lahutas Under 
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vaimselt ebarahuldava abielu Karl Hackeriga ning sidus end Artur Adsoniga, kes tema annet 

ja loometööd täielikult toetas. Kolmandaks lahkus ta loomisvabaduse nimel 61-aastaselt 

kogu perekonnaga kodumaalt, kui N. Liit 1944 Eesti teistkordselt okupeeris. Hoolimata põge- 

nemistraumast ning kodumaalt eemaloleku depressioonist suutis Under siiski hakata uuesti 

luuletama, väljendades paguluses kaheks lõhestatud eesti rahva traagikat.

Alustanud erakordselt aistilise, kuid enesekeskse luuletajana, jõudis Under oma arengus 

välja üldinimlikult filosoofilise ja ühiskondliku mõtteluuleni, minetamata seejuures võimet 

luuletada kõigi avatud meeltega.

Algul erutas ja köitis Underit kirjanduslik väljakutse, mille esitas klassikalise soneti range 

vorm, kuid peatselt murdis tema luuletajaisiksuse tugev dünaamilisus selle luulevormi tra

ditsioonilisi piire (värsisiirded, irdriimid, rütmivabadused). Niisamuti võttis ta oma loomingu 

tipp-perioodil ette vanamoodsa ballaadižanri ning andis traditsiooniliselt narratiivsele luu

levormile täiesti uue - underliku - sügavalt empaatilise psühholoogilise sisu. Under uuendas 

eesti luulekeelt nii sõna-, riimi- kui žanrivaraliselt.

Hilisema Underi loomingulised taotlused ning lugejarahva ootused langesid aga kokku 

nii erakordsel viisil, et luuletajast kujunes rahvuslik müüt juba tema eluajal. Underist sai eesti 

ajaloo julgeim ning kaastundlikem poliitiline luuletaja siis, kui rahvuslik tragöödia tema südant 

nii sügavalt vapustas. Rahvusliku esiluuletaja rolliga kaasnev avaliku suhtlemise koorem ning 

ülistav tähelepanu vaevas ja kurnas Underit aga niivõrd, et ühes hiliskirjas oli ta sunnitud pih

tima: kui oleks seda kõike alustades teadnud, poleks ehk tahtnudki luuletajaks saada.

Pagulasperioodil (1944-1980) toetasid ning inspireerisid tema luule-ja tõlketööd roh

ked kirjavahetused, eeskätt USAs elanud kirjandusteadlaste Ants Orase ja Ivar Ivaskiga, aga 

ka paljude teiste üle maailma laiali paisatud pagulastest saatuskaaslastega.

Ehkki Ants Oras, Artur Adson jt püüdsid sisendada Underile aastate jooksul arusaama 

tema erilisest, kesksest rollist eesti rahvuskultuuris, tekitas see Underis pigem alandlikku 

tänutunnet eesti rahva geeniuse suhtes, kellelt ta uskus oma loomisvõime pärinud olevat.

Kirjavahetustest ilmneb, et Under ei suutnud päris adekvaatselt tajuda talle osaks lange

nud müüdirolli suurust, samuti ei mõistnud ta oma erootilise noorusluule vabastavat tähen

dust. Under kannatas sügavalt kaasaegse esteetilise ja moraalse kriitikatormi pärast ning tegi 

sellest oma enesetsensuurilised järeldused, tajumata ning arvestamata oma varase luule ajas 

kaugele ning kirjandusloos sügavale ulatuvat positiivset mõju.

Underi luule sügavamaks mõistmiseks on vajalik tunda tema elulugu ja kaasaegset 

sotsiokultuurilist ning poliitilist konteksti. Under järgis algul küll vaistlikult individualist

likku, romantilist loojaõigust, kuid kogedes koos oma rahvaga poliitilise ajaloo ülekohtust 

traagikat, kujunes temast tõeliselt missioonitundlik luuletaja, kes suutis rahuldada mitme 

põlvkonna hingelisi vajadusi.
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Gori grupikarikatuur “Meie luuletaevas 
kirjandusnädalal”: “Kurask, see Eesti 
luuletaevas polegi nii vaene - 
siin on päris esimese suuruse tähti". 
Vaba Maa, 1927, nr 75, lk 5.



2. osa Marie 
U n d e r i 
luule 
vastuvõtt
Salmidel aga on sada saatust ja 

luuletuse silmad ei näe kunagi kaugemale 

kui lugevad silmad.

(Betti Alver)



KIRJANDUSSEMIOOTILISI 
JA RETSEPTSIOONI- 
TEOREETILISI 
LÄHTEKOHTI
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Kuidas sünnib kunstiteose tähendus? Lähtun informatsiooniteoorias ja semiootikas Juri Lot- 

mani poolt sõnastatud arusaamast, et kirjanduse kui märgisüsteemi uurimine lahus sisu, st 

tähenduse probleemist kaotab igasuguse mõtte (Lotman 2006a: 65). Sisu probleem on alati 

ümberkodeerimise probleem, sest tähendus moodustub seesmise ja/või välise ümberkodee

rimise teel (Lotman 2006a: 67-69). Teksti suhted autori teiste tekstidega ja tema biograa

fiaga moodustavad ühe struktuurse tähenduste reservi, mida vaatlesin uurimuse esimeses 

osas. Teise ning Marie Underi luule vastuvõtuprotsessi seisukohalt olulisima tähendusre- 

servi moodustavad aga tekstivälised sotsiaalsed seosed. Kunstiteos suudab täita oma ühis

kondlikku ülesannet vaid siis, kui ta suhtleb esteetilise kommunikatsiooni teel kaasaegse 

kollektiiviga, oma rahvaga, inimkonnaga (Lotman 2006a: 475). Autori loodud tekst lülitub 

vastuvõtuprotsessi käigus tekstiväliste seoste keerukasse süsteemi, mis loob omakorda kee

rulisi koodimustreid, sõltuvalt iga lugeja eelnevast kunsti-ja elukogemusest, kunstiliste ja 

mittekunstiliste normide hierarhiast jne. Vastuvõtja kood erineb aga alati edastaja koodist. 

Need võivad olla suhteliselt väikesed erinevused kultuurikogemustes või psühholoogilistes 

isiksuseomadustes, aga võivad olla ka kultuuri sügavad sotsiaalajaloolised tunnusjooned, 

mis muudavad kunstilise teksti tajumise täiesti võimatuks või vastandlikuks sellele, mida 

nende looja ise kirjutades kavandas või taotles. (Lotman 2006a: 489.)

Ka kõige lihtsama teate edasiandmisel koosneb tekst kui süsteem sellest, mis seal on 

otseselt väljendatud, ja sellest, mida ei ole küll sõnastatud, kuid mis kuulub teksti tähen- 

dusstruktuuri. Kunstilise teksti puhul on sõnastamata jäetud tähendustel täita eriti suur roll. 
Üks esimesi teadlasi, kes asus teoreetiliselt uurima kirjandusteose tähenduse kujunemist 

teose vastuvõtu seisukohalt, oli poola filosoof-fenomenoloog ja esteetik Roman Ingarden 

(1893-1970), kelle peateos “Kirjanduslik kunstiteos” (“Das literarische Kunstwerk”) ilmus 

1931. Ingardeni ideid arendasid 1960.-1970. aastatel edasi saksa kirjandusteadlased 
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Wolfgang Iser ja Hans Robert Jauss, keda peetakse retseptsiooniteooria loojaiks. Iseri ja 

Jaussi teooriad teksti ja lugeja vahelisest kommunikatsioonist rajanevad teksti mõjustruk- 

tuuri üksikasjalikul uurimisel (Iser 1970,1976; Jauss 1970,1987).

Nii Ingardeni, Iseri kui ka Jaussi teooriate keskseks mõisteks on ebamäärasus, mis kuulub 

teose struktuuri ja nõuab lugejalt, vastuvõtjalt omapoolset panust. Retseptsiooniteoreetikute 

põhiideed võib piltlikult edasi anda võrdluse abil: kunstiline tekst esitab ainult skeemi, põhi- 

kontuurid, nagu laste värvimisraamatuis, mis lugejal tuleb ära värvida vastavalt oma kujutlusele 

ja elukogemusele. Luuletekstis võib aga esitatud kujutis olla niivõrd punktiirne ja katkendlik, 

et lugeja peab selle ise lõpuni joonistama, nagu lahendaks ta piltmõistatust. Erinevate luge

jate puhul võivad nii tulemuseks olla täiesti erineva tähendusega luuletused. (Kirstinä 1984.)

Retseptsiooniteooria järgi on ebamäärased kohad tekstis need, mis lugemisel määra

vad tähenduse tekkimise. Ingarden eristab teost ja selle esteetilist konkretiseeringut, mis 

toimub lugemisel. Iser eristab koguni teksti ja teost: tema teooria kohaselt muutub tekst 

teoseks alles lugeja teadvuses, enne on see lihtsalt tähenduseta tekst. Ebamäärasus teks

tis on niisiis otseselt seotud teose tähenduse sünniga, teksti tähenduspotentsiaaliga. Teose 

komponentidel (mõistetel, kujunditel, sõnadel, karakteritel) on palju erinevaid potentsiaal

seid aspekte, mida lugeja enda jaoks konkretiseerib. Igale lugejale avaneb teos erinevalt ja 

ka samale lugejale võivad erineval lugemiskorral ilmneda erinevad aspektid, sõltuvalt sellest, 

milliseid teksti võimalusi antud juhul aktualiseeritakse ja konkretiseeritakse Iseri järgi on 

ebamäärased kohad ehk augud tekstis (Leerste//e) nagu tühjad vormid, kuhu valatakse teksti 

tähendus. Kirjanik ei saa kunagi loota sellele, et lugeja aktualiseerib just need aspektid, mida 

tema teost luues soovis. Teoseks muutudes elab tekst alati oma elu. (Vt Kiin 1993d: 40-54.)

Nii võib öelda, et igal lugejal ja igal põlvkonnal on oma Marie Under, keda kas ülis

tatakse või keelatakse, austatakse või arvustatakse, deklameeritakse või parodeeritakse, 

ülendatakse või alandatakse.

Kuidas analüüsida ja liigitada teoreetiliselt kunstilise teksti vastuvõtuprotsessi? Aust

ria kirjandusteadlane Detlef Krumme võttis 1983. aastal kasutusele lugemismudeli (Lese- 

modelle) mõiste (Krumme 1983), mida mitmed saksa ja inglise kirjandusteoreetikud (Erich 

Schön, Jonathan Cullerjt) täiendasid ja edasi arendasid (Schön 1987; Culler 1983). Lugemis- 

mudelid on alati kahesuunalised ja interaktiivsed, sest koosnevad nii lugejate ettevalmistu

sest kui ka loetud teose omadustest. Detlef Krumme on rõhutanud, et lugemismudeli valik 

ei ole üldiselt teadlik protsess, kuid Erich Schön on seisukohal, et lugemismudelid põhinevad 

ühelt poolt kirjandusteose žanrilistel omadustel ja teisalt lugemisviiside ajaloolisel arengul. 

Olen siinses uurimuses lähtunud arusaamast, et Marie Underi luule erinevad lugemismude

lid sõltuvad ühiskondlik-kultuurilisest kontekstist, mis peegelduvad lugejate ettevalmistus- 

tasemes ja hoiakutes ning mis leiab väljenduse dokumenteeritud retseptsioonis: kaasaeg

setes arvustustes ning hinnangutes.
Lugemismudelite määratlemisel olen kasutanud tšehhi strukturalistidest kirjandustead

laste Jan Mukafovsky ja Felix Vodicka teoreetilisi seisukohti (Mukafovsky 1974; Vodicka 1979). 

Mukafovsky teooria kohaselt kogeb vastuvõtja teose tundmatuid elemente tuntud ja tutta

vate elementide taustal. Vastuvõtjad konkretiseerivad teost erineval viisil, sõltuvalt sellest,
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missuguseid esteetilise struktuuri elemente nad peavad teoses oluliseks ehk domineerivaiks. 

Sõltuvalt lugejast ja tema ettevalmistusest, ootustest teose suhtes võib mistahes teose ele

ment saada dominandiks ja määrata vastuvõtuprotsessi kulgu. Mukarovsky on seisukohal, et 

teose esteetilisus pole mitte mingi etteantud omadus, vaid funktsioon, mis sisaldub teoses 

kõrvuti teiste funktsioonidega: teabe edasiandmine, hindamine, müüdi loomine jne. Estee

tiline funktsioon võib olla vastuvõtuprotsessis domineeriv, aga ta võib olla ka sekundaarne.

Seisukoht, et teose funktsioonid realiseeruvad mitte niivõrd lähtuvalt teose immanent

setest omadustest, vaid vastuvõtja vajaduste kohaselt, on omaks võetud ka soome kirjandus

teaduses, nt Leeni Tiirakari uurimuses Minna Canthi teoste vastuvõtust (Tiirakari 1997: 23).

Lähtudes ülalmainitud retseptsiooniteoreetilistest seisukohtadest, olen veendunud, et 

Marie Underi luule eri aegadel toimunud vastuvõtuprotsessil on olnud erinevad reaalsed eel

dused ehk nn ootushorisondid, mis on lugemismudelist laiem mõiste ning tähendab lugemis- 

konkretiseeringute üldisi kaasajast tulenevaid tingimusi. Ootushorisondi mõiste võttis esma

kordselt kasutusele saksa filosoof Hans-Georg Gadamer (Gadamer 1975,1979). Tema aru

saama kohaselt on kirjandusteose mõistmisel keskne lugeja eelarvamuste ja eelteadmiste 

horisondi muutumine nii, et teksti tähendus sobitub teksti horisondiga. Üks olulisi teose 

esteetilise väärtuse kriteeriume on vahemaa lugeja ootushorisondi ja uue teksti vahel. Mida 

väiksem see vahemaa on, seda enam läheneb teos ajaviitekirjandusele, mida suurem see on, 

seda uudsem ja originaalsem võib olla teose kunstiline kaal.

Hans-Robert Jauss mõistis ootushorisonti kui ühtset nähtust, kuid hiljem on see jaga

tud ilukirjanduslikuks ootushorisondiks ja sotsiokultuuriliseks ootushorisondiks, kusjuures 

esimene mõiste sisaldub teises, laiemas mõistes, mis määrab ära lugeja emotsionaalsed, 

sotsiaalsed, kultuurilised ja kommunikatsioonipsühholoogilised kogemused ja käitumise 

(Segers 1985).

TÖÖHÜPOTEESID

1. Kaasaegsetes arvustuses, hilisemates kirjanduslugudes, aga ka kirjavahetustes jm 

dokumenteeritud Marie Underi luule vastuvõtu- ehk lugemisakt sõltub erinevatest ilukir

janduslikest ootushorisontidest. Kord võivad lugemisel määravaks osutuda ühed, kord teised 

ootused, vahepeal mõjutavad lugemist mitut laadi ootused korraga, mõnikord võitlevad või 

vaidlevad nad omavahel.

2. Kogu see vastuvõtuprotsess sõltub omakorda ühiskondlikust, kultuurilisest (kirjan

duslikust) ja poliitilisest kontekstist, mis moodustavad Underi luule retseptsiooni sotsio- 

kultuurilise ootushorisondi.

3. Kaasaegsed arvustused ja artiklid ning hilisemad kirjanduslood on Marie Underi luule 

vastuvõtuprotsessi peamised dokumentaalsed allikad, sest nad esindavad, väljendavad, loo

vad (konstrueerivad) või lõhuvad (dekonstrueerivad) oma kaasaja kirjanduslikke norme, mää

ratlevad teoste positsiooni kaasaja esteetilises, moraalses, poliitilises jne väärtushierarhias 

ja kirjanduslikus traditsioonis.
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1. Artiklites, arvustustes ning kirjanduslugudes väljendatud lugemisaktide kirjeldused 

ning hinnangud ei ole vaid üksikud juhuslikud nähtused, vaid esindavad oma põlvkonna või 

ühiskondliku rühma (intelligentsi, ealiselt või hoiakuliselt määratletava grupi, rahvuse vms) 

ilukirjanduslikke kogemisvõimalusi.

5. Marie Underi arusaamad oma luule tähendusest, selle ühiskondlikust rollist ning kir

janduslikust vastuvõtust, st tema kui luuletaja minapilt, võivad, kuid ei pruugi alati kattuda 

tegeliku kaasaegse ilukirjandusliku ning sotsiokultuurilise vastuvõtuprotsessiga.

UURIMUSE
ÜLESANNE

Marie Underi luule vastuvõtu analüüsimisel sean eesmärgiks kirjeldada nii ilukirjanduslikke 

kui ka sotsiokultuurilisi ootushorisonte niivõrd, kuivõrd need väljenduvad dominantidena 

(peamiste hindamiskriteeriumitena) kaasaegsetes lugemisdokumentides (artiklites, arvus

tustes, kirjades, usutlustes jne).

Lähtudes Underi luulekogude arvustuste ning tema luule kohta kirjutatud eestikeel

sete artiklite sisuanalüüsi tulemustest, eristan Underi luule lugemismudelite määratlemisel 

järgmisi ootushorisontidest sõltuvaid lugemisviise ehk lihtsamalt lugemisi:

■MMMMM
Ilukirjanduslik lugemine Sotsiokultuuriline lugemine Rahvusvaheline lugemine

Kirjanduslooline

Esteetiline

Pedagoogiline 

Moraalne 

Poliitiline 

Sooline 

Võõritav 

Filosoofiline 

Religioosne

Marie Underi luule rahvusvahelist lugemist vaid pisteliselt analüüsides (suur ainestik 

on bibliografeerimata, seetõttu raskesti kättesaadav ning läbi uurimata) püüan siiski vastata 

küsimustele, missugune oli Underi luule teadaolev vastuvõtt väljaspool eestikeelset kirjan- 

dusruumi, missugused ootushorisondid domineerisid tema luule rahvusvahelises retsept

sioonis ning miks ei saanud Under korduvale kandideerimisele vaatamata kirjandusmaailma 

kõrgeimat tunnustust - Nobeli kirjanduspreemiat?

Biograafia ja retseptsioonianalüüsi kokkuvõttes võrdlen Marie Underi kui luuletaja 

minapilti, st tema enese arusaamu oma luule tähendusest kaasaegses vastuvõtuprotses- 

sis, ning vaatlen, kas ja kus on autori ning lugeja ootushorisondid kattunud või kus need 

on lahknenud.
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RETSEPTSIOON I LOOLISE D 
ALLIKAD
JA TÖÖMEETOD

Vastuvõtuloolisi allikaid on võimalik rühmitada sõltuvalt nende loomis- või kasutusviisist. 

Lähtun oma uurimuses saksa retseptsiooniteoreetiku Gunter Grimmi loomisviisil põhinevast 

allikate jaotusest (Grimm 1977), mis on järgmine:

6. esmaallikad - Underi kirjavahetused, kaasaegsete lugejate päevikumärkmed või mäles

tused jne;

7. teisesed allikad - teiste isikute poolt kirja pandud kolmandate osapoolte lugemisko- 

gemused; nt luuletaja abikaasa või kolleegide vahendatud Underi luule vastuvõtuelamused, 

mida nad on pealtnägijaina tunnistanud;

8. kolmandad allikad - kaasaegsed arvustused ja artiklid Marie Underi luule kohta, 

samuti Underi luule käsitlused kaasaegsetes ja hilisemates kirjanduslugudes. Nende tekstide 

osa on Underi luule vastuvõtu uurimisel kõige suurem ja määravam;

i* . ilukirjanduslikud vastuvõtuakti kujutused. Siia kuuluvad Marie Underi luulest tõukunud 

paroodiad, pühendusluuletused või tema luulest muul moel otseselt mõjutatud ilukirjandus

likud teosed, mis sisaldavad näiteks allusioone Underi luulele, rändmotiive, salaviiteid jne. 

Ilukirjanduslikke allikaid kasutan valikuliselt teatud ootushorisonte illustreerivate näidetena, 

sest nende analüüs pole siinse uurimuse ülesanne.

Vastuvõtuallikate analüüsi töömeetodiks oli sisuanalüüs, mille käigus eritlesin autorite 

poolt väljendatud erinevaid ootushorisonte, võttes eeskätt arvesse nende hinnangulisi domi
nante ja hinnangute kriteeriume. Ühes vastuvõtutekstis võisid väljenduda mitmed erinevad 

ootushorisondid. Sel juhul olen analüüsinäidete toomisel arvestanud tekstis nii kvalitatiivselt 

kui kvantitatiivselt domineerinud ootushorisondiga.

Marie Underi personaalnimestikus on Underi loomingu arvustusi ja tutvustusi ning kir

jutisi tema elu ja loomingu kohta kokku 1774 kirjet, kuid bibliograafia esitab andmed 1993. 

aasta seisuga. Mittetäielikel andmetel ulatub Underi luule ja isiku kohta kirjutatu tõenäoliselt 

tänaseks üle 2000 bibliograafilise viite piiri. Materjali suure mahu tõttu piirdun järgnevas 

analüüsis vaid igale ilmnenud ootushorisondile ja lugemisviisile tüüpiliste ning iseloomuli

kemate näidetega, vaevamata lugejat paljude sarnaste seisukohtade esitamisega. Uurimuse 

eeltööna olen teinud kvalitatiivse sisuanalüüsi kõigist personaalbibliograafias leiduvatest 

Underi luule vastuvõttu kajastavatest materjalidest, lisaks arvesse võtnud veel mitusada 

personaalnimestikus mainimata, hiljem avaldatud käsitlust, lisaks käsikirjalisi allikaid, kaasa 

arvatud Underi rohked kirjavahetused.

Et varasemad uurimused Underi luule vastuvõtust puuduvad, siis on tegemist esma

kordse katsega anda ülevaade Underi luule lugemismudelitest ning ootushorisontidest vii

mase saja aasta jooksul.
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ILUKIRJANDUSLIK 
LUGEMINE

KIRJANDUSLOOLINE 
LUGEMINE

See on lugemisviis, mille puhul ootushorisondiks on ilmunud teose kirjanduslooline ja voo- 

lulooline taust Lugemisel lähtutakse kriteeriumist, kuidas paigutub uus teos nii eesti kui 

maailma kirjandusloolisele taustale, kas ta jätkab vana või loob uut traditsiooni, tugevdab 

endist või muudab kehtivat kirjanduslikku kaanonit. Kirjanduslooliseks pean ka neid võrdle

vaid käsitlusi, milles hinnangu andmisel piirdutakse Underi enda loominguloolise taustaga. 

Kirjanduslooline lugemine avaldus Marie Underi luule vastuvõtuprotsessis eeskätt kaasaeg

setes arvustustes, kirjandusaasta (luule)ülevaadetes ja erinevates kirjanduslugudes.

10. sajandi alguskümnenditel toimus nii Euroopas kui Ameerikas ühiskondade moder
niseerumine ning kiire linnastumine. Üha enam hakati hindama individuaalseid väärtusi, 

üksikisiku vabadusi ja võimeid vanamoodsate kollektivistlike väärtuste asemel. Vanad ideo

loogiad langesid, uued voolud ja suunad kerkisid esile: Euroopa kunstis ja kirjanduses sün

disid modernistlikud ideed ja voolud.

Eesti kuulus küll kuni 1918. aastani veel Tsaari-Venemaa koosseisu, kuid vaimsed uue- 

nemistuuled puhusid venestamisele ja saksastumisele vaatamata ka sellesse Balti provintsi. 

Nii eesti rahvuslikud kui kultuurilised püüdlused leidsid pärast 19. sajandi lõpuks hääbunud 

ärkamisaega uue hoogsa väljenduse haridus-ja seltsiliikumistes. 1907 asutati Tartus Eesti 

Kirjanduse Selts, 1909 Eesti Rahva Muuseum, 1913 avati Tallinnas rahva rahadega ehitatud 

Estonia teater. Et raamatute trükiarv oli suhteliselt väike, etendas ajakirjandus rahva kultuu

rilisel harimisel tähtsaimat rolli. Rahvuslik-konservatiivseid väärtusi kandis Tartus ilmuv Jaan 

Tõnissoni Postimees, Tallinnas ilmusid Konstantin Pätsi liberaal-radikaalne Teataja ja polii

tiliselt neutraalsem Päevaleht, mille kirjanduslik osa oli orienteeritud tõlke-ja ajaviitekir

jandusele. Marie Under liikus sajandi algul nii Teataja kui hiljem ka Päevalehe ringkondades, 

lävides juba verinoorelt eesti haritlaskonna tippudega. Veelgi olulisem oli see, et noor Under 

kaasati varakult uue kirjandusliku rühmituse Noor-Eesti albumite kaastööliseks. Noor-Eesti 

tõi oma ajakirjade ning albumitega eesti senisesse realistlikku kirjanduspilti täiesti uusi tuuli.
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Nooreestlaste euroopaliku kultuuriparadigma murrangust tõusis esiplaanile uusromantiline, 

sümbolistlik lüürika ning impressionistlik lühiproosa: Gustav Suits, Ernst Enno, Villem Grünt- 

hal-Ridala, Friedebert Tuglas jt Nooreestlased olid vastuvõtlikud kaasaja rahvusvahelistele 

kirjanduslikele vooludele, erilist tähelepanu pöörati prantsuse dekadentsile, aga ka saksa 

uusromantikale, soome ja vene modernismile. Esmakordselt hakati eesti kirjanduses rõhu

tama individuaalset nägemust ja subjektiivset stiili.

Lydia Koidula isamaaline luule, Anna Haavaja Karl Eduard Stöödi vanaromantiline, senti

mentaalne järelärkamisaegne luule, mis oli võitnud lugejate südamed 19. sajandi lõpuküm

nendeil, sisaldas küll ka juba mõningaid sümbolistlikke jooni, eriti ilmsed olid need Juhan Liivi 

luules, kuid tema looming muutus avalikkusele kättesaadavaks alles pärast 1905. aastat tänu 

nooreestlaste publikatsioonidele. Paraku olid nooreestlaste modernismihüpped, -hüüded ja 

-püüded saada eurooplasteks, kuid jääda eestlasteks siiski kitsa haritlaskonna rühmaprojektid. 

Laiema lugejaskonna kaasamine, rääkimata kogu põlvkonna või rahva vaimsest ja emotsio

naalsest vallutamisest, oli Esimese maailmasõja aegses eesti kirjanduses veel tundmatu nähtus.

“Sonettidega” kohe
kirjanduslukku:
oma või võõras?

Esimene arvustaja, kes suutis juba esikkogu põhjal ära tunda Marie Underi uudse ande, oli 

luuletaja kaasaegne, Underist viis aastat vanem soome-eesti kirjanik Aino Kallas (1878

1956), kelle sulest ilmus 1917. a kaugelenägevaim arvustus (Kallas 1917: 209-210). Aino 

Kallas oli esimene, kes paigutas Underi eesti kirjandusloos kohe suurte naisluuletajatega 

ühte võrdlusritta. Ta tarvitas ajaloolises võrdluses imetlevalt hüüumärki:

Koidula - Anna Haava - Marie Under, missugune trio Eesti kirjanduses! Koidula, armas

tuses puutumata kui vestaal, heroiline, dionysline ainult isamaa armastuse ekstaasis. 

Anna Haava, juba täiesti naine, läbi ja läbi ja ainult armastus, aga armastus, mis nagu 

inglite ja laste ja mille tuum ühes ainsas sõnas: igatsus. Ja viimati Marie Under, renes

sansi naine, la grande amoureuse, uus Eva, kelle armastus on kõigepäält meelterõõm, 

kõigi meelte joovastus. Tõesti, Püha Kolmainsus: vaim, hing ja keha! (Kallas 1917: 209.)

Niisiis: Koidula - vaim, Haava - hing ja Under - keha.

Aino Kallas rõhutas Underi luule peamise, uudse tunnusjoonena tema erakordset mee

lelisust, sensuaalsust ja erootilisust. Aino Kallase sõnastatud eesti suurte naisluuletajate 

põlvkondlik rida muutus hilisemates kirjandusvaatlustes kanooniliseks.*

* Hiljem on iga järgmine kirjanduspõlvkond sellesse ritta lisanud uusi naisluuletajaid, kes on suutnud sõnastada 
oma aja peamise sõnumi: Underi luulest on mõjutatud arbujad Betti Alver ja Kersti Merilaas, sõjajärgsete okupat
siooniaastate väikeste asjade laulik Debora Vaarandi, 1960. aastate kassetipõlvkonna karm poetess Viivi Luik, 
1970.-1980. aastate pauside hingestaja Doris Kareva, punkpõlvkonna trotslik hääl Merca alias Merle Jääger, taas
vabanenud Eesti feministlikult jõuline Elo Viiding jt.
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KAKS POEETI

Kui Adson esineks ‘köietantsijana.

Otto Krusteni karikatuurid 
Artur Adsonist ja Marie 
Underist. Sädemed, 1927, 
16. juuli, nr 29.

0. KttüSTK' ’«

Kui Under oleks kinonäitleja.

Ka teine kaasaegne naisarvustaja, H. Tõramaa (Helmi Neggo) hindas oma pikas essee- 

laadses “mõttemõlgutuses” “Daam ja armastus” Underi esikkogu kõrgelt ning seadis selle 

“julgeste Eesti kõigeparemate luuletuste kõrva" (Tõramaa 1917: 210), kuid nentis siiski, 

et “Sonetid” “enam kui ühtepidi laineid lööb". Ehkki Tõramaa peamiseks ootushorisondiks 

Underi esikkogu hindamisel oli moraalne ja sooline aspekt, pidas ka tema oluliseks Underi 

debüüti võrrelda Anna Haavaga:

Võrrelge Anna Haava armastuselaulusid Marie Underi erootiliste sonettidega ja te saate 

aru, missugune hiiglakuristik Eesti noort naist vanemast põlvest lahutab - kuristik, mida 

mitte üksipäini temperamendi arvesse ei või panna. Anna Haava on naine, Marie Under 

on daam; Anna Haava armastab, Marie Under laseb ennast armastada. Anna Haavas 

nutab ja naerab ja armastab loomulik naiselikkus; Marie Under on daam, aastasadade- 

pikkuse arenemiskäigu ja kulturtraditsjoonide saadus. (Tõramaa 1917: 210.)

Kuid H. Tõramaa jõuab selle võrdlusega vastupidisele hinnangule kui Aino Kallas: ta 

arvustab Underi daamilikku enesearmastust kui linnastumistungi kaudu omandatud võõra 

kultuuri vilja, mille juured ei peitu mitte eestlaste aja- ega kirjandusloos:
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Huvitav tõeasi on, et kui mingi rahva seltskondlik differentseerumine teatud astmeni 

edeneb, siis uued nähtused ilmsiks tulevad, mille juured mitte selle rahva ja tõu, vaid 

omandatud võõra kulturi ajaloos peituvad.

Siis astub isik oma Rahvusliku päritoleku raamidest välja ja temasse imbuvad 

traditsjoonid, mille tekitamisel tema oma tõul mingit osa pole. - Näituseks on Eestis 

naine alati mehe tööseltsiline olnud. Meil pole mingisuguseid naisejumaldamise ehk 

naiseorjastamise tradrtsjoonisid. Küll aga on niisugusi selles vaimlises õhkkonnas, 

millesse meie oma uudse urbaniseerumise tungi tõttu tunginud oleme ja säält oleme 

omaksvõtnud vana luksurioosliku kulturi luksuriooslikuma nähtuse: daami. (Tõramaa 

1917: 210.)

Tõramaa pealtnäha leebetooniline artikkel hindab niisiis Underi “Sonettide” luule sisu

liselt võõrapäraseks (mitte omakultuurist ja kirjandusloost lähtuvaks) just sisu ja põhihoiaku 

poolest, mitte niivõrd vormist lähtuvalt.

Ka Karl August Hindrey leidis Underi “Sonette” ehtsaks ja üle keskmise hinnates, et tema 

eesti luules nii uudne enesekesksus võib olla võõrast päritolu, väidetava kirjandusloolise 

eeskuju leidis ta saksa kultuuriruumist. Hindrey esitas Underile otsesõnalise matkimis- või 

isegi plagieerimissüüdistuse:

Marie Under on meie Marie Madeleine,*  kes enesest armastab laulda /..../. Ka meie 

Marie nimetab end hea meelega Maria Magdaleenaks, kuna tema patukahetsus aga 

niisama väike on, nagu nimetatud Saksa renommeeriva naisluuletaja juures.

* Marie Madeleine (alias paruness Von Puttkamer, 1881-19^^) oli Ida-Preisimaa, st baltisaksa päritolu lesbiline 
luuletaja, kelle enesekeskne erootiline luule šokeeris kaasaegset saksa kirjandusilma niisama kui seda tegid Underi 
“Sonetid". (Vt http://www.sappho.com/poetry/m_madeln.html.) Tõepoolest, mõned Madeleine’! tuntud luuletu
sed (nt “Nurjunud uni”: “Oh mind, ei saa ma öösel und" jne) on hämmastavalt sarnased Underi armastussonettide 
unetuse, naise alasti ilu motiivide ning kirglike meeleoludega.

** Astarte oli kreeka mütoloogias jumalanna Aphrodite teine nimekuju, teda peeti viljakuse, seksuaalsuse ja sõja 
jumalannaks, keda kujutati alasti noore naisena, aga ta võis ilmuda ka lõvi, hobuse, sfinksi, tuvi või tähe kujul, mis 
kuulus Veenuse tähtkujusse.

Marie Under renommeerib niisama, nagu tema Saksa eeskuju. Ta imetleb oma 

ihu, jumaldab oma liikmeid ja palvetab oma tualeti ees. Ta on kõigega varustatud, mis 

peenendatud armastuseks tarvis läheks: hellusega lillede ja lindude vastu, looduse 

ja interjööri värvielevuste tundmisega ja selle raffinemendiga, mis “julget, kaunist 

pattu” garanteerib.

Kuid see kipub ühekülgseks minema, kui see kõik ainult ühe sihi peale koondub, 

nimelt Astarte**  kultuse poole. (Hindrey 1917b: 328.)

Underi arhivaari Artur Adsoni koostatud ajalehelõikekogus on neil kahel tekstilõigul 

pliiatsiga juurde tehtud kriipsud ja suured küsimärgid. Ilmselt ei ole luuletajapaar ülekohtu

sena tundunud matkimissüüdistusega sugugi nõus olnud.
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Samas leidub 20. sajandi alguse baltisaksa luules samuti erakordselt julgeid, erootilise 

luule sugemeid. Näiteks Eugenie Hirschberg-Pucheri teine luulekogu “Gedichte" (1908) 

sisaldas intiimseid armastusluuletusi, mis olid omas ajas üllatavalt sensuaalsed ning ava

meelsed. Just selle luuletaja moraalseid norme hülgavaid meelelisi pihtimusi on baltisaksa 

kirjandusloo uurija Liina Lukas pidanud mõnevõrra kõrvutatavaks Marie Underi samaaegsete 

palanguliste armastussonettidega. (Lukas 2006:148.)

Ometi pole olnud võimalik tõestada, et Under oleks oma eestikeelsete sonettide kir

jutamisel lähtunud baltisaksa kirjanduslikust traditsioonist, nagu ta oli vaieldamatult teinud 

oma varastes käsikirja jäänud saksakeelsetes luuletustes. Pigem tuleb nõustuda Aigi Heero 

seisukohaga, et just “Sonettides" hülgas Under lõplikult saksapärase konservatiivse biider

meierliku traditsiooni (Heero 2008b). On siiski ilmne, et Under tegi seda samal ajal, kui ka 

saksa luules see konservatiivne kirjanduskaanon murti.

Sonettide võõrapärasuse etteheide kordus veel mõnes teiseski arvustuses, näit R. P. 

kirjutas 1918 ajakirjas Naiste Töö ja Elu:

Oma Sonettide teise rühmaga tahab Marie Under meile merevahust sündinud Vee

nusena esineda. Ta läheb iseenese, oma riiete ning pesu jumaldamises nõnda kau

gele, et meile harjumatus! vastu silmi loopides isegi imestamise võimaluse ta julguse 

üle röövib. Seepärast, soovitades ehtsate, temast järeleaimata püütud luuletajate 

maneere pakub ta meile ainult tuumata koort. Kuid meie teame, see on jällegi kord 

Eesti kirjandusala rikastamine võõramaa taimedega, tükike Euroopa tassimist Ees

tisse. (R. P. 1918: 18.)

Arvustaja pidas võõrapäraseks nii “petisest Petrarcalt” laenatud sonetivormi kui ka sisu.

Kirjandusliku antiikklassikaga võrdles Underi debüüti tunnustavalt Päevalehes ilmunud 

Johan Sabase arvustus, mis küll muidu oli sonettide suhtes keeleuuenduse-ja moraalikriiti- 

line, kuid Underi luulet nimetas Sabas “Sappho luuleks Põhjamaalt” (Sabas 1917:1).

Ometi võidi võõrapärasuse argumenti toona kasutada ka komplimentaarses tähenduses. 

Nii võttis August Alle Marie Underi “Sonettide” ja “Sinise purje” teemal tunnustavalt sõna 

paar aastat hiljem, tehes seda peamiselt “Sonettide” kirjandusliku uudsuse kiitusmeeleolus: 

“Marie Underi “Sonettidega” algab uus lehekülg Eesti lüürika ajaloos. Lugedes esimest korda 

neid ülevoolava temperamendiga kirjutatud värsse, kus iga rida sisemisest kireküllusest ja 

värvidelõõsast otse õõgub, olin ma üllatatud, et meie madal-lameda ja halli taeva all sarna

sed leegid võivad lõkkele lüüa. Ma kujutelin enesele nende sünnipaigana pigemini mõnda 

Lõuna mere rannikut.” (Alle 1919a: 47.)

Friedebert Tuglas, Siuru rühma esmane esteetiline mõtestaja, rõhutas “Sonette” hinna

tes küll nende kirjanduslikku uudsust, kuid laiendas selle üldhinnangu ka teistele sama rühma 

luuletajatele. Tuglas arvustas “Sonette” ajalehes Uus Postimees ilmunud 1917. a luuleüle- 

vaates, kus ta võttis vaatluse alla neli sel aastal ilmunud tähelepandavat luuletuskogu: Marie 

Underi “Sonetid", Artur Adsoni “Henge palango’” Johannes Semperi “Pierrot” ja Henrik Visna

puu “Amores” (Tuglas 1917a: 1). Tuglas nentis, et kõigil neil luuleraamatuil olid võõrkeelsed
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pealkirjad, mille vastu tõsirahvuslikud ringkonnad häält tõstsid. Tuglase ajaloolist ülevaadet 

kandis uue rühmituse autoreid kaitsev paatos:

Need on uued viisid, sündinud uusil mänguriistul, need on vastsed värsid siiamaale 

tundmatul keelel. See on võõras maailm, võrreldes sellega, mis on kannud varem 

eesti luule nime.

Läbi sõja ja anarkia paine on murdnud enesele teed nende laulikute hääl. Kui 

pimepilvine taevas lasus kõige madalamal, nad esinesid, muutes aasta luule poolest 

rikkamaks kui kunagi varem.

Mitte üksi pole need raamatud tänavu ilmunud, vaid suur osa nende sisust on ka 

tänavu kirjutatud. Kaugel sõja ja revolutsiooni ainetest, peegeldavad nad seda ole

masolu kirge, mis oma kõrgema hoo on saavutanud kesk oleviku surmatantse. (Tug- 

las 1917a: 1.)

Samas möönis Tuglas siiski, et neli kirjanikku ei või oma ühisesinemisega pakkuda 

midagi erinevat sellest, mida poleks olnud juba aimata eesti uuemas lüürikas, ta viitas siin

kohal siurulaste mõttelistele eelkäijatele Gustav Suitsule, Villem Grünthal-Ridalale jt: “Nende 

vaatlusviisis on palju ühist, neil on ühine keeleline ja kunstiline fraseoloogia.”

Kokkuvõttes hoidus üliettevaatlik Tuglas siiski tegemast niisama julget ja kindlat ennus

tust Underi kirjandusliku tuleviku kohta, nagu söandas teha Aino Kallas, kuid tunnustas ta 

elujõulise ande vaieldamatult kõige kunstilisemaks:

Marie Underi kirjandusliku tuleviku kohta ei või käesoleva raamatu järele otsusi teha.

Ei tahagi seda teha, kartes ära peletada etteaimustega kõige ilusamaid võimalusi.

Üks aga näib olevat kindel: autor on juba nüüd võitnud auväärt koha meie luu

letajate keskel. Aino Kallas seob omas ilusas arvustuses kolm nime: Koidula - Anna 

Haava - Marie Under. Ja kahtlemata tähendab selles kolmikus viimane nimi kõige artis- 

tilisemat luuletajat, nagu ta tähendab ka kõige elumeelsemat isikut. (Tuglas 1917a: 1.)

Neljast Siuru luuletajast hindas Tuglas 1917. aastal kõige kõrgemalt siiski mitte Underit, 

vaid Visnapuud, nimetades teda kõige populaarsemaks, tehniliselt üheks täiuslikumaks, kelle 

rütmitunne on eesti lüürikas otse erandlik. Tuglas paigutas Visnapuu luule juba ta esikkogu 

rütmikülluse, vahelduvuse ja riimirikkuse poolest eesti luule toonase esipoeedi Gustav Suitsu 

lähedusse. Luuleaasta kokkuvõte kõlas aga üsna parlamentaarselt ja võrdsustavalt: “Under, 

Adson, Semper, Visnapuu - need on neli lootusrikast nime Eesti Parnassil, kus ei ole kunagi 

olnud põhjust kaevata annete ja võimiste ülekülluse all.”

Teine, märksa kriitilisem luuleaasta ülevaade ilmus Hugo Raudsepa sulest ajalehes Tal

linna Teataja läbi kolme lehenumbri (Raudsepp 1918). Hinnates kõrgelt Underi luule rolli, 

naases Raudsepp Kallase poolt lansseeritud kirjandusloolise kolmikvõrdluse Koidula-Haava- 

Under juurde, rõhutades Underi puhul naiselikult anduva erootika uudsust eesti luules:
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Kui Koidula lauludes heliseb sotsiaalne ja altruistline moment oma aja tingimistes ja 

vaimus, kui Anna Haava luule saab isiklikeks vaiksest, allaheitlikust keeldumise kurbu

sest, mis on kui “Koidu ja Ämariku” kurbmäng, - siis on Marie Under esimene naisluu- 

letaja, kes põleb suures andumise ja maitsmise kires: libido sexualis laulab avalikku, 

katmatut, küpset laulu. Sellejuures on see sügavasti naiselik laul. Seda konstateerida 

on sellepoolest tähtis, et mitte kõik naised ei tunne ja ei laula naiselikult, ja et meil 

erotilise realismi puhul nii kergesti ähvardatakse Krafft Ebingiga*.  (Raudsepp 1918: 2.)

Raudsepp nimetas Underi luulet impressionistlikuks, olles kaasaegsetest arvustajatest 

ainus, kes püüdis määratleda Underit voolulooliselt. Raudsepa käsituse peamine ootus- 

horisont oli siiski esteetiline ning eesmärk Underi luule moraalse puhtuse kaitsmine: ta 

nimetas Underi luulet “haruldaselt nooruslikuks, kaunihingeliseks, kurbilusaks ja intelligent

seks Venuseks”, kes on seni puudunud Eesti lüürikas, ning kel ei ole üldse moraali, vaid ainult 

esteetiline südametunnistus. Erinevalt Tuglasest leidis Raudsepp, et kirjanduslikus hierarhias 

seisab Visnapuu Underist madalamal nii intellektuaalselt kui esteetiliselt.

Kolmas oluline kirjandusaasta kokkuvõte ilmus Anton Hansen Tammsaarelt Uues Päe

valehes. Sissejuhatuses tõdes Tammsaare eesti kirjanduses samasugust käärimist, mis vene 

kirjanduses oli toimunud kümme aastat varem, kusjuures toonased kuumad nimed unustati 

õige pea. Sarnast elevust ja kevadeaimust nägi ta nüüd ka Eestis:

Praegu elame ajajärgul, kus tuntaks nagu kevadelõhna, mis segatud verehaisuga. Äri- 

tav, peadpööritav! Pole siis sugugi ime, et kõiksugused himud ja kired hakkavad käima 

lausa päeva ajal ja kui kirjanduspõllul näeme tibavat ainult armulaule, mis oleksid 

nagu määratud noortele, kes löövad kihama. [---]

Nagu teate, on surm elule hädaohtlik. Leidub ka neid, kes arvavad, et armastus 

on sedasama. Vaevalt on kuuldud, et surmalaulude eest inimest oleks hoiatatud, aga 

armulaulud tunduvad nii mõnelegi kardetavatena. Siit selgub, et kui surm on häda

ohtlik, siis armastus veel hädaohtlikum. Sellepärast ongi ülemlauliku peatükkidele 

peaaegu surmalaulude pealkirjad pandud ja sellepärast võidaks ehk loomulikult aru 

saada, miks Underi “Sonetid” ei kuulu lastekirjandusesse, kuigi nii mõnegi soneti 

kujukus ja plastilikkus võiks edendada noorte kunstilist maitset. Ma ei usu neid, kes 

püüavad tõendada, et kunst pole hädaohtlik, aga ma arvan, et ümbritsev elu on veel 

hädaohtlikum. Jõutakse üle ümbrusest ja tema ukutavast mõjust, siis saadakse jagu ka 

raamatutest. Mulle näib ikka, et sõjamehe sinelikäis ja kannuste kõlin on avatlevam 

kui mõni plastilikumgi sonett.

Ühest tundmusest ei saa siurulaste armulaule lugedes lahti, nimelt: mängleva kire 

tooniredel on õige piiratud ulatavusega. Kõige õnnelikumad on siiski seotud kõnes 

Under ja sidumata kõnes Tuglas, iseäranis vast viimane, kui teda tervena meelde tule

tada. (Tammsaare 1918: 1.)

Richard Freiherr von Krafft-Ebing (1840-1902), austria-saksa seksuoloog ja psühhiaater, kelle tööd masohhismist 
jt seksuaalsetest psühhopatoloogiatest mõjutasid tugevalt kaasaegset kirjandust.
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(šcsci luule „^a]uS" Üllam Untevi järele.
Karikatuur “Eesti luule 
“Pegasus” Marie Underi 
järele". Vana Meie Matsi 
lihavõttealbum, 1920, 
31. märts, lk 15.

Tuglasel oli 1917. aastal ilmunud novellikogu “Saatus”, mida Tammsaare pidas väärili

seks esile tõsta koos Underi luulega. Adsoni luulekogu kohta nentis Tammsaare, et see on 
oma “ulatuvuse poolest veelgi kitsam kui Underi sonetid". Üldiselt heitis Tammsaare siuru- 

lastele ette, et need ei võta midagi tõsiselt, ka iseend mitte, kuid “elumahla mõttes" pidas 

ta vajalikuks teistele siurulastele sisendada: õppige Underi “Sonettidest".

Niisiis oli Tammsaare peamiseks hindamiskrfteeriumiks kirjandusliku aine ühiskondlik 

elulisus (elumahl, sõjamehe sinelikäis, kannuste kõlin), mitte niivõrd esteetilised omadused.

Hilisemas retseptsioonis on rõhutatud Underi “Sonettide" kirjanduslooliselt uudse 

aspektina just tunnete väljendusjulgust ning otsekohesust, mida varem eesti luules ei olnud.

Ants Oras on meenutanud: “Kuid 1917. a nähti selles sonettidesarjas otse ilmutust. Teos 

saavutas läbilööva menu. Seda hakati viibimata tsiteerima, kommenteerima, sellest joobuti, 

selle üle peeti referaate, vaieldi eraviisil ja avalikult. Oli nagu kistud eesriie terve emot- 

sioonidekompleksi eest, mis selgus põhiolemuselt ürgseks, kuid mida polnud osat või julet 

vaadelda niisuguse otsekohesusega nagu Under seda tegi." (Oras 1961a: 255-256.) Orase 

monograafias “Marie Under” (1963) hinnatakse samuti kõrgelt “Sonettide” uuenduslikku, 

vabastavat tundejõudu: “Aktiivseks jõuks, tugevasti õhutavaks, mõttekujutust paeluvaks 
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teguriks me luules sai Marie Under oma “Sonettidega”, mis otse pursatasid oma helki me 

tol ajal veel ka oma Noor-Eesti osas nii puritaanlikult-karmi, tumedarüülisse kirjandusse. 

[---] See on armastusluule, tollastes oludes hämmastavalt avameelne, aistiline ja hingeline 

ja läbini naiselik.” (Oras 1963:10-11.) Oras tõdes, et autori värsid on muutunud armastuse 

kahekõneks, joovastuseks, kus ei ole ruumi aja raskeile sündmusile. Lopsakas ja õitsev loodus 

on tunnete kulissideks. Oras vihjas lühimonograafias diskreetselt ka Underi tollase armas

tatu Friedebert Tuglase sarnastele uusromantilistele/impressionistlikele meeleoludele: “See 

on jugendstiil, nagu tolleaegsel õhtusi taevarandu vaatleval Tuglaselgi, poetiseerit, neo- 

romantilis-impressionistlik, feminiinsemaks stiliseerit Felix Ormussoni maailm." Orase julged 

võrdlused paigutasid Underi rahvusvahelisse mõõtmesse. (Oras 1963:11-12.)

Erna Siiraku käsitlus Marie Underi esikkogu tähendusest, mis ilmus nõukogude perioodi 

kanoonilises kirjandusteaduslikus väljaandes “Eesti kirjanduse ajalugu” (1965-1987), rõhutas 

Orasest veelgi enam sonettide moraalselt uuenduslikku julgust eesti senises kirjanduskul

tuuris: “M. Underi “Helged sonetid”, “Sina ütled" ja nendele tsüklitele lähedased luulepalad 

sulatasid oma julge meelelise detaili ja sugereeriva rütmiga lahti midagi aegunut meie bal- 

tisakslikust moraalist külmutatud esteetikas.” (Siirak 1981b: 221.) Ka Erna Siirak nimetas 

Underi uuenduslikku luulet impressionistlikuks.

Senini uusim, 2001. a ilmunud “Eesti kirjanduslugu” on Underi varase luule suhtes palju 

kriitilisem, vältivam ja valivam. Ele Süvalep, kes kirjutas peatükid “Noor-Eestist aastani 1944”, 

sh ka Marie Underi peatüki, peab Underi “Sonettide” perioodi “suhteliselt algaja” saksakeel

sest haridusest mõjutatu luuleks, määratledes nii seda kui ka järgnevat ekspressionistlikku 

perioodi pigem ettevalmistavaks arengujärguks luuletaja kesk-ja kõrgpunktile 1927-1930 

(Süvalep 2001: 239-240).

Süvalep ei näe või ei pea oluliseks Underi varase luule kirjanduslooliselt uuenduslikku 

tähendust, niisamuti nagu kaasaegne kriitika ei suutnud veel kuigi selgesti tajuda “Sonettide” 

tunde-elamusi vabastava luulerevolutsiooni ühiskondlikke mõjusid, mis võimendusid ajas 

üpris pika-ja tugevatoimeliseks. Kaasaegne kriitika ei osanud ka veel näha, kuivõrd Underi 

luule vastandus oma aja karmile reaalsusele ja kuivõrd sõjast väsinud publik just sellist joo- 

vastavat-vabastavat-unustavat sõnumit vajas.

Toomas Haug eritles 1981. a uurimuslikus artiklis ““Sonetid" ja “Siuru"” Underi esikkogu 

vastuvõttu ning tähenduse kujunemist, jõudes järeldusele, et “Sonettidele” vahetult järg

nenud kriitika ei sisaldanud kaalukaid etteheiteid sotsiaalsetelt positsioonidelt (vastutus

tundetu ilulemine raskel sõja- ja näljaajal), mis hiljem said valdavaks kogu Siuru kirjanduse 

mõtestamisel. Samuti tõdes ta, et kriitika üksmeelne tunnustus sai Siuru poeetidest osaks 

vaid Underile, teiste autorite puhul esines kriitikute leeris rohkem või vähem kaalumisi-kõi- 

kumisi. (Haug 1981: 859.)

Kaasaegne kriitika võttis “Sonetid" siiski vastu niisama vastuokslikult, nagu seda tegi 

lugejaskond, hinnangud ulatusid täistunnustusest ning uhketest võrdlustest - Põhjamaa 

Sappho, Petrarca, Venus - ja suure kirjandusliku tuleviku ennustustest (Aino Kallas) üle asja

liku kriitika (F. Tuglas, A. H. Tammsaare, H. Raudsepp) kuni moralistliku hukkamõistu ja võõ

rastuseni (K. A. Hindrey, H. Tõramaa, J. Sabas, R Põld jt).
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Ühes olid aga kõik toonaste luuleülevaadete tegijad üksmeelel (v.a erandlik Tuglas) - 

just Marie Underi esikkogu tunnustati 1917. a kõige küpsemaks ja väljapaistvamaks debüü

diks, millega Marie Under end kohe eesti suurte luuletajate esiritta kirjutas.

Ehkki Under hiljem, 1930. aastate lõpus “Kogutud luuletuste” tarvis oma esikkogu julge 

erootilisuse ise kunstiliselt n-ö siivsamaks tsenseeris ja mitmed sonetid lausa ümber kirjutas 

(vt peatükk “Enesetsensuur. Marie Underi töö tekstiga"), ei kahanda see “Sonettide” too

nast tunderevolutsioonilist tähendust. “Sonettide" kirjanduslooline esmatähendus kaasaeg

sele lugejale oli maailmasõja masenduse aegne teraapiline tundeelu vabastamine. Sonettide 

esteetiline uudsus ja tähendus, kogu eesti luule vormiarendav osatähtsus selgus hiljem.

“Sinine puri” - 
romantika lõpp 
eesti kirjanduses

“Sinise purje” puhul oli kaasaegne vastuvõtt märksa vaiksem ja väiksem, piirdudes vaid 

paari sisulise arvustusega. Richard Roht oli meeldivalt üllatunud Underi uudsetest loodus

kirjeldustes!, ent pidas täiesti uueks nähtuseks Underi linnaluulet, nentides, et see on uus 

ja algupärane mitte ainult Eestis, vaid ka laiemalt. Eriti tõstis ta esile tsükleid “Sinine puri" 

ja “Hämar linn”: “Linna luule - see pole vähem, kui maaluule, suure linna hämar ilm, ta 

müstiline salalik hing - see pole väiksem, kui suure metsa luule". Roht pidas seda suureks 

sammuks edasi nii Underi enda kui kogu eesti luules: “Esimene sellesarnane samm - meie 

luulekirjanduses kaunis õnnelikult käsitada linna - kaunis suur samm edasi Marie Underist.” 

Need kaks mainitud tsüklit olid Rohu hinnangul eesti kirjanduse suureks lisaväärtuseks, 

mille puhul võis “uuem Eesti kirjandus süüdata kõik küünlad: Töö ja edasipüüdmine ei ole 

asjata!" (Roht 1918: 5.)

Aino Kallas oli “Sinise purje” luule suhtes vastupidiselt Rohule pigem pettunud ja krii

tilisem, ta leidis, et “Sinine puri” on kahvatum, väsinum ja õhem kui “Sonetid", täheldades 

samas Underi distantseeritumates looduspiltides enesest vabaneda püüdva Villem Grünthal 

Ridala eeskuju. Kallas küsis kahtlevalt, kas see on süvenemine või ajutine väsimus. Ta ei näi

nud selles kogus midagi kirjanduslooliselt uut, nagu ta oli prohvetlikult hõisanud “Sonettide" 

puhul. (Kallas 1918: 36-37.)

Hilisretseptsioonis on “Sinist purje” koheldud samuti võrdlemisi kriitiliselt. Ants Oras 

heitis oma lühimonograafias autorile ette liigset dekoratiivset buduaarlikkust ja ilutsevat 

küllastus! (Oras 1963:1A). Erna Siirak taunis selle kogu puhul värsi rabelemist kunstilises 

kuhjatuses: “Buduaari piirides liikuv võrdlustik automatiseerub, lüüriline tunnetus kaotab 

intiimsust ja siirust” (Siirak 1981b: 221). Samas on elamise ekstaas selles kogus “Sonetti

dega” võrreldes veelgi pingestatum, sisaldades juba murdumise eelkõla, nagu märkas Siirak, 

kes ka “Hämara linna" tsüklis nägi “mitmekülgsemat olemasolutunnetust", selles värelevad 

“aimuva tõelisuse kontuurid”. Siiraku hinnangul astus Under “Sinise purje" ühe küljega siiski 

juba järgnevasse perioodi.
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Gori karikatuur 
“Meie kirjanikkude 
lemmiktüübid”: 
“Marie Underi tüüp on 
elurõõmus, pitsivahust 
sündinud Veenus”.
Vaba Maa, 1929, 
15. detsember, 
nr 292, lk 6.

Ele Süvalep läks “Eesti kirjandusloos" Underi nooruslüürikast, 

sh ka “Sinisest purjest" vaikimisi mööda.

Ei kaasaegne kriitika ega ka hilisretseptsioon ole osanud, 

näinud või tahtnud siduda “Sinist purje” luuletaja isikliku hinge- 

draamaga, mis teeb selle luulekogu eriliseks just autori eluloo kon

tekstis.

Ligi pool sajandit hiljem avaldas ainsa uurimusliku artikli “Sini

sest purjest" pagulaskirjanik Karl Ristikivi, kes oli Underist põlv

kond noorem (vt Ristikivi 1973b: 9-20). Tegemist oli kirjandus

liku auavaldusega luuletaja 90. sünnipäevaks 1973. aastal, mis 

on tänini kõige põhjalikum ja pädevam analüüs “Sinisest purjest". 

Ristikivi leidis, et tõelised Siuru ajajärgu luuletused on kogutud 

just sellesse luulekogusse ning seetõttu on põhjust seda korraks 

uuesti läbi lugeda ja läbi tunda. Ristikivi juhtis tähelepanu sellele, 

et sinine on alati olnud romantika värv, “vähemalt sellest peale, 

kui saksa kirjanik Novalis introdutseeris romantika sinise lille, “die 

blaue Blume". Under ise oli just tõlkinud Maeterlincki näidendi 

“Sinilind”, mis on üks uusromantika ja sümbolismi tähtteoseid. 

Ja luuletuses “Päev” kuulutab ta nüüd ise: “Ma purjetan all sinise 

purje...”” (Ristikivi 1973b: 9.)

Analüüsides luulekogu põhjalikult eeskätt esteetilisest ootushorisondist lähtuvalt 

(uudne värsitehnika, rütm, kompositsioon, keeleuuenduslikus jne), jõudis Ristikivi kokku

võttes kirjanduslooliselt olulisele järeldusele: “Sinine puri” polnud mitte ainult Underi luules 

üheks lõppjaamaks, sellega lõppes üldse romantika periood eesti luules. Ristikivi leidis just 

siit põhjuse, miks kaasaegne kriitika suhtus “Sinisesse purjesse” nii jahedalt ja kriitiliselt:

Ja kui üks kirjanduslik periood on lõppemas või lõppenud, ei tule keegi haua juurde 

ilusaid sõnu ütlema. Vastupidine nähtus on kahjuks tavalisem. Ta saab siis veel müksu 

tagant, et ta kiiremini kaoks. “Siuru" romantika õitseaeg oli lühike. Ja rünnak tuli 

ootamata kombel sama rühma enda liikmete poolt, esmajoones Visnapuu artikliga 

“Maha sirelid ja aidroosid, elagu värske sõnnik!” Vaevalt see üldse oli vajalik - mur

rang oli juba alanud. Selletagi oli Under ise jõudnud oma loomingu järgmise etapini. 

(Ristikivi 1973b: 19.)

“Eelõitseng” - 
autorinime 
kinnitus

“Eelõitsengu” kaasaegne retseptsioon oli küll vaiksem, kuid kinnistas kujutlust Underist kui 

kindlast nimest kirjandusloos. Hugo Raudsepp kirjutas, et tegu on kristalliseerunud andega,
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mis on moodsas lüürikas omale kindla koha omandanud, ““Eelõitseng” siia enam uut juurde 

ei too” (TT 1919). Ta käsitas seda kui proloogi luuletaja loomingulises arengus, välja arvatud 

“Ema laul”, millele “ei saa keelda uudsust ja algupära”.

Anton Jürgenstein, kes pidas 5. oktoobril 1919 Eesti Kirjanduse Seltsis ettekande eesti 

kirjandusest sõja ajal, kiitis nii Underi “Sonette” kui ka “Eelõitsengut". Jürgenstein oli esi

mene kaasaegne arvustaja, kes sõjaaja umbses õhustikus mõistis Underi sensuaalse luule 

tähendust: “Marie Under ja tema talent ei ole sõjaaja sünnitus. Tema esines juba Noor-Eestis 

ja enne sedagi. Kuid nähtavalt on sõjaaja ülemalkirjeldatud õhkkond tema erootilise luule 

ilmumisele tee avanud." Seda aspekti ei osanud arvustajad “Sonettide” ilmumise aegu veel 

märgata.

Jürgenstein esitas ettekandes ka kindlasõnalise kirjandusloolise hinnangu:

Marie Under ei ole mitte ainult peajao pikem kõigist “Siuru” kirjanikkudest, vaid tema 

jääb ka praeguse ajajärgu üleüldise esitajana kõige pealt Eesti kirjanduse ajaloosse. 

Kolme naisluuletajat peame oma kirjanduse ajaloos tulevikus alati nimetama: Koi

dulat, Anna Haavat ja Marie Underit, kes muidugi oma iseloomude poolest ükstei

sest kaugele lahku lähevad ja nagu vahepostid ärakäidud kirjanduslikul teel ilmuvad. 

(Jürgenstein 1920a: 122.)

Jürgenstein eristas Underit teiste “kassikulda” ja “ülespuhutud olekut” täis siurulaste 

kontekstist ning tõstis ta nende hulgast esile ehtsuse, võltsimatuse ja ka tõsiduse pärast 

(Jürgenstein 1920a: 122).

Nigol Andresen arvustas tavatul kombel “Eelõitsengu" teist trükki, mis ilmus 1920. a 

suvel, poolteist aastat pärast esmatrükki ja kuhu autor oli lisanud luuletsükli “Disharmoonia". 

Noor Andresen möönis, et “Eelõitsengu” teist trükki jälle arvustamisele võtta oleks peaaegu 

mõttetu, kui selle kogu uuel lugemisel ei tõuseks Under esile ühtlasi ka teiste luulekogude 

autorina. “Sest mis on “Eelõitseng”, seda ütleb juba ta nimi: see iseenesest ei ole mingi 

väärtus, on ainult ennustus mingiks paremaks." Andresen oli esimene ja ainus arvustaja, 

kes tundis “Eelõitsengu” teisele trükile lisatud disharmoonilises luuletsüklis ära autori uue, 

eelseisva ekspressionistliku perioodi luule tunnusjooni: “Ta varakevad pole tähelepanemis- 

väärt - “Eelõitseng”, kõigi revideerimiste peale vaatamata, on keskpärane raamat, ainult ta 

ümbersünd mihklikuus - siirdumine lilledest verre, see on vägitegu ja hämmastab meid just 

alade vahetuse poolest veel enam kui “Sonetid” või “Sinine puri". / See on väljakutse vana

dusele." (Andresen 1920: 4.)

Pool sajandit hiljem nõustus Erna Siirak Andreseni ennustusega Underi varase luule sot

siaalsete eelduste ja võimaluste suhtes. Tagantjärele antud hinnangus leidis temagi, et “Eelõit

sengu" teisele trükile lisatud tsükli “Disharmoonia” viiest luuletusest aimus juba “Verivalla” 

ekspressionismi, mis sisuliselt astus üle Underi noorusluule piiridest (Siirak 1981b: 219).

Nii kaasaegsed arvustajad kui hilisemad kirjandusloolased pidasid “Eelõitsengut" siiski 

peamiselt sissejuhatuseks autori järgnevatele, küpsematele kogudele. Hilisemad hinda

jad nimetasid “Eelõitsengut” tütarlapselikuks (Ants Oras) või lapselik-naiselikuks (Erna 
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Siirak). Orasele meenutas selle kogu üldatmosfäär “tolleaegset saksa luulet, kohati ehk 

noort Rilket, kuid ilma ta varaste poosideta ja allüürideta, ning esiotsa ka ta virtuositee- 

dita”. Oras pani tähele ka seda, et “Eelõitsengus” eksisteeris õieti vaid üks inimene - loo

tev, unistav, ootav autor ise. Kahekõne tema unistuste objektiga tekkis alles “Sonettides". 

(Oras 1963: 10-11.)

“Eesti kirjanduslugu" (2001) ei pea “Eelõitsengut" ega “Sinist purje” üldse vääriliseks 

ära märkida, käsitledes kogu Underi varasemat perioodi kui ettevalmistust kõrgpunktiks, 

mis saabus alles 1920. aastate teisel poolel. Ei Underi eluloo ega retseptsiooni aspektist saa 

taolise mahavaikimisega nõustuda.

Erna Siiraku käsitluses moodustavad Underi kolm esimest luulekogu - “Eelõitseng”, 

“Sonetid” ja “Sinine puri” - temaatilise ja elutunnetusliku terviku: ettevalmistav aste (“Eelõit

seng"), kulminatsioon (“Sonetid") ja uutele, sügavamatele tunnetusväljadele osutav epiloog 

(“Sinine puri”) (Siirak 1981b: 218).

Nii eluloo kui retseptsiooni aspektist tuleb Siiraku käsitlusega nõustuda: Underi kolm 

esimest luulekogu peegeldavad hingepäevikuna tema tundeelu ja väljendusoskuste küpse

mist, vahendades luule kaudu tema elu armastuse lugusid: suure õnne ootust, armastuse 

(taas)puhkemist ja sügavat pettumust. Vastuvõtuprotsess tõendab, et Under kirjutas “Sonet

tidega” end kindlalt ja kohe eesti kirjanduslukku kui üks kõigi aegade tugevaim debütant, 

kes suutis viia luule esmakordselt laiema lugejaskonnani; “Sinine puri" viis lõpule eesti luule 

romantilise perioodi ning “Eelõitseng” kinnistas Underi nime kirjanduslukku kui jõuliselt are

neva ning muutumisvõimelise autori.

“Verivalla” ja “Pärisosa” 
ekspressionism - 
isiklik või ühiskondlik?

1920. aastate vahetusel tungis Saksamaal sõja järellainetes sündinud ekspressionismi (eriti 

G. Heymi, F. Werfeli, E. Stadleri,]. R. Becheri jt) mõju ka eesti vaimuilma ning sai tükiks ajaks 

lausa kirjanduslikuks suurmoeks: Johannes Semper, Johannes Barbarus, Jaan Kärner, August 

Alle kirjutasid nüüd üliekspressiivseid, sotsiaalpoliitilist ajalaule. 1920 ilmusid Semperi “Jäl

jed liivas”, Kärneri “Maises ringis”, Visnapuu “Talihari” - kõigis neis uut kuulutavais kogudes 

oli nähtav püüd astuda ajale lähemale, ehitada seni väidetavalt puudunud silda kirjaniku ja 

elu vahel. Ka Marie Underi luules toimus kümnendivahetusel murrang.

Pärast Siuru lagunemist ja “lüürilise shokolaadi” mahakarjumist suhtusid mitmed kriiti

kud Underi varasemasse armastus- ja loodusluulesse kui liiga ilutsevasse, mittesotsiaalsesse, 

ebaaktuaalsesse, vanamoodsassegi, mis ei haakunud enam uue aja nõuetega. Seda suurem 

oli kriitika üllatus, kui ka Under hakkas “laulma “aja möllust” ning tema uus luule on värvi

delt punane ja traagiline”, nagu kirjutas “Verivalla” puhul Hugo Raudsepp. Tema üldhinnang 

uuele ekspressiivsele luulele oli tervitav just n-ö vanamoodsa Underi kontrastsel taustal: 

“Kuid selle vastu ei vaidle vist keegi, et me kõik, luuletajad kui ka nende austajad, väsinud
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oleme estetismist ja ta buduaari-meeleoludest, et uute teede ja ainete leidmiseks aeg ülim 

on.” (Raudsepp 1920a: 5.) Raudsepa hinnangul jõudis ajalauludes kõige kaugemale Visna

puu, kuid teised arvustajad vaidlesid talle vastu.

H. Tõramaa eelistas Postimehes ilmunud arvustuses Visnapuu “Taliharjale” just Unde- 

rit. Ta leidis, et Underi neljas luulekogu on uues luules siiski kõige jõulisem ning omapära

sem. Visnapuu esialgsest tulemäest on arvustaja meelest otsekui tuhk järele jäänud. Underit 

pühitses kriitik aga piduliku Horatiuse tsitaadiga nümfidest kõrgete jumalate hiies. Arvus

tuse põhitoon oli luuletajat ülistav: “To väike teos on kangelastöö, on sündmus meie kirjan

duses, sest et ta on ühe uuestisündimise tunnistus, mis otse ennekuulmata paistab. / Meie 

tundsime kõik Marie Underi ja tema kitsast, lõhnavat maailma. Nüüd pole kumbagist enam 

midagi järele jäänud ja ehmatusvärinaga saame meie uue maaja uue ilma loomise tunnis

tajateks.” (Tõramaa 1920.)

H. Tõramaa viitas võrdlevalt ka Gustav Suitsule ja Aino Kallasele, keda intellektuaalne 

ülipeenenemine ähvardas tema meelest steriilseks muuta.

Vastulauseks Tõramaa vaimustatud arvustusele ilmus samas lehes mõni päev hiljem 

Jakob Albrecht-Aunveri repliik, kus ta hindas vastseid luulekogusid risti vastupidi - laitis 

Underit ja kiitis Visnapuud (Albrecht-Aunver 1920: 5).

Vaidlusse, kumb on parem ajalaulik, kas Under või Visnapuu, sekkus ajakirjas Ho August 

Alle, kes pikemas ajaluulet lahkavas artiklis “Koketteriist Issandaga ja mõnest muust” ironi

seeris üsna sapiselt Underi vaimulike luuletuste üle (Alle 1920b: 37-50). Eelistades Visna

puud Underile, jõudis Alle järeldusele, et Underi ajalaulud ei ole tema naiseliku andelaadiga 

vastavuses: kriteeriumiks on siin pigem sooline kui kirjanduslooline hindamine:

Kui ühel jumalikult raffineerit daamil on lubatav koketteerida igasuguse Don Juaniga, 

miks ei tohi ta seda mitte Issandaga, selle podaagrahaige vanaherraga, kes oma sur

nud härja kalestund silmiga vaatab taeva firmamendilt nii kaunis ükskõikselt alla selle 

vereleitsakun hapneva maakera pääle?! Ja tõele au anden, peab tunnistama, et Under 

oskab selle podaagrahaige Issandaga flirtida! Ta ei tee eneselle ega eesti daamidelle 

häbi: selleks on tal liig suur buduaari praksis seljataga! Oma suurepärase tehnika ja 

gratsiööside võrdlustega päästab Under auga oma ajalaulude riskandi positsiooni. 

See pole luuletaja süü, et ta käesoleva metsikult-toore ja rõveda ning eeskätt ikkagi 

mehise aja tempoga ei suuda sammu pidada. Under, kes kogu aeg on harrastand oma 

pitsilisen buduaarin põlevate kirelampide, isemeelikute tujude ja veetlevate interjöö

ride luulet, on ajalauluden omale truuks jäänd... (Alle 1920b: ^0.)

Kaks aastat hiljem, 1922 arutles Johannes Barbarus Tarapita häälekandjas kirjandus

loomingu ja aja seoste üle artiklis “Looming ja aeg". Ta vaatles eesti kirjanduse ja aja seo

seid rahvusvahelise kirjanduspildi taustal, tuues võrdlusmaterjaliks näiteid just Marie Underi 

tõlgitud raamatust “Valik saksa uuemast lüürikast". Barbarus järeldas eesti sõjaaegsest aja- 

luulest kokkuvõtet tehes, et luule sisulis-ideeline külg on tõuke saanud ajainspiratsioonist, 

looming on viimaks ometi aktiivseks muutunud ning tungib ellu. (Barbarus 1922:169-171.)
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“Verivalla” hilisretseptsioon oli kaasaegsega võrreldes teistsugune. Ants Oras pidas 

Marie Underi luule ekspressionistlikuks muutumist pigem sügavalt isiklikuks nähtuseks, mitte 

niivõrd kaasa laulmiseks teiste ajalaulikutega. Luuletaja tundis end otsekui vastutavana maa

ilma tabanud õnnetuste ees, mida ta nägi kosmiliseks suurendatud mõõtmeis. Oras nägi 

sarnaseid jooni mitte ainult saksa ekspressionistidel, vaid ka vene futuristidel, prantsuse 

dadaistidel ja inglise vortitsistidel. Lisaks saksa ekspressionistliku luule ohtrale tõlkimisele 

jättis Underile tollal ilmselt sügava mulje ka Arthur Rimbaud, kelle luules käristati “normaal

seid loogiliste assotsiatsioonide võrke”. (Oras 1963:16.) Luuletaja väljendusviisi võisid need 

suunad mõjutada, rõhutas Oras.

Ka Erna Siirak oli seisukohal, et ümbritsev tõelisus surus küll oma märgid Underi luule

ilma, kuid see realiseerus läbini psühholoogilisel tasandil, ilma reaalse aja sotsiaalpoliitiliste 

koordinaatideta. Luule keskmesse asetus inimliku kannatuse motiiv. Vaatamata saksa aja

laulude mõjule ja poliitilisele ajataustale ei saanud Underist siiski sotsiaalset võitluslaulikut 

tavalises mõttes, rõhutas Siirak. Ta ajaluulegi on sügavalt pihtimusliku loomuga, tungeldes 

pigem inimese hingevaeva kui päevaprobleemide lahenduse poole. (Siirak 1981b: 224.)

Luuletaja elulugu silmas pidades tuleb nõustuda Ants Orasega, kes nägi “Verivallas” 

Underi luule muutumist pigem sügavalt isiklikuks kui ajalaulikutega kaasalaulmiseks. Vas- 

tuvõtuprotsessi seisukohalt võib aga siiski just siin näha esimesi märke Underi võimest 

kujuneda tulevikus rahva hinge sügavalt puudutavaks poliitiliseks isamaaluuletajaks. Hen- 

rik Visnapuu on rõhutanud oma mälestusteoses “Päike ja jõgi”, et siurulased elasid südames 

sügavalt kaasa Vabadussõjale ning Eesti Vabariigi sünniraskustele, mis peegeldusid otsese

malt ja kaudsemalt ka nende ajalauludeks nimetatud ekspressionistlikus loomingus. On para

doksaalne, et just Johannes Vares Barbarus oli esimene ja ainus, kes märkas, kuidas Underi 

“Verivalla” ajaluule täitis verises ja vägivallarohkes kaasajas mitte ainult kirjaniku, vaid ka 

hingekarjase ülesannet.

Eesti Vabariigi algaastail hakkas luule osakaal kirjanduses kahanema. Mõned kriitikud 

(Nigol Andresen jt) tajusid kirjanduselus isegi kriisi, mille põhjuseks olid ühetooniline, ülla- 

tustevaene aeg ning mitmesugused majanduslikud tegurid.

“Pärisosa" ei pälvinud pikka aega üldse arvustuse tähelepanu, alles aasta lõpus ilmus 

esimene ja ainus arvustus Nigol Andreseni sulest Päevalehe Lisas. See-eest analüüsiti luule

kogu tunnustavalt kõigis kirjandusaasta ülevaadetes nii ajakirjades Looming (N. Andresen) 

ja Eesti Kirjandus (H. Raudsepp) kui ka ajalehtedes Vaba Maa (H. Raudsepp) ja Päevalehe 

Lisa (A. Roose).

Andresen võrdles Underi “Pärisosa" samal aastal ilmunud Semperi ja Barbaruse kogu

dega, milles samuti väljendus tendents saada kuulutajaks, Under oli küll samal teel, kuid 

eitamise vahendid olid autoritel erinevad: Barbaruse abinõuks on tülgastus, Underil kaas- 

kannatamine, mis loob tungi parema poole. Underi hümnilisi luuletusi “Lainte manifest kal

lastele” ja rütmikat “Noorte laulu” võrdles Andresen saksa luuletaja Johannes R. Becheri 

hoogsate luuletustega, eelistades Underi selget sisu ja head vormidistsipliini. (Andresen 

1923: 85-86.) Kirjandusaasta ülevaates naases Andresen Underi luule võimalike mõjude 

juurde; ta jõudis samuti järeldusele, et Under polnud tegelikult kuigivõrd mõjutatud saksa
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uuemaist lüürikuist ega pruukinud harrastada sotsiaalse viletsuse motiive ainult kirjandus

like mõjude tõttu. “Pärisosas" süveneb Under peamiselt oma hinge kahesusse ja just seda 

“hinge dissonantside luulet” pidas Andresen “Pärisosa” tähtsaimaks ja väärtuslikumaks osaks. 

(Andresen 1924: 46.)

Samas täheldas Andresen esimese kriitikuna, et poolepigoonlik autor Eduard Nukk oli 

juba Underi luulest tugevasti mõjutatud: samad võrdlused, samad kujundid jne. Niisiis algas 

Underi mõju kaasaegsetele autoritele juba 1920. aastate alguses ning kriitika märkas seda 

varakult.

Hilisretseptsioon oskas nii “Pärisosas” kui “Verivallas" paremini näha Underi enda kirjan

dusloolise arengu murrangut. Ants Oras oli küll ettevaatlikult, pehmelt kriitiline: “Pingutust 

on siin rohkem kui pinget", kuid teadvustas samas, et Under poleks saavutanud oma hilisemat 

suurmeisterlikkust ilma ekspressionistlike eksperimentideta, mis võimaldasid tal avardada 

stiili, luua uut vormi, uusi rütme ja uut pildikeelt (Oras 1963: 19). Erna Siirak nimetas neid 

kaht kogu Underi loomingus põhjendatult “murrangujärguks 1919-1923", nähes juba siin 

hilisema Underi filosoofilise mõtteluule eeldusi. Tasakaalu otsinguis lõpliku ja lõpmatu vahel 

nägi Siirak Underi lähedust nii Goethe kadumatuse lootuse kui Maeterlincki transtsendent

sete maastikega. (Siirak 1981b: 222-226.)

“Eesti kirjanduslugu” ei maini luulekogusid “Verivalla” ja “Pärisosa”.

Kokkuvõttes oskasid kaasaegsed kriitikud, eeskätt Nigol Andresen, neis kogudes ära 

tunda Marie Underi luule peaolemuse - kontrastsed sisemised vastuolud: rõõmu peidetud 

kurbus, valgusse mähitud öö, õnnevarjutus. Andreseni sõnad - “Just need luuletused, mis on 

rajat enesevõitlusele ja kahtlusile, on loomulikuim ja järjekindlaim päätükk Marie Underi luule 

romaanis" (Andresen 1923: 85) - kõlavad ligi 90 aastat hiljem pädevalt ja ettenägelikult.

Ants Oras ja Erna Siirak süvendasid hilisvastuvõtus arusaama Marie Underist kui are

nevast mõtteluuletajast.

“Hääl varjust” - 
filosoofiline 
pessimism

Võrreldes “Pärisosaga" sai 1927 ilmunud “Hääl varjust” kriitikas märksa suurema tähelepanu 

osaliseks. Kokku ilmus viis arvustust, kõik meeskolleegide sulest (Nigol Andresen, Henrik 

Visnapuu, Albert Kivikas, Rudolf Sirge ja üks anonüümne autor), lisaks Jaan Kärneri pikem 

käsitlus luuleaasta ülevaates.

Esimesena arvustas luulekogu “Hääl varjust” Nigol Andresen, kes nüüd leidis Underi 

luulest nii kodu- kui välismaiseid eeskujusid: Gustav Suits, Juhan Liiv, Henrik Visnapuu, kuid 

kõige rohkem tuvastas ta samal aastal surnud saksa luuletaja Rainer Maria Riike mõju, kelle 

luuletusi Marie Under oli koos Johannes Semperi ning Artur Adsoniga ka tõlkinud. Riike mõju 

tajus Andresen just luulekogu parimates luuletustes “Kuutõbine", “Papagoid loomaaias", 

“Skvääril", “Seek" ja “Agulis”. Eriti kõrgelt hindas Andresen “Agulit", kus “realistlik vaatlus 
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on arenend otse nägemuseks”. Kõige kaugemale küündis süvenemine kujutatavasse objekti 

poeemis “Kuutõbine”. Ehkki tegu oli filosoofilise luulega, mille põhitoon raskemeelne, andis 

Andresen kokkuvõttes kogule nii autori- kui kirjanduslooliselt kõrge hinnangu: ““Hääl var

just” on iseloomustand Marie Underi luuletaja isikut uuest küljest, siin on üksikuid luuletusi, 

mis vististi püsivad autori loomingu tipus. Ja kokku need kolmkümmend luuletust on pari

maid saavutusi eesti lüürikas, mille kehvust kurta ei ole erilist põhjust." (Andresen 1927:2.)

Ka Postimehes ilmunud anonüümne tunnustav arvustus nimetas “Hääl varjust” küll ras

kemeelseks, kuid samas kõige terviklikumaks raamatuks meie kõige uuemas kirjanduses 

(vt PM 1927: 5).

Henrik Visnapuu, kes võrdles oma põhjalikus kaksikarvustuses Underi ja Adsoni uusi 

kogusid, nägi Underis luulepargi põlispärna ning Adsonis mitte “hõrakmarja põõsast”, vaid 

pigem tugevat pihlakat. Täheldades Underi selleski kogus saksa ekspressionistide tõmbtuult, 

ei süvene Visnapuu siiski mitte nende mõjude lähivaatlusse, vaid võrdleb Underi traagikat 

omakorda Gustav Suitsu luule traagikaga:

Jah, see on uus tuulemaa traagika, palju süngem ja lootusetum. Gustav Suitsu ring

käik Elututelt Tuulemaale on selle kõrval puhang karastavat külma mägede õhku. 

Kummatigi on “Tuulemaa" ja “Hääl varjust" kunstiliselt suurejõulised raamatud. [---] 

Underi luuletuskogu kannatav kangelane on passiivne kannataja, kes valmib surma- 

minemiseks. See on alistuv kangelane, seepärast ongi luuletuskogu veel troostitum 

ja masendavam. See kangelane tahab osta meie patte kannatamisega, ta ei tee suud 

lahti protestikisaks, tema kannatus ei tõuka teole.

Raske on näidata meie kirjanduses sarnast kannatamise intensiivsust kui seda on 

Underi luuletused, pigemini poeem käesolevas luuletuskogus, eriti “Unetuma laul” ja 

“Ahastaja". (Visnapuu 1927: 577.)

Jagamata küll autori eksistentsiaalset valikut (mitte võitlusse ega tuimusse, vaid 

surma!), tunnustas Visnapuu kõrgelt Underi luulekogu sugestiivset jõudu ning sisemist inten

siivsust.

Ka Rudolf Sirge heitis luulekogule “Hääl varjust” ette pessimismi ning egoistlikku pas

siivsust, kahetsedes, et lõõmava elujanu laulikust oli kümne aastaga saanud ilmapõlgur, 

neurasteenik ja lohutamatu kannataja (Sirge 1927: 632-633).

Aasta pärast “Hääl varjust” ilmumist arvustas Albert Kivikas Underi ja Adsoni uusi luu

lekogusid ühisarvustuses “Kaks murelaulikut", kuid tema põhitoon oli teistest kaasaegsetest 

märksa kriitilisem. Ta nimetas Underi maailma raskepäraseks ja vast liigagi iseenda isiku pii

ridesse sulgunuks. Kuna Underi luuletoodang on tema meelest seisnud alati iseenda isiku 

avastamises, siis on selle, aga ka siurulise põletamise tagajärg, nagu täisverelistel lüürikutel 

tihti, kibe pohmelus, kõigest ärapöördumise tung. See on nõiaring, millest ei pääse välja. 

Ehkki Kivikas märkas värssides kohati “otse raamatulist virtuositeeti" ja kiitis luulekogu ter

viklikkust ja pidevat suurt tunnet, pahandas ta siiski Underi peaaegu haiglase enesepiina

mise üle, mis otse rammestavat. Kivikas hoiatas, et meie kirjandus ähvardab tõesti saada
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enesetapmise vaimu levitajaks. Tema oodanuks kirjanduselt hoopis elujõudu ja kui ta seda 

Underi luulest ei leidnud, ammutas ta seda spordist. (Kivikas 1928: 6.)

Jaan Kärneri 1927. a luuleülevaade ilmus järgmise aasta märtsikuises Loomingus. Tema 

arvates oli Underi filosoofiline pessimism õudne ja masendav, kuid tema valuja ahastus oli 

ometi läbielatud ning -kannatatud, lisaks leidnud niivõrd tihedastiililise ning raskerütmilise 

väljenduse, et see puudutab ja kaasa haarab: “Kui on õigustatud iga kunst, mis ei ole igav, 

mis milgi moel, olgu õelasti või hellasti, osatab meie hinge, siis “Hääl varjust” kuulub kahtle

matult kõrge kunsti kategooriasse.” Arvustaja tõdes, et neid Underi luuletusi lugedes valgub 

meie peale seda seletamatut valgust, mis omane prohvetlikule selgeltnägijale, kes oskab 

vaadata teispoole asjade tõelist palet: “Meie ligi on jälle kord elav sõna, mis saanud lihaks, 

ja see sõna on: luule.” (Kärner 1928: 256.)

Kärner tõstis parimatena esile kolme luuletust: “Aknal”, “Unetuma laul” ja “Enesetapja” 2. 

“Eriti jääb meele neist “Unetuma laul”: see on nii Marie Underi enese kui ka kogu eesti luule 

parimaid saavutisi, tundetihe sisult, jõuline ja kujukas väljenduselt, otsekui raske jalaastu- 

mise raudse rütmiga unetu öö tühjuses.”

Kõigele vaatamata jääb see luulekogu raskeks ja süngeks raamatuks, mille kunstiline 

väärtus seisnebki just selles raskuses ja sünguses, kirjutas Kärner: “Siin on luuletajanna ilma- 

ja ellusuhtumise maagilisse kristalli koondunud kogu see hingeline depressioon, mis on val

lutanud meie sõdade ja revolutsioonide tules suureks sirgunud generatsiooni pärast üürikest 

hõisklemist ja vallatlemist. Siit mõrudameelsuses minna kaugemale on vaevalt veel võimalik: 

on tarvis pöördumist teistele radadele.” (Kärner 1928: 257.)

Kõik kaasaegsed arvustajad olid niisiis seda meelt, et “Hääl varjust” on üks süngemaid, 

traagilisemaid ja pessimistlikumaid peatükke nii Underi loomingus kui ka eesti luuleloos.

Kärneri üldhinnang luuleaastale kõlas aga karmilt: puudub enesekriitika ja vaimline 

kultuur, viljatu paberiuputus, kõik see madalus Underi kõrgumise taustal.

1927. a sai Marie Under luulekogu “Hääl varjust” eest Kultuurkapitali kõrgema auhinna.

Oma lühimonograafias pani Ants Oras luulekogust “Hääl varjust” kõneldes esmakord

selt Underi pikaajalisele haigusele diagnoosi - neurasteenia -, tõdedes, et Underit vaevav 

pikk unetus ning rahutus peegeldub kõigis tolle perioodi luuletustes. Oras juhtis leebelt 

ning vihjamisi tähelepanu ka vastuolule, mis valitses Underi luule pingelise, sisevõitlustest 

küllastunud siseilma ning väliselt rahuliku realistliku proosaajastu vahel eesti kirjanduses. 

Ajal, kus teised lüürikud näisid rahunevat, kui ühiskonnaski paistis saabuvat pikk rahuaeg, 

oli Underi introspektiivsus senisest veelgi puurivam, reageeringud veelgi intensiivsemad, 

ta sise-ja välispildid olid laetud erakordse pingega (Oras 1963: 22). Niisiis käsitas ka Oras 

Underi 1920. aastate luulet just nimelt isikliku hingepäeviku draamana, mitte niivõrd aja- 

luulena.

Erna Siirak vaidles oma kirjandusloolises “Hääl varjust”-käsitluses Orase tõlgendusega, 

tõsi küll, talle viitamata. Siirak leidis, et Underi varjuhäälte värsistustes on mõnikord liial

datult nähtud haiglevat närvipinevust, kuid tegelikult olevat vastupidi: “Tegelikult tuksub 

tema loova vaimsuse põhikoes terve, realistlikult konkreetne, isegi talupoeglikult vitaalne 

pulss, mille rütm kandub ka vaeva-ja ahastuskujutlustesse, neurasteeniku kevadesse, kuutõbise 
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nägemustesse. Sageli arendab Under oma poeetilist mõtet looduslähedase maainimese kujut- 

luselust ammendatud võrdlustikus.” Siirak nägi nii “Unetuma laulus" kui “Neurasteeniku keva

des" mitte niivõrd süngust kui rahvapäraseid huumorivälgatusi ning koomilisi detaile. Ka Underi 

dramaatilisi agulipilte tõlgendas Siirak sotsiaalkriitilisemas, et mitte öelda sotsiologiseeri- 

vamas võtmes kui Oras: sotsiaalne süüdistus väljendus Underil pigem ainestiku süvendatud 

käsitluses, mitte niivõrd autori kohut mõistvas hoiakus, kirjutas Siirak. (Siirak 1981b: 228.)

Ele Süvalep tõstis Underi luulekogu “Hääl varjust” esile kui tema kõigi aegade parima 

ning terviklikema luulekogu. “Eesti kirjandusloo" kaheksaleheküljelises Underi-käsitluses on 

kolmandik pühendatud just sellele luulekogule. Süvalep pidas teost mitmetahuliseks tervi

kuks, kus “vastanduvad ja ühenduvad eespool juba korduvalt mainitud voolud ja esitluslaadid: 

realism (paiguti naturalistlike joontega), sümbolism ja ekspressionism; objektiveeriv nägemus 

ja isiklik elamus." (Süvalep 2001b: 240.) “Traagilist üldhäälestust tasakaalustab siin-seal väl- 

gatav huumor, vitaalne ja lopsakas rahvapärane kujundlikkus”, nõustus ta Siirakuga. “Igas suh

tes esinduslik on Underi tippluuletuste hulka kuuluv “Unetuma laul”." (Süvalep 2001b: 241.)

Niisiis, “Hääl varjust” kaasaegne retseptsioon oli märksa vastuokslikum kui hiline: aeg 

on kasvatanud selle Underi luulekogu kirjandusloolisi väärtushinnanguid rohkem kui ühegi 

teise Underi kogu puhul. Nigol Andresen osutus taas heaks ennustajaks, kui ta arvas juba 80 

aastat tagasi, et selles kogus on luuletusi, mis vististi püsivad autori loomingu tipus ning et 

need kolmkümmend luuletust kuuluvad parimate saavutuste hulka eesti lüürikas.

Vististi võib nüüd asendada sõnaga kindlasti.

“Rõõm ühest
ilusast päevast”
panteistlik
optimism

Nõudmine luule järele oli langenud. Visnapuu täheldas sisulisi muutusi kaasaja luule vaim

suses järgmiselt: “Aastate jooksul eesti luules on aga märkamata sündind süvenev sisu ja 

tundetooni muudatus. Nimelt on alanend aktiivne emotsionaalsus, osalt alasti ning haaravalt 

otsekohese suggestiivse tundetooni juure on seltsind süvenend vaimsus. Luulegeograafilise 

maadevallutamise asemele on tulnud sügavam kultuur vallutatu harimisel. See on eesti luule 

nägematu edu, see süvenemisprotsess." (Visnapuu 1929a: 486.)

Erinevalt “Hääl varjust” vastuoksuslikust vastuvõtust sai 1928. a ilmunud “Rõõm ühest 

ilusast päevast” kaasajal viis arvustust (E. Raudsepp, F. Dreverk, K. Ehrmann kahel korral, 

H. Visnapuu) ja teos hinnati üksmeelselt aasta parimaks mõlemas, luule-ja kirjandusaasta 

ülevaates, mis ilmusid Henrik Visnapuu ja Daniel Palgi sulest.

Ernst Raudsepp nimetas Underit “üheks paremaks laulikuks meie veidi kahanema hak

kavas riimijate peres” (Raudsepp 1928: XI), F. Dreverk hindas lapselik-vallatleva uudse mee

leoluga luuletusi “meisterlikuks" (Dreverk 1928: 8), mõlemad hindasid luulekogu parimaks 

legendi “Taevaminek”.
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Karl Ehrmann arvustas llnderi uut luulekogu kahel korral, esmalt Eesti Kirjanduses (Ehr- 

mann 1928: 676-678), seejärel ajakirjas Eesti Naine (Ehrmann 1929: 37-38). Seisukohad 

olid kummaski artiklis samad. Arvustaja pidas seda kogu parimaks meie hilisemas kirjanduses 

just uue aine hapruse ja isikupärase vaatesuhtumisega, aga ka terviklikuks peatükiks kogu 

Marie Underi luuletoodangus. “Ka tema uus ala - iroonia - mõjub ses kogus värskena ning 

meeldivana." (Ehrmann 1928: 678.) Ehrmann tõstis esile Underi uute värsside mahlakust, 

lopsakust ja värskust.

Kõige pikema, põhjalikuma ja esteetiliselt nõudlikuma arvustuse kirjutas endine kaas- 

siurulane Henrik Visnapuu (Visnapuu 1929b: 92-94). Ehkki “Hääl varjust” tekitas Visna

puus äravõitmatu igatsuse Underi helgete laulude järele, tundis ta nüüd, pärast luulekogu 

“Rõõm ühest ilusast päevast" lugemist, teatavat pettumust: “Uuel luuletiskogul puudub see 

sugestiivne jõud, mis hoovas kogust “Hääl varjust”. [—] M. Under’i endine elumeelne, juu

beldav ja otsekohene tulvav elurõõm on taltund ja asendund artistliku tahtega 
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elurõõmule. Uue kogu 19 luuletist jäävad võlgu spontaansust, neis tundub tahtelist 

programmi.” (Visnapau 1929b: 92.) Siiski leidis Visnapuu siit kogust nii palju väärtuslikku, 

et tunnistada Under nüüd juba klassikuks: “...ta on klassikastund. Selle klassikastumisega 

koos on ta jõudnud uutele võitudele, millest selgesti kõneleb pikem legend “Taevaminek".” 

(Visnapuu 1929b: 92.)*

* Ainsa arvustajana leidis Visnapuu Underi luuleraamatu illustratsioonidest ka ühe väikese peidetud kunstnikupoolse 
salasõnumi: ‘ja kui sa leiad, et kaasapandud Viiraldi illustratsioonil, mis kujutab kalmistut, kust lahkub ingel lapsega, 
seisab ühel ristil kirjutet: E. Viiralt, 1927, siis oled animeerit veel enam ja leiad, et ka Viiralt on nautind illustreerides 

seda legendi.” (Visnapuu 1929b: 94.)

Luuleaasta ülevaates oli Visnapuu aga märksa kriitilisem kui arvustuses. Ta alustas üle

vaadet küll Underi kui silmapaistvaima autori analüüsiga, tõdedes veelkord, et Underi luule 

“varjupool on tunduvalt suggestiivsem ja jõurikkam kui valguspool”. Ta diagnoosis nüüd 

koguni rõõmumeele nürinemist Underi juures. Uue aspektina märkis Visnapuu, et “M. Underi 

sügislaulud ei ole nõnda suggereerivad ning intensiivsed kui kevade ja kuuma suve värsid. 

M. Under on aktiivne ning paatoslik anne, eleegia ei ole M. Underi ala." (Visnapuu 1929a: 488.) 

Lõpetuseks märkis ta, et Underi sõnastus on küll endiselt pildirikas, kuid uus kogu on “koos

tuselt katkendlik, sisaldab vähe luuletisi, arvult 19 luuletist, ning ei ole nii tihe ega sugge- 

reeriv kui eelmine kogu “Hääl varjust”” (Visnapuu 1929a: 489).

Viimasena võttis Underi uudiskogu vaatluse alla Daniel Palgi, kirjutades 1928. a ilu

kirjandusest ajalehes Postimees. Nähes, kuidas Under on äkki hoopis helgemate motiivide 

poole pöördunud, esitas Palgi Underi muutusest inspireerituna julge üldistuse: “Kas ei muutu 

eesti kirjandus üldiselt optimistlikumaks ja eluga kaasalöövamaks? Ehk vähemalt lepliku

maks." (Palgi 1929: 4.)

Palgi võrdles Underi luuletusi Johannes Schützi muutliku rutakusega, leides siiski roh

kem erinevaid kui sarnaseid punkte: “Kuid Underil on rohkem kergust ja mida tahaks eriti 

võrrelda: Under on tegelikult kihavast elust rohkem eemal. Ta laskub elu igapäeva juure, kuid 

ta ei löö ise seal hoogsalt kaasa. Samuti pole üksikkujutelmade sideviis kõige muuga mitte 

nii lähedane. Sellest siis tulebki, et Under jääb loodusega, lindudega, maaja metsaga, kuid 

hoidub kokkupuuteist inimestega.”

Erinevalt kaasaegsest kriitikast nimetas Ants Oras “Rõõmu ühest ilusast päevast" õigus

tatult eelmise luulekogu “Hääl varjust” paralleelkoguks, käsitledes koos mõlemat vastandlike 

meeleoludega luuleraamatut kui Underi sügavus-ja kõrgusvõimete mõõtu. Nii tõusudest kui 

langustest kiirgub kustumatu vitaliteet ning panteistlikult optimistlik usk elu “igavesse taas

tulekusse", mis Orasele meenutas Goethe värsse lõpmatust õnnest ja valust. Oras võrdles 

Underit tema lemmikluuletaja Goethega:

Veelgi täielikumalt kui Goethel, ja sama püsivana, näib Underil olevat sisse sündind 

see võime andumuseks kõigele, mis hetkes peitub. Tasakaalu ta veel pole saavutand, 

kuid temas elavad äärmused teatud viisil siiski tasakaalustavad üksteist. Ning osalt 

just kontrasti tõttu omandab ta hingeelu ja ta luule kummalgi poolusel selle puht-
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underliku kiirge, mis ei lase millelgi tuhmuda argipäevaseks: iga viiv, iga elamus on 

ainukordne ja ainulaadne. (Oras 1963: 26.)

Paralleelkogusid võrreldes tõdes Oras, et sünged viivud on domineerinud, sest helge

mas kogus on märksa vähem luuletusi. Underi nooruslikkuse, värskuse ja lopsakusega liitub 

ka haruldane õrnus, “kõige imeteldavamalt vist kolmes “Laulus lindudest", kus meelehellus, 

huumor ja hurmund fantaasia kokku loovad niivõrd sarmika värsslegendi, et selle taolisi annab 

uuemas maailmakirjanduses otsida” (Oras 1963: 28). Oras tõmbas võimalikke paralleele Wil

liam Blake’i, Walter de la Marel või Francis Jammeslga, kuid Underi tundesoojus viib mõtted 

tagasi Ässisi Franciscuse juurde: nii eedenlikku puhtust ei paku meile ükski teine meie poeeti

dest. Oras võrdles Underi luule voolavust ka inglase Swinburnel või prantslase Hugo’ga, kelle 

voolavus mõnikord ei näi voolavat kuhugi, kuid Underil seda vaevalt enam kunagi juhtub: 

“Vähe leidub meistreid, kelle luuletuste lõpud on nii lõplikud, kuigi need lõpud meid näivad 

kandvat kuni lõpmatuseni välja, avades suuri perspektiive. Tunne väriseb või voogab edasi 

ka pärast viimast rida, finaal meis ei haihtu, kuid tunneme selgesti, et see on finaal.” (Oras 

1963: 30.) Sugestiivsus on suur, kuid sfimboolikat on üllatavalt vähe: literaarsed sugemed 

on pea täielikult kadunud, selle asemel on ehtne, südamega lõpuni läbituntu: “südamlikkus 

on kogu aeg üks Underi luule kesksemaid omadusi ning kõikeläbivamaid tunnuseid”, järeldas 

Oras Underi helgeimast raamatust. Just selle kogu puhul tunnustas ta Underit kui luulekunsti 

meistrit (vt ptk “Esteetiline lugemine. Kõrgperioodi esteetika hiline väärtustamine”).

Erna Siirak käsitas oma kirjandusloolises vaatluses seda luulekogu samuti kui Underi 

küpsusperioodi vilja (Siirak 1981b: 229-231). Tema hinnangul näitas see luulekogu, kuidas 

Underi lüürikuloomuses järjest selgemini väljendus loova elu sümboolika: tihenevad kujut

lusringid maa-ja mullamotiivide ümber. Underi luulestruktuuri põhjaks kujuneb mitmeta

huline, realistlik, elu valgust ja varju dünaamiliselt peegeldav kujund, hingestatud kirjaniku 

kõrgusse pürgivast vaimsusest. Siirak tõstis elutunnetuse aspektist esile luuletust “Raismik. 

Mets”, kus surm on vaid üleminek ühest olemisest teise.

Ele Süvalep leidis, et “lääneliku eluvaate kõrval on Underi luule mingil määral haara

nud ka idapoolseid mõjutusi (Laozi), mida toetamas oma rahva pärimuslik looduslähedane 

maailmakäsitus. “Siuru”-aegsest ilusa päeva rõõmust erineb 1920-ndate lõpu oma - peale 

sõnastusliku ja värsitehnilise mitmekülgsuse - just teistsuguse elufilosoofiaga. Seda kannab 

sügav, lausa instinktiivne loodusliku olemise tung." Ta tsiteeris samu värsiridu luuletusest 

“Raismik. Mets”, mida Erna Siirak, rõhutades, et selles kogus tajume Underi luules mitte hää

bumist, vaid “taassünni ja elujõu tõusujoont”. (Süvalep 2001b: 242.)

1920. aastate kriitika hindas küll Underi teisenenud ekspressionistlikku ilmavalulist 

luulet kõrgelt (“Verivalla”, “Pärisosa"), kuid nägi selles ka puudusi (maailmavaatelist alla

andmist ja pessimismi, passiivset egoismi, literatuursust, kunstlikkust, vormilist rabedust). 

Jahenenud lugemine lähtus peamiselt esteetilistest ja kirjandusloolistest kriteeriumitest. 

Vaatamata Underi loomeloo kriitilisimale kümnendile kujunes temast 1920. aastate lõpuks 

siiski juba auhinnatud meister ja klassikastuv autor, ehkki esialgu Visnapuu poolt pooleldi 

pehme etteheite vormis sõnastatuna.
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“Õnnevarjutuse” 
ballaadide modernne 
uuenduslikkus

1929. a lõpus ilmunud “Õnnevarjutus”, mille retseptsioon jäi 1930. aastasse, erines oluliselt 

Marie Underi varasematest luulekogudest Tegemist oli ballaadide, mitte luuletuste koguga. 

Kaasaegses kriitikas leidis see žanriliselt ja sisuliselt uudne kogu kiitvat tähelepanu ja pälvis 

kiiresti suure tunnustuse.

Esimesena arvustas Underi ballaade Albert Kivikas ajalehes Vaba Maa. Ta tõdes, et eesti 

kirjanduses on ilmunud vähe teoseid, mis oma aine on ammutanud rahvaluulest, viidates 

vaid Gustav Suitsu luuletusele “Lapse sünd”. Ta nimetas Underi ballaade õnnestunud kat

seks, mis ei paku mingit “rosoljet” arhailisest ja ülimodernist, vaid vägagi mõjuvat ja küpset 

kunsti. Arvustaja eritles Suitsuja Underi ainekasutuse erinevusi: kui Suits on “Lapse sünnis" 

koos arhailise ainega taotlenud ka arhailist sõnastusviisi, siis Under jääb ka arhailise teemaga 

ballaadides modernseks luuletajaks, säilitades nii jambilise värsimõõdu kui ka modernluulele 

iseloomuliku julge võrdlustehnika. Kivikas võrdles Underi ballaade ka Eino Leino “Helka

lauludega”, mis on mehiselt heroilised, täis taltsutamatut ürgjõudu ning sõjalaululisi motiive. 

Underi ballaadides seevastu puudub heroiline element, “[njeed laulud oma enamikus lee

lutavad elust hüljatute või eksinute kurba ja kibedat saatust, elu kaduvikku ja elu raskust.” 

Kokkuvõttes tõdes Kivikas tunnustavalt, et säärast hingesoojust, hardust ja lihtsust nagu 

Underi ballaadides ei ole tänapäeva eesti luules palju. (Kivikas 1930: 8.)
Luuletaja abikaasa Artur Adson käsitles “Õnnevarjutust” Loomingus ilmunud 1929. a 

luuleülevaates (Adson 1930:194). Ent tegemist oli mitte niivõrd arvustuse, kuivõrd ilmse 
autoripoolse tõlgenduse edastamisega (vt ptk “Õnnevarjutus”). Tõdenud, et aeg on üldi

selt luulele ebasoodus, analüüsinud tunnustavalt Henrik Visnapuu luulekogu “Puuslikud” 

ning arvustanud kriitiliselt Jaan Kärneri luulekogu “Tormilüüra”, kirjutas Adson: “Neile kahele 
subjektiivse ülekaaluga kogule järgnes Marie Underi objektiivne raamat Õnnevarjutus, mil

lega autor on avand akna uude valdkonda, luues rahvaluule ja muinaspärimuse sugemeile 

toetuva ballaadide kogu, mis sisaldab ka vabaainelist ja piiblisüžeelist.” (Adson 1930:194.) 

1929. aasta uudisluule sõelale jäid järgmised Adsoni järeldused: Henrik Visnapuu süvendab 

oma loomingut, Marie Under avab meie lüürikale uusi maid, Jaan Kärner püsib paigal ning 

noortest on positsiooni võitmas Julius Oengo.
Ants Orase ülitunnustav ja põhjapanev arvustus “Õnnevarjutusele” ilmus samas Loo

mingu veebruarinumbris, kus Adsoni luuleaasta ülevaade. Oras pidas Underi lüürilis-eepilise 

luule suureks plussiks seda, et ta oskab luules tarvitada impressionistide põhivahendeid - 

silmi ja kõrvu: “Under on vist üks nende innukamaid tarvitajaid üldse, mitte ainult Eestis.” 

(Oras 1930b: 220.)
Oras võrdles seekord Underit teiste kaasaegsete tippluuletajatega - Suitsu, Ridala ja 

Visnapuuga. Ta leidis, et Suitsu tulemused on sageli intiimsemad kui Underil, kuid “Underi 

subtiilseist mürgest vaba, otseselt suunduv nägemisvõime on t e r a v ja h a a r a v, see 

ei ole maailma joonestikke kummalisteks variatsioonideks muutev kuffier-õõnespeegel.
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Intellektuaalne rahuldus on lõppeks kindlasti väiksem kui Suitsu lugedes, kuid tundeellu 

mõjub Under väga vabastavalt.” (Oras 1930b: 221.) Võrreldes Underi ballaade Ridala mono

toonses rütmis staatiliste ballaadidega (muuhulgas “Ungru krahviga”, mis rängalt koliseva 

aparaadiga andnud kohemaid teada, et see on teater), langes Orase hinnang Underi kasuks: 

“Marie Underiga seda ei juhtu. Ta luule on dünaamiline, ta vaheldab helilaade kergelt ja loo

mulikult ja sulatab samasse laulu või koguni lausesse palju vastandeid." (Oras 1930b: 222.)

Otto Krusteni karikatuur 
kultuurkapitali raha- 
jagamistest “Võitlus 
Parnassil” - “Noorurid: 
Meie ei harrasta eluvõõraid 
sihte kirjanduses, meie 
asume kohe raha kallale”. 
Kratt, 1930,13. jaanuar, 
nr 2, lk 16.
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Visnapuu ja Underi erinevate arenguteede võrdlemisega jõudis Oras samuti Underi suh

tes positiivsele lõppjäreldusele:

Visnapuu ja Under debüteerisid ühel ajal, ja mulje oli alul see, et sügavam kahest on 

Visnapuu. Ajajooksul on vahekord muutund. Veel praegugi leiame viimasel eriliselt 

haaravaid asju, kuid mingi kidakeelsus teeb ta värsid sageli raskesti loetavaiks ning 

sisu kipub hajuma. Under sellevastu on kasvand kogu aeg stiili käsitusvõimelt, vaate 

avaruselt ja süvenemistungilt. Praegu ta on väga küps ja mõnikord suur värsimeister, 

kelle saavutistes ei saa olla kahtlust. Võib-olla on üldkontuurid talle mõnikord siiski 

tähtsamad kui detailid, nii et väike käärimatus peenusis võib muutuda saatuslikuks 

luuletise tulevikule. Kuid see ei muuda üldmuljet tunduvalt. Elu tuikleb igalpooL 

Järgnevail ballaadi kuil tuleb vist näha vaeva, ennekui saavutetakse kõnesoleva kogu 

tase. (Oras 1930b: 222.)

Ants Oras analüüsis Underi ballaadidekogu veel teiselgi korral, ajakirjas Eesti Kirjandus 

ilmunud 1929. a luuleülevaates. Artikli algul nurises Oras luuletoodangu nappuse üle, aga 

ka ilmunus ei näinud ta pöördepunkti: Kärner pole hiilgav, Visnapuu ei osuta tõusu, kuid:

Marie Under on veel kord tõestanud, et ta näib alatasa noorenevat ja suudab käsi

tella ikka uusi sisulisi ja vormilisi probleeme. Underi ja Visnapuu kohta võib ütelda, 

et nende looming on avardunud, esimesel üsna erilisel määral, aga ka teisel vähemalt 

mõnes palas väga huvitaval moel. Neljanda aastakümne lõppu ja viiendat aastaküm

met elav põlv ei ole vaibunud stagneerumusse - olgugi, et pole näha seda kinnihaa- 

ramist tänapäeva probleemidest, mida kümme aastat nooremad soovivad neilt näha. 

Võib-olla saabub kunagi ka see ihaldatav arenemisaste. Seda tungivalt nõuda ei näi 

siiski võimalik. Ehk peavad teised täitma selle lünga. Olgem rahul sellega, kui saame 

head ja osalt isegi innustavat kirjandust. (Oras 1930a: 161-162.)

Nii esitas Oras põlvkondliku väljakutse keskealiseks küpsenud Siuru-põlvkonnale.
Ilmar Reimani arvustus ajakirjas Kasvatus oli samuti tunnustav, asetades “Õnnevarjutuse" 

rahvuskirjanduse kõrgeimale pjedestaalile: "Võiksime sel puhul kõnelda ka kirjandusest, mis 

on ligidal meie tõule, meie rassile. Igapäev nimetatud rahvuskirjanduseks. Rahvakirjandusli- 

kud ained valatud isikulisse vormi, filtreeritud läbi individuaalse prisma - selline on ka Underi 

ballaadide laad. Kindlasti tubli samm meie tõu kirjanduses edasi.” (Reiman 1930:125-126.) 

Arvustaja võrdles Underi vormikindlaid ballaade varasemate eesti ballaadiloojate loominguga 

(Jaan Bergmann, Jakob Tamm, Henrik Visnapuu), kuid tõdes, et just eelkäijate abitu vorm on 

jätnud need lugulaulud unarusse.
Hilisema retseptsiooniga võrreldes oli kaasaegsete tunnustus Underi ballaadidele siiski 

suhteliselt tagasihoidlik. “Õnnevarjutusest" sai samuti teos, mille kirjanduslooline tähendus 

ajas tunduvalt kasvas.
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“Õnnevarjutuse” kirjandusteaduslik hilisretseptsioon

“Õnnevarjutuse” küps kunstiline tase on jätkuvalt inspireerinud kirjandusteadlasi. Underi 

ballaadidekogu on eesti kirjandusloos üks enim kirjandusteaduslikult tõlgendatud ja läbi- 

analüüsitud luulekogusid (S. Sinimets ja H. Salu 1939, K. Ristikivi 1973, V. Alttoa 1973, A. 

Oras 1963, E. Siirak 1987, A. Merilai 1989, E. Annus 1996). Kirjandusteaduslikke analüüse 

on ilmunud eraldi ka Underi üksikute ballaadide kohta (H. Salu “Porkuni preili”, 1978).

Kümme aastat pärast “Õnnevarjutuse” ilmumist avaldas Salme Sinimets ajakirjas Varamu 

pikema uurimusliku artikli “Marie Underi “Õnnevarjutus” ballaadiajaloolisel tagapõhjal” (Sini

mets 1939: 708-718), mis oli aga sisuliselt plagiaat Herbert Salu Tartu Ülikoolis tehtud 

uurimustööst.*  See kurioosne fakt on pretsedenditu näide Underi ballaadide populaarsusest 

omaaegsete noorte kirjandusteadlaste seas, kuni mitmekordse plagieerimisjuhtumini välja.

* Herbert Salu kinnitab Sinimetsa plagiaati järgnevalt: “Käesolevate ridade autor kirjutas Tartu Ülikoolis 1930-ndate 
aastate lõpul harjutustöö Underi ballaadidest ja neis rakendatud rahvaluuleainetest, see oli arutusel prof. Gustav 
Suitsu seminaris. Käsikiri sattus tol ajal Tartus elanud üliõpilase Salme Sinimetsa kätte, kes sellest omavoliliselt 
koostas kolm artiklit ja avaldas need oma nime all. Kreutzwaldi muinasjuttude ja Underi ballaadide suhe nähtub 
neist artiklitest. - Vt. Salme Sinimets, Marie Underi “Õnnevarjutus” ballaadiajaloolisel tagapõhjal. Varamu, 1939, lk. 

708-718.; S. S., Glück und Finsternis. Gedanken zu Marie Unders Balladen über estnische volkskundliche Themen. 
Revaler Zeitung 9.IX 1943, nr. 207; S. S., Das Fräulein von Borkholm. Eine alte Sage und ihr Fortleben im Schrifttum 
in Estland. Revaler Zeitung 30.1111943, nr. 73." (Salu 1978: 9.)

Pole sugugi juhuslik, et 1973. a, mil tähistati luuletaja 90. sünnipäeva, ilmus nii okupee

ritud kodumaal kui vabas Välis-Eestis kolm uurimuslikku artiklit Marie Underi ballaadidest. 

See osutab ballaadide hilisretseptsioonis väljakujunenud üksmeelsele arusaamale, et just 

ballaadid olid Marie Underi loomingu kõrgperioodi kõige väärtuslikumad viljad.

Professor Villem Alttoa avas oma uurimuslikus artiklis Underi ballaadide kirjandusloo

lisi allikaid ning motiivitaustu, hinnates ballaade žanri piires kui “kauneimaid pärle poetessi 

luuletajakroonis”: “See on harva korduv suur, suur sõnakunst.” (Alttoa 1973: 501.) Alttoa 

märkis tunnustavalt, et Under tõstis eesti kirjandusloos seni väheviljeldud ja ka vähehinnatud 

ballaadižanri (mis oli jäänud pigem rahvusromantiliseks, nõrga dramaatilise pingega kõrva

liseks loominguliigiks) oma aja luules uuele kunstilisele tasemele.

Ants Oras naases kolmandat korda Underi ballaadide juurde 30 aastat pärast nende 

esmailmumist, analüüsides neid põhjalikumalt Underi lühimonograafias (Oras 1963: 30-38). 

Esimese ja ainsa kriitikuna nägi Oras biograafi rollis Underi ballaadidekirjutamises omalaad

set psühholoogilist eneseravi vahendit:

Näeme järelikult, kuidas luuletaja ka oma rängimate hingeliste kriiside ajal ikka uuesti 

suutis võtta eepilise luule jaoks vajaliku distantsi, raputades endalt oma tõkestava 

mina-teadvuse. See süüvimine legendaarseisse olukordadesse ja saatusisse kahtle

mata aitaski tal taluda ikka jälle päälekippuvat siseheitluste painet. Imekspandav on, 

et tal jõudu jätkus selle leevendusvahendi kasutamiseks. (Oras 1963: 30-31.)
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Kaasaegne kerge kriitilisus on nüüd Orase hinnanguis asendunud täieliku rahvusvahe

lise tunnustusega: ta on veendunud, et Underi ballaadid "moodustavad ühe meie luule hari

punkti ning kuuluvad kogu euroopa ballaadi tippsaavutuste hulka”. Oras meenutas Ridala, 

Leino, Enno, Lõo, Söödi, Visnapuu, Semperi ballaadiloomingut, aga ka prantsuse sümbolistide 

(Verlaine, Rimbaud, Mallarme, de Lisle, Hugo) ballaade, mis sügavalt mõjutasid nooreestlasi, 

ning jõudis järeldusele, et ükski neist ei küündinud Underi ligi: “Ka ballaadis ületas poetess 

kõiki teisi nii tunde- kui kujundusjõult.”

Luuletajale endale pidi olema eriti oluline Orase võrdlus Tuglasega: “...et jutustus tõesti 

võib saavutada üleisikulise esindavuse, müütilise suuruse - just seda, mida Tuglas nii kaua ja 

nii keskendunult taotles, ilma et tal tulemused siiski olnuksid nii vallutav-veenvad kui Underi 

suurimais ballaadides." (Oras 1963: 32-33.)
Orase lõpphinnangul on Underi saavutus “Õnnevarjutuses" võrreldav Eino Leino saa

vutusega “Helkalauludes":

Mõlemad on uuelaadse värskuse ja võimsusega elustand romantismist pärineva bal- 

laadivormi. Mõlemad lähevad tagasi oma rahva kaugesse minevikku. Kuid Underis 

kõneleb päämiselt sügav tundesoojus ja inimlik andumus, kuna Leino kipub üle inim

elu piiride ääretusse titanismi ja heroismi: Under andub, Leino ründab. Küllastuma- 

tud eluotsijad on nad mõlemad, ent kumbki oma sugupoolele vastaval viisil, mis nii 

soome poeedil kui eesti poetessil on tõusnud eepiliseks suuruseks. (Oras 1963: 38.)

Kirjanduslooline ja esteetiline võrdlev ootushorisont läks siinkohal Orasel sujuvalt üle 

soolisele vaateviisile (vt lähemalt ptk “Sooline lugemine”).

Arne Merilai analüüsis oma originaalses, 1991. a väitekirjana vormistatud eesti bal- 
laadiuurimuses põhjalikult “Õnnevarjutuse” kompositsiooni (vt ptk “Esteetiline lugemine") 

ning ajastuomast sõnumit (Merilai 1989,1991). Merilai ei käsitlenud Underi ballaadiloo

mingut enam mitte marginaalse kõrvalproduktina suure lüüriku loomingus, nagu olid varem 

vähemal või suuremal määral teinud Harald Parrest, Aleksis Rannit, Karl Ristikivi, Erna Siirak, 

Gustav Suits jt, vaid vastupidi, lüürilise luuletaja arenguteena tema eepiliste tipptööde - 

ballaadideni.

Underi ballaadide klassikaline põhiidee - üksikindiviidi moraalse eneseteostuse vastu

tus, võimalikkus ja vajalikkus ühiskonnas - oli aktuaalne oma ajas, orbiitlaste kaasajas ning 

on niisama aktuaalne ka täna.

Ballaadides jõudis Under oma loomingu professionaalse täiuslikkuseni, kuid tema luule 

poeetilised tegelased, sh ka tema enda poeetiline mina, jäävad sageli saatuslikult oma täius

likust õnnest ilma.
Kirjandusteaduslik hilisretseptsioon on andnud Underi ballaadidele üksmeelselt kõr

geima hinnangu eeskätt kirjandusloolisest ja esteetilisest ootushorisondist lähtuvalt.
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“Lageda taeva all” - 
tagasi- või 
sügavutiminek?

“Lageda taeva all” ilmus 1930, mil eesti raamatuturul valitsesid Ants Orase hinnangul üldine 

loidus ja majanduskriisi tõttu kitsad olud, mis avaldusid eriti lüürika suhtes (Oras 1931a: 17). 

Luulet hakkas mõjutama proosa, luule hakkas otse lähenema proosale, ja nimelt realistlikule 

proosale, nagu täheldas Visnapuu, sest “aja psüüh” oli selline, et publik tahtis “faabulat iga

päevasusest”, ilma vormivaevata, “publik otse põgeneb igasuguse kirjanduse juurest, millel 

on küljes värsilõhna, olgugi et see värss on kõige sulavam jutustis” (Visnapuu 1931: 257).

Lisaks nägi Visnapuu armastuslüürika pea täielikku kadumist ja tagasiminekut loodus- 

motiivides, ent isamaaluule ja koduainelise luule kasvamist. Eesti luule edasiviivat jõudu nägi 

ta siiski Johannes Barbaruse, Johannes Semperi, Johannes Schützi, Marie Underi ja August Alle 

luulekogudes, jättes lähema käsitluseta samal aastal ilmunud Anna Haava, Villem Grünthal- 

Ridala jt luulekogud.

Marie Underi luule retseptsioon muutus kirjanduskonteksti proosastumise taustal järsult 

kriitilisemaks. Kõiki “Lageda taeva all” kaasaegseid arvustusi läbis pettumuse noot, mis lähtus 

nii kirjandusloolistest kui esteetilistest ootushorisontidest. Henrik Visnapuu heitis Underile 

ette, et ta “ei rikasta meid ses luuletiskogus uute motiivide poolest" (Visnapuu 1930:1158) 

ning esitab vaid kitsaid lehekülgi lüürilisest päevikust. Albert Kivikas pidas kogu luitunuks ja 

vähem värskeks nii sisult kui värsitehnikalt (Kivikas 1931: 4). Isegi Ants Oras oli üllatavalt krii

tiline: ehkki ta nägi Underi impressionistlikul paletil endiselt rohkesti värve, kahetses ta siiski 

nende “pinnapäälsust, isegi šabloonsust - näiteks “Kalurikülas". On ilmne, et Underi looming 

oleneb erilisel määral sellest, kuivõrra ta veri hakkab mänglema. Ta sulg töötab alati suure 

kergusega, kuid mitte alati ta nägemus. Närvlikult impulsleval temperamendil on masenduse 

ja võimetuse momente, mida avalikkusele esitada ei oleks igakord põhjust.” (Oras 1931a: 22.)

Kõige kriitilisema väljakutse ning lausa süüdistuse vanamoodsuses esitas Underile aga 

Oskar Urgart, kelle arvustus ilmus küll ligi kaks aastat pärast “Lageda taeva all” avaldamist (Urgart 

1932:293-295). Siin oQ erandlikult tegemist pigem põlvkondlikult programmilise ja poleemilise 

artikli kui traditsioonilise arvustusega. Nentides romantismi loojakut luules, avaldas ta imestust 

meeleoluliselt minevikulise luuletuse “Sõit hommikusse” avaldamise üle: “Kirjandusajalooliselt 

vaadeldes võib “Sõitu hommikusse” mõelda pärinevaks kustki Ernst Enno ja varase “Noor-Eesti” 

ebamääraste unistuste ajast, mitte aga “Noor-Eesti” ja “Siuru” romantilisest järellainetusest, kui 

jätaksime kõrvale vormilise külje." (Urgart 1932: 293.) Vaatamata vormilisele virtuoossusele ei 

suuda Under selles kogus luua ühtlast tervikut, see kannatab suhtelise kompaktsusepuuduse ja 

keskendamatuse all kolme varasema koguga võrreldes, arvustas Urgart. Ta tunnustas küll luu

letaja püüet sõnastada uuest i sündimisrõõmu, kuid avaldas samas kahetsust, et luulekogu 

põhielamus pole mitte see ü m b e rsünnivajadus, mida ootab uus põlvkond:
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Sõdade ja revolutsioonide ajal kasvanud ning küpsenud generatsioon, kes enesele ja 

teistele taotleb asetada ümbersünninõude, ei leia seepärast oma igatsustele Marie
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Underi luulest igatahes mitte täit toetust. Isiku ümbersünd eetiliselt paremaks ja ühis

kondlikult õiglasemaks, mille poole püüdleb noorem sugupõlv, on Underi luules pare

mal juhul antud kergete vihjetena, mitte aga selgesti väljendatud kõigutamatu püü

desihina. Kui aga uuestisünd toimub ainult selleks, et värskena ja puhastununa minna 

uuesti endist teed, siis võib küsida, milleks oli seda vaja? (Urgart 1932: 295.)

Nii ei mõistnud Urgart üldse “kitsalt-professionaalset ja -isiklikku elamust luulelises 

“Valge leht”*’, sest “noorpõlvlane” ihkab sulada kokku välisilmaga ning tungida enesest väl

japoole, mitte sissepoole. Artikli lõpetas Urgarti põlvkondlikult selge programmiline seisu

koht luuletaja muutunud ülesannetest kaasajas: “Aga ka sel juhul, kui Marie Under pöör

dub endast väljapoole - ta teeb seda käesoleva kogu luuletiste suuremas osas -, ka siis ei 

rahulda ta uut mentaliteeti täiel määral. Uue elutunde esindajate arvates on nimelt paljast 

vaatlemisest ja nägemisest liiga vähe, ka siis, kui see on heatahtlik, mõistev, lepitav. Ses 

suhtes just ongi arusaam luuletaja ülesandeist muutunud, et temas tahetakse näha mõistja 

ja kujundaja kõrval veel ka kaasaminejat ja juhtijat." (Urgart 1932: 295.) Kokkuvõttes oli 

noore põlvkonna nimel sõna võtnud Urgarti jaoks keskealine Under küll endiselt andekas, 

kuid siiski juba vanamoodne, uuenemise poole püüdlev, kuid mitte enam piisavalt revolut

siooniline ega sotsiaalne.

“Lageda taeva all” kriitiline arvustamine polnud siiski päris üksmeelne. Richard Roht, 

kes tegi kirjanduse, sh ka luuleaasta ülevaate ajalehes Kaja, nägi Underi luules pigem süga

vutiminekut kui enesekordust või tagasiminekut:

Vabad elumurest ja melanhooliast pole Marie Underigi laulud. Nendessegi on aeg 

vajutanud oma traagilise pitseri. Underi kaunid loodusmeeleolud - kui värvirikkad 

ja eluküllased nad ka on - kannavad ometi endas kurva resignatsiooni nüanssi, mis 

kohati saab päris dramaatiliseks. Ja mis peaks Underigi muusa hõiskama, kui aeg on 

kurb ja lohutusetu ja ümber veerevad ummiklained. “Lageda taeva all” on ennem kurb 

kui rõõmus raamat ja seda suurema hardusega loed teda. Under on ammu loobunud 

oma esialgsest ilutsemisest ja elu ilu ning rõõmu otsima ning nägema hakanud ka 

kannatuses ning valus. Sellega on luuletaja palju sügavamale tunginud oma lugejate 

südamesse ja just sellega võitnud omale soliidse koha eesti lüürikas. (Roht 1931: 4.)

Roht jagas luuletajad meeleolu-lüürikuiks (Under ja Alle) ning mõistuseinimesteks 

(Semper ja Schütz), seejuures oli ta kriitilisim Johannes Barbaruse luule suhtes, kellel puu

dus tema meelest täiesti lüüriline meel.

Erinevalt Rohust paigutas Visnapuu Barbaruse luulekogu “Maailm on lahti" Underi luu

lekogu ideelisse lähedusse:

Juba nende kogude pealkirjadki märgivad ühist suunda, s.o. maailma lahtisust ning 

tungi avastada selles oma elamissisu. Võiks öelda, et neis kogudes tungib eesti luule 

vabaõhu-maalingule.
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Vahe Underi ja Barbaruse vahel on aga siiski selgesti tajutav. Barbaruse luule- 

lõuend on kirjeldav, on ekraan, millele langeb lahtise maailma pilt. M. Under sulatab 

oma isemaailma ühte välismaailmaga. M. Under on klassik, Barbarus novaator, katse

taja, kes viibib nagu läbisõidul uute poeemide riiki. Barbaruse luule ideaal ei ole ole

masoleva luule süvendamine täiusliku printsiibi seisukohalt, vaid rühkiv edasiminek. 

(Visnapuu 1931: 262.)

Nii kuulutas Henrik Visnapuu 1931 esimesena Marie Underi klassikuks.

Underi luulekogu märgiti positiivselt ära noorsotsialistide ajakirjas Rünnak, kus 

B. K. (Bernard Kangro) leidis, et “Lageda taeva all” "väärib oma ideelise keskenduseta põi

mitud rea elamuste ja loodusnähtuste kirjeldusega kauni ja hää raamatu nime." (Kangro 

1931: 39.)

"Lageda taeva all” hilisretseptsioon oli märksa positiivsem kui kaasaegne kriitika. Ants 

Oras hindas lühimonograafias luulekogu “Lageda taeva all" retrospektiivselt autori kogu

loomingu kontekstis ning jõudis lahkema üldhinnanguni kui kaasaegses arvustuses 33 aas

tat varem. Oras võrdles Underi luulemeetodit Riike omaga ning nägi selles vastandlikkust 

Underi kasuks:

Ta ei siruta katsesarvi, ei püüa end kuhugi poetada, ei piilu ega piidle, otsides avas

tusi ja avardust mingile mina-kesksele “siseruumile". Ta lihtsalt avab enese - õieti 

ongi kogu aeg juba avat: kõik see, mida Riike veel peab otsima, tuleb talle tormates 

pääle. See absoluutne lahtiolek laseb tal kergesti haiget saada, kuid samuti toob see 

talle ilma püüdmata ka kõik rikkused kätte. Niiviisi kujunev elamuslik protsess on 

risti vastupidine Riike omale: mitte tema ei püüa asjusse tungida, vaid asjad tungivad 

temasse. Sellest siis ka see Riike omast suurem paratamatuse, möödapääsmatuse, 

isegi saatuslikkuse tunne: see, mis juhtub, poleks kuidagi saand teisiti juhtuda, ning 

viis, mil see juhtub, on dramaatiline. (Oras 1963: 40.)

Oras tõi tõestuseks Underi luuletuse “Pihlad”: erinevalt Pilkest pole see vaikne vaatlus, 

vaid draama, millesse looja kistakse, suur voog, mis teda haarab. Kokkuvõttes jõudis Oras 

oma hilisretseptsioonis risti vastupidisele järeldusele kui Urgart 1932: “Kõige oma innustava 

artistlikkuse juures on see “elulähedane", igast literaaditsemisest maailmatu kauge luule. 

Kõike nähakse vahenditult, selle tõelises ümbruses, nagu seda näitab selgesti ka võrdpildis- 

tik.” (Oras 1963: 40.) See, mis 1930. aastail tundus vanamoodne ja elukauge, osutus 1960. 

aastail tõeliselt elulähedaseks, vahenditult vaimseks.

Sarnaselt Orasega hindas ka Erna Siirak “Lageda taeva all" märksa kõrgemalt, lähtudes 

esteetilisest ootushorisondist ning märgates esmalugejana luulekogu peent kompositsiooni, 

underlikku huumorit ning tervet rida uusi tähenduskihte, “mis on sisustatud kõleduse, pea- 

varjutuseja mahajäetusega” (Siirak 1981b: 233).

Marie Underi sajanda sünniaastapäeva puhul 1983 valis Paul-Eerik Rummo suurt luule

tajat tunnustava mälestuskirjutise aluseks just luulekogu “Lageda taeva all” vaatluse (Rummo 

M
AR

IE
 UN

D
ER

I LU
U

LE
 VA

ST
U

VÕ

649



1983: M. “Eesti kirjandusloos” (2001) nõustus Ele Süvalep pigem omaaegse pettunud krii

tikaga, nentides, et see kogu polnud nii üllatuslik kui kolm varasemat luulekogu. Süvalep ei 

arvesta Orase, Siiraku ega Rummo hilisemaid tunnustavaid süvatõlgendusi.

Kokkuvõttes oli kaasaegne kriitika üldiselt pettunum “Lageda taeva all" luules (välja 

arvatud R. Roht) ja hindas seda nii esteetiliselt kui kirjanduslooliselt kriitilisemalt ning pre

tensioonikamalt (0. Urgart). Hilisemad tõlgendajad A. Oras, E. Siirak ja R-E. Rummo ava

sid luulekogu kirjandusloolist tähendust sügavamalt ja süvenenumalt. Isegi korduvarvustaja 

Orase hinnang oli ajaga teisenenud niivõrd suurema tunnustuse suunas, et kohati näib, nagu 

kirjutanuks Oras 1931 ja 1963 kahest täiesti erinevast luulekogust.

Kui kaasaegne kirjanduslik kontekst oli eluläheduse tõusulainel realismi-ja proosalem- 

bene, muutes Underi luulele suunatud ootused vastupidiseks tema luule sisemisele arengu

loogikale ning autoritaotlustele, siis hilisem modernistlikum kirjanduskontekst aitas paremini 

väärtustada Underi isiklikumat ning impressionistlikumat hingepäeviku laadis lüürilist luulet, 

muutes varem vanamoodsaks peetu ajasõelal hoopis igavikulisemaks ning üldinimlikumaks 

luuleks. See, mis tundus kaasaja kirjanduses vanamoodne, võis osutuda kirjandusloolises 

pikemas perspektiivis väärtuslikumaks (loe: tulevikulisemaks).

“Kivi südamelt” - 
mõtteluulega 
eesti kirjanduse tippu

“Kivi südamelt” (1935) oli Marie Underi kümnes luulekogu, mille kaasaegses retseptsioo

nis toimus kaks kirjanduslooliselt tähtsat sündmust: esiteks avastas noor debüteeriv arbu

jate põlvkond (Paul Viiding, Heiti Talvik) enda jaoks esmakordselt Underi ja arvustas teda, 

st toimus kahe põlvkonna, noorte arbujate ja elava klassiku Marie Underi esmakohtumine 

kirjanduslaval; teiseks võttis Ants Oras, arbujate põlvkondlik siduja, nüüd endale Underi 

kõrgeimale kirjanduslikule pjedestaalile asetaja rolli mitte ainult eesti, vaid ka Euroopa 

luule kontekstis.

Ajakirjas Eesti Kirjandus ilmunud 1935. aasta luuleülevaates tõdes Ants Oras luule jät

kuvat vitaalsust, vaatamata proosa kestvale populaarsusele luulega võrreldes. Isamaalisi 

teemasid käsitleti luules rohkem kui varem (Eduard Visnapuu - Henrik Visnapuu vend, Juhan 

Sütiste, Erni Hiir), tähtsustus kodunurk (Villem Ridala, Mart Raud), ikka veel tasuti lõivu ärka

misajale (Anna Haava, Nikolai Päts, Ferdinand Karlson). Esile kerkis uus luuletajate põlvkond: 

Paul Viiding, Bernard Kangro, Hugo (Uku) Masing, Roopi Hallimäe, kelle isiksuste elulises eri

nevuses nägi Oras suurt eesti luule potentsiaali. Kuid luuleaasta vaieldamatu tipp oli Orase 

hinnangul Underi “Kivi südamelt", sest “[v]ähe on meie maal üldse loovaid vaime, kelle are- 

nemisvõime võrduks Underi omaga. [---]...Under aina edeneb, tiivustudes üha kõrgemateks 

lendudeks.” (Oras 1936a: 167.)
Ants Oras võttis selle luulekogu kohta kirjalikult sõna viiel korral. Siit, “Kivi südamelt” 

süvatõlgendusest ja kõrgtunnustusest, algas Orase sihiteadlik Underi-müüdi loomine.
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Esimese kategooria kirjanikud. Esimese-b kategooria kirjanikud. „ja mina kuulun siis 12-õ kate
gooriasse!"
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Romulus Tiituse karikatuur 
"Kategooriad”, kus Marie 
Under on paigutatud 
esimese kategooria 
esimeseks persooniks. 
Postimees. Sädemed, 
1937, nr 337, lk 8.

“Märkmetes 1935. a. luulekirjanduse puhul” (Oras 1936c: ^2-^3) tõdes Oras üldhin

nangus, et luule pole Eestis populaarne, publik luulet palju ei loe. Et luule eest makstakse 

vähe, on ka luuletajad hakanud kirjutama rohkem tasuvamat ja populaarsemat proosat. Ent 

Orase hinnangul jätsid siiski paari viimase aasta eesti romaanid tühjema mulje kui luule. Oras 

polemiseeris 1935. aastal toimunud Raamatuaasta auhinna-poliitikaga, mis määras Gustav 

Suitsule esimese ja Underile teise auhinna, ning asetas Underi esmakordselt Euroopa suur

rahvaste kirjanduse võrdluskonteksti:

Jäin väga mõtlema, kui Marie Underile Raamatuaasta puhul määrati teine auhind. 

Under ei ole sel määral meie luule ja kirjanduskultuuri teerajajaks kui Gustav Suits, 

võib-olla osalt juhuse tõttu, et ta hakkas tegutsema hiljem - kuid tema iseseisvus

aegne looming ei jää maha Suitsu omast, vaid on pigemini sellest rikkam mitte ainult 

kvantitatiivselt, vaid ka nüansside rohkuselt ning uutelt algatustelt. Ning täiesti kindel 

näib minule, et ükski romaani- ega draamakirjanik pole meil tänini tootnud midagi 

originaalsemat ega asjatundjale huvitavamat kui Underi luule. Ei tea praegu nimetada 

ühtki naisluuletajat Saksas, Inglismaal ega Prantsusmaal, kõnelemata Soomest, kelle 
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värsid väljendaksid tugevamaid ja individuaalsemaid elamusi või kelle vorm oleks 

vabam, sujuvam ja värvikam kui Underil. Läheksin isegi kaugemale. Kui kujutella, et 

mõni kirjanik oma praeguste saavutuste põhjal võiks juba pretendeerida Nobeli auhin

nale, siis see minu arvates on Under. Tema mitmekülgne värsitoodang oma mõtlikkuse, 

ekspansiivsuse, sünguse ja valevusega haarab nii mitmele poole, kuid jääb siiski nii 

terviklikuks ja ilmekaks, et seda asetada kuhugi teisejärgulisele kohale näib valusa 

ülekohtuna. (Oras 1936c: 43.)

On tähendusrikas, et juba 1936 esitas arbujate põlvkondlik ideoloog Ants Oras esma

kordselt mõtte, et kui üldse keegi eesti kirjanikest, siis just Marie Under vääriks Nobeli kir

janduspreemiat.

Ants Orase esimene “Kivi südamelt’’ tunnustav ning Underit suureks luuletajaks kirju

tav arvustus ilmus ajakirjas Looming, kus ta võrdles Underi uut filosoofilist mõtteluulet Riike 

omaga, täheldades sarnasusi nii nende luule sisus kui tehnikas:

Nagu Riike, kellega tal siseolemuselt palju sugulust, annab ta kaudselt aimata oma avas

tusi, kusjuures kogu aeg tunned temas pühalikku ärevusvärinat. Vihjamine näitamise 

asemel on tal saand hoopis tavalisemaks kui varemalt. [---] Grammatiliselt ühtekuuluva 

lahutamine kuulub muide ka Riike lemmikvõtteisse. Vaevalt jäljendab Under teda, 

vaid ta on nähtavasti oma arengus jõudnud astmeni, mil Riike omale sarnanev hinge- 

asend hakkab spontaanselt tekitama samu nähteid ka tehnikas. (Oras 1935: 1163.)

Kokkuvõttes jõudis Oras väga suure tunnustuseni, põhjendatud äratundmiseni, et tege

mist on tõepoolest suure luuletajaga:

Suurejoonelisus, elamuste intensiivsus, väljenduse individuaalsus ja jõud, millele 

lisandub eriline väliselust pöörduv süvenevus, iseloomustavad Underi toodangut ka 

sedapuhku suurimal määral. Neid luuletusi lugedes tunned järjest ise avarduvat ja 

rikastuvat, saad tõuget otsinguiks, leiad end kistavat puhtamasse ja karastavamasse 

õhustikku. Under ei ole ainult meister, vaid temas on suure luuletaja suurt võtet. 

Tunneme endid teda lugedes millegi väga tõelise ja väga olulise ees, leiame endid 

keset hingeelulisi sündmusi, milles pole triviaalsust ega ülespuhutust. Teis- ja kol- 

mandakordsel lugemisel Under päälegi annab hoopis rohkem kui esimesel. See on 

ilmne tõend nii ta luule tihedusest kui ka sellest, et sel on tagapõhju, mida esimesel 

hetkel ei näe, vaid ainult aimab, ja mille avastamine sarnaneb põnevale uurimisret

kele. (Oras 1935: 1163-1164.)

Sarnaseid kõrgtunnustavaid seisukohti esitas Oras Underi “Kivid südamelt” kohta ka 

soome ajakirjas Suomalainen Suomi (vt Oras 1936d: 316-318).

Arutledes 1937 ajakirjas Akadeemia intellekti osakaalu üle eesti luules seoses Betti 

Alveri loominguga, kelle luuletusi oli laidetud “külma mõistuse produktiks" ning peetud
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raskestimõistetavaks, naases Oras ka Marie Underi uut laadi mõtteluule juurde. Ta analüüsis 

mõtte ja tunde vahekorda luules, kaitstes Betti Alveri, Gustav Suitsu, Dante, Johannes Semperi, 

Valmar Adamsi, Otto Manniseja ka Marie Underi näidete varal mõttekirglikke, intellektuaalse 

sõnumiga luuletusi, mis eeldavad lugejalt suuremat tähelepanu ning süvenenud lugemist. 

Ta kritiseeris luulepublikut, kes pidas liigseks vähimatki mõistuslikku pingutust luule puhul:

Võib seetõttu vägagi kahelda, kas Underi “Kivi südamelt”, mille esimene trükk on lõp

penud müügilt seepärast, et autor selle teose eest sai Riigivanema esimese auhinna, 

leiab palju tõelisi hindajaid. Mõni vägagi tuntud arvustaja on vähemalt eraviisil väl- 

jendand arvamuse, et selle raske, mõistuspärase raamatu nii kõrgelt hindamine on 

arusaamatu. Kuid siingi on tegemist klassilise näitega luulest, milles mõte ja sügava

mad elamused käivad käsikäes. Under on meile oma algaegadel andnud küllalt luule

tusi, mille nautimiseks on tarvis ainult passiivset tundeerkust ja pisut mõttekujutust. 

Need tema teosed, näiteks “Sonetid", ongi jäänud populaarseks. Tema hilisemad ja 

väärtuslikumad saavutused lähevad pärast minevasügist auhindamist küll paljudele 

raamaturiiuleile, kuid see ei tähenda veel, et neid loetakse, või kui neid loetakse, et 

neid suudetakse mõista. (Oras 1961e: 67.)

1930. aastatel luulesse tulnud uus ning kunstinõudlik arbujate põlvkond avastas nüüd 

enda jaoks Marie Underi ning asus seda ka arvustustes väljendama eeskätt kirjandusloolisest 

ja esteetilisest aspektist. Heiti Talvik arvustas “Kivi südamelt” ajakirjas Eesti Kirjandus. See oli 

esimene kaasaegne arvustus, milles analüüsiti Underi maailmavaadet ning märgati esmakord

selt, et Underi elutunne ja luuleloomingu olemus on sügavalt panteistlik: “Tema loomingu 

kahepalgelisus, nii selle öö- kui ka päevapool, võrsuvad ühisest juurest: vääramatust ühte

kuuluvusest kõige olevaga. [—-] ...suremine on talle vaid “uue olemise sild".’’ Ometi oleks 

ekslik seletada Underi suhtlemisviisi materialistlikust seisukohast, kirjutas Talvik, “pigemini 

omab ta elutunne maagilisi jooni, aimates looduslikkude protsesside taga imede seletamatut 

maailma”. (Talvik 1935: 566-567.) Talvik leidis, et väärtuselt kuulus see kogu Underi parimate 

hulka (märkides seejuures kogu “Hääl varjust”), ehkki tal oli esteetilisest aspektist etteheiteid 

(pingutatud sõnastus, ebapuhtad riimid, liigne mõistuslikkus, kuivalejooksmise oht).

Paul Viiding võttis kriitilisemal toonil sõna ajakirjas Kevadik. Et Under oli pidevalt val

mistanud oma teostega üllatusi, siis ootas Viiding seda ka nüüd, kuid pidi pettuma. Ta kurtis 

Underi mõtteluule raskestimõistetavuse üle, “millele võrdseid annab eesti luules otsida". Ta 

tunnistas, et võis neid tekste küll korduvalt uuesti lugeda, ilma et oleks suutnud kõiki mõtte

käike tabada. “Kipud seda kahtlemata teadlikult viljeldud eneseanalüüsi abstraktsust eba

vooruseks pidama," oli Viiding kimbatuses. Noor kriitik tunnistas samas, et tegu on niivõrd 

rikka teosega, et kommentaarideks kuluks rohkem lehekülgi, kui raamat ise sisaldab. See 

on niisiis mitte ühekordseks lugemiseks, tunnistas Viiding iseenda analüüsivõime allajäämist 

raskele raamatule. (Viiding 1936: 32-35.)

Erinevalt aupaklikult kriitilistest arbujatest hindasid teised arvustajad koos Orasega 

Underi luulekogu “Kivi südamelt” eesti kirjanduse tippu kuuluvaks. Esimene kaksikarvustus 
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ilmus ajakirjas Tänapäev Harald Pauksoni (Parresti) sulest Ta arvustas Marie Underi küm

nendat kogu koos Bernard Kangro esikkoguga “Sonetid”, pidades neid mõlemaid ühispeal- 

kirjas eksklusiivseks. Underi kogu teeb eksklusiivseks tema erandlikult kõrgeim tase eesti 

luules, debütant Kangro puhul aga tema “looduslähedane mahlakas kõduromantism”. Pauk

soni hinnangul ei kohta eesti kirjanduses mujal kui Underi puhul seda, “mida võib nimetada 

truuduseks luulele, kogu ta olemusmõttele”. Mitmed luuletused meenutavad Pauksonile 

Shakespeare’! kunsti haruldaste helkide kajastusi, mistõttu ei tundu juhuslikuna ka Underi 

sonett “Shakespeare’! lugedes”. (Paukson 1935: 383-384.)

Ajakirjas Tuleviku Rajad ilmus kogu “Kivi südamelt” kohta lühike, anonüümne tutvustus, 

kus tunnustati samuti Underi jõudmist eesti luule tippu:

Luuletaja on selles luuletuskogus välja jõudnud küpse eani, on saavutanud tasakaaluka 

ellusuhtumise, mis laseb kõike olevat näha äraseletatud valguses. Tal on langenud 

rõhuv kivi südamelt ja nüüd laulab ta vabana oma seniseid tundeid, elamusi ja mee

leolusid koguni uuel ja meeliülendaval viisil. Nii sisu tiheduse kui ka vormi selguse 

poolest tõuseb luuletuskogu “Kivi südamelt" eesti värsimõõdulise kirjanduse tähtsa

mate teoste hulka. (TR 1936: 258.)

Henrik Visnapuu tegi 1935. a luuleülevaate ajakirjale Looming. Vaatamata isamaaluule 

olulisuse rõhutamisele artikli algul (J. Sütiste, E. Hiir jt), tunnistas Visnapuu siiski, et: “Loo

mingulise jõu ja suutlikkuse poolest seisab aasta luuletoodangu eesotsas M. Under. Temale 

järgnevad J. Sütiste, E. Hiir, M. Raud. Lubaval astmel suutikkuse mõttes seisavad noored debü

tandid B. Kangro, R Viiding ja R. Hallimäe. Üksikute luuletustega loomingulist jõudu osutavad 

ja väärtusi pakuvad V. Ridala, Ed. Visnapuu, A. Haava, Fr. Karlson, täiesti asjaarmastusliku 

laadi kannavad N. Pätsi ja H. Ranna luuletuskogud”. (Visnapuu 1936: 422.)

Kui Visnapuu paigutas “Kivi südamelt” Underi enda loomingulisse konteksti, siis leidis ta, 

et uus “täisväärtuslik luuletuskogu tundub järelpurskena Rõõm ühest ilusast päevast eluraa- 

matule. See on jälle elumeelne sööst tuultesse ja päikesse. Kogu aja tajume vabanemist min
gist survest. Mis see täpselt on, seda ei öelda. Üks asi on selge, et elamused on isiklikku laadi. 

Kuigi seda kitsapiirilisust võiks pidada teose nõrkuseks, siiski M. Underi loominguline jõud 

muudab endakohased elamused meie luule rahvuslikkudeks varadeks.” (Visnapuu 1936: 422.)

Visnapuu kõrge lõpphinnang lähtus niisiis kirjandusloolisest ootushorisondist, mitte nii

võrd esteetilisest või eluloolisest aspektist. Just selles artiklis seadis ta esmakordselt Underi 

kunstilise taseme ideaalseks mõõdupuuks teiste luuletajate (Sütiste, Hiire jt) sõnakunsti- 

oskustele.

Ants Oras viis Underi kui suure luuletaja, kui “täis inimsuse" müüdi kanoniseerimise 

lõpule paarkümmend aastat hiljem lühimonograafias “Marie Under", nimetades luulekogu 

“Kivi südamelt" “tema võib-olla kõige kesksemaks teoseks”. Selle kogu süvaanalüüsile 

pühendas ta monograafias kõige suurema mahu - kokku 8 lehekülge 64-leheküljelises raa

matus (“Sonetid” 3 lk, “Sinine puri” 3 lk, “Verivalla” 4 lk, “Hääl varjust" 2,5 lk, “Rõõm ühest 

ilusast päevast” 3 lk, “Õnnevarjutus” 7 lk, “Lageda taeva all” napilt 3 lk).
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Oras juhtis tähelepanu luuletaja sisemistele kriisidele, tõketele, mis tal tuli ületada ja mille 

valguses senised eufooriad paistsid mõnikord pisut enneaegsetena. Ta kasutas seekord rohkesti 

meditsiinilisi kujundeid (ravi, haigus, tõve sümptomid, palavikuekstaasid, masendused jne) ja 

psühhoanalüütilisi mõisteid (sisekompleksid), söandamata siiski päriselt sõnastada võimalikke 

diagnoose (neuroos, maaniline depressioon, mille üks sümptomeid on masendusega vaheldu

vad eufooriaperioodid). Oras läks lühimonograafias märksa kaugemale kui ükski teine arvustaja, 

kaasa arvatud ta enda varasemad artiklid, sidudes nüüd luuletaja tundemaastikud selgesti ta 

isikliku eluloo ning hingekriisidega: “Uuest kogust paistab, et midagi sellesarnast on tunnud 

ka luuletaja ise. Nüüd aga oli kättejõudnud tõeline kriis. Seda kriisi, sellega võitlemist, sellest 

ülesaamist see raamat oma kõige tsentraalsemas osas kujutabki, ning selle kujutamisel Underi 

luule muutub teiseks - veel süvenevamaks, suuremaks, lõpptulemusena ka kirgastetumaks.” 

(Oras 1963: 41-42.) Võrreldes Underi ja Suitsu üksirändamisi, nentis Oras, et kui Suitsu otsingud 

viivad teda ikka rahuldamatusest ohkama või protestima, siis Under otsib ilmutust ja leiab selle:

Lahtisema hingega kui Suits, oli ta juba ammu saavutand otsesema suhte kõige temast 

väljaspool olevaga, kuid hektilisemalt, sageli nagu läbi palaviku. Järgnevad masendu

sed sundisid teda jälle puurduma - kuigi mitte kapselduma - endasse. Nüüd, sisemiselt 

võrratult kindlamana, lööb ta enese täiesti lahti. Talle on kättesaadavad nii normaalne 

elu kui ka kõrgused ja kaugused. Tõve juur on välja põletet, ta on valmis vastu minema 

millele tahes. (Oras 1963: 46.)

Nii pani kirjanduslik doktor Ants Oras lõpuks patsiendile diagnoosi ning tõdes, et haige 

on läbi iseenda luuleteraapia terveks (loe: täiuslikuks!) saanud.

Oma monograafilise analüüsi kogule “Kivi südamelt” lõpetas Oras aga vägevaima kir

jandusloolise võrdlusega: ta kõrvutas raamatu lõpuluuletust “Media in vita in theatro sumus” 

Shakespeare’! “Tormi” Prospero nukrate sõnadega: “Me ollus sama kui ulmadel ning meie 

väiksel elul piiriks uni”, kuid leidis Underit uuesti lugedes, et vahe Underi ja Shakespeare’! 

Prospero sõnumi vahel on suurem, kui varem tundus:

Shakespeare jätab oma kunsti jumalaga, ta võitlused on läbi, ta on neist väsind. Kuid 

Under ei ole veel väsind - just vastuoksa. Ta on tugevnend ja rikastund, miski pole 

temas murdund ega haihtund, on vaid saavutet avaram perspektiiv, suurem kesken

dus. Nüüd ta näeb kõike selgemini, hoopis laiemas kontekstis ning päris küllastumatu 

avastuste isuga. Tundes endas taassündind Eeva “uuditsemistungi”, on Under nüüd 

“ta, täitmatu, õnnelik uri” - maailm avaneb ta ees uues, prelapsaarses puhtuses. (Oras 

1963: 47-48.)

Marie Underi kui meie suurima luuletaja müüt oli sellega loodud: sügavam kui Suits, 

elusam kui Shakespeare, Under kui ürgema Eeva eesti luules uut maailma loomas.

Erna Siiraku käsitlus jagas Orase 1930. aastatel kujundatud ning 1963. a lühimonograa

fias kanoniseeritud seisukohta, et selle koguga jõudis Under kõrgeimale vormilisele tasemele 
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ning tõusis oma sisurikka lüürilise ning originaalse lüroeepilise luulega eesti värsiloomingu 

esirinda. Siiraku kirjandusloolised põhiseisukohad on lähedased Orase kõrghinnangutele, 

kuid ta pööras põhitähelepanu Underi luule esteetilistele eripäradele, eriti motiivi- ning 

vormianalüüsile. (Siirak 1981b: 233-235.)

Ele Süvalepa hinnangul erines “Kivi südamelt” tollase luule kesksest, realistlikult elu

lähedasest suundumusest, ent samas haakus uue vaimuläheduse ja intellektuaalsusega, mis 

noores põlvkonnas oli puhkemas. Under esines siin varasemast mõistuspärasemas laadis, 

taotles klassikalisse vormi tihendatud elunägemust. Süvalep tõdes, et haaramises näivuse 

taha, tõe ja olemusliku järele ning usus kunsti tõetunnetuslikesse võimalustesse oli Underil 
ühisjooni tulevaste arbujatega: “Üsna lähedaselt sellele, mida teeb veidi hiljem B. Alver, kin

nitab Under ilu kaudu tõeni ning üksteiseni jõudmist.” (Süvalep 2001b: 244.)

Kokkuvõttes osutus just luulekogu “Kivi südamelt” retseptsioon selleks kirjandusloo

liseks kõrgpunktiks, millest alates Under muutus eesti kirjanduses ideaalkujuks, kelle luule 

kvaliteediga mõõdeti mitte ainult eelmiste ja kaasaegsete, vaid ka järgmiste põlvkondade 

(arbujate) loomingut.

Vahetu vastuvõtt polnud 1930. aastate algul veel sugugi nii ülivõrdeline ja kriitikavaba 

kui veidi hilisem retseptsioon, milles etendas keskset rolli Ants Orase isik. Orase hinnangul oli 

Underi luulega loodud suur traditsioon, mida kas või alateadlikultki sai ehitada edasi (Talvik, 

Kangro, Merilaas, Alver jt). Oras kultiveeris Underist ülev-dramaatilise eeskuju ja kuulutas ta 

elava eesti luule mõjuvaimaks keskuseks, asudes teadlikult looma Underi müüti, seejuures 

kinnistades ja sõnastades ka Underi luule kaanoni, kus kõik peab olema ideaalses tasakaa

lus - nii klassikaline värsivorm, tunnetuslik mõte kui ka elamuslik sisu.

“Mureliku suuga” - 
isamaaluule rahva 
südamesse

Kui Underi järgmine kogu “Mureliku suuga” 1942 ilmus, oli kogu maailm täielikult muutunud. 

Eestlased olid 1940-1941 üle elanud Nõukogude okupatsiooni esimese aasta õudused, tap

mised, arreteerimised ning massiküüditamised, käis Teine maailmasõda ning suvel 1941 oli 

alanud Saksa okupatsioon. Kirjastamisolud olid rasked, et mitte öelda olematud; kirjanikud 

ja kriitikud reeglina vaikisid, osa sõdis erinevatel rinnetel, enamus vaikis hirmust poliitiliste 

repressioonide ees, ootamaks ära, missugune saatus Eestit ees ootab. Seetõttu nõudis suurt 

julgust ning ideelist kindlust Marie Underi erandlik otsus avaldada keset ohtlikult traagilist 

ning ebamäärase tulevikuga aega selge poliitilise sõnumiga luulekogu. Nii värskete valusate 

ühisemotsioonide sõnastamise vaprus vapustas lugejaid, ehkki kaasaegne retseptsioon aja

kirjanduses oli sõjaolude tõttu ülinapp.
Esimese hinnangulise lühitutvustuse avaldas ajaleht Eesti Sõna 13. mail 1942, tutvus

tades kolme kirjanduslikku uudisteost: Marie Underi luuletuskogu “Mureliku suuga", August 

Mälgu romaani “Hea sadam” ja K. A. Hindrey lasteraamatut “Ants oli väikene saunamees”.
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Tutvustus alustas Underist: “Meie tuntuima poetessi uusim luuletuskogu “Mureliku suuga" 

sõnastab peaaegu iga eestlase elamusi ja tundeid möödunud õudusteaasta vältel. Underi 

küps ja peenekoeline kunst manab esile kogu selle rõhutuse ja lootusetuse, mis tollal Eesti 

elu raske lumevaibana kattis, ja on seega esimesi kirjanduslikke kajastusi eestlaste kanna

tusist enamlaste hirmuvalitsuse all." (ES 1942: 6.)

Ainus pikem käsitlus ilmus alles maikuu lõpus ajalehes Postimees. Selle autoriks oli 

Postimehe ajakirjanik Karl Eerme. Tema hinnangul oli sõjaaegsel kogul palju ühist Underi 

varasema koguga “Verivalla”, mis samuti sisaldas ajalaule. Erinevus seisnes selles, et nüüd 

laulis Under suurest surmast palju diskreetsemalt, suurema sisemise kaasaelamisega, vähema 

kirjeldamisega. Luuletaja sisemine kannatamine ja raskemeelsus, mis kordus Underi viimase 

15 aasta loomingus, oli kristalliseerunud peeneks eneseavalduseks. Under ei lömastunud 

ega ahastanud ajaraskuste all, ta oli kõigele vaatamata omal viisil optimist. “See on väike 

pihtimisraamat, suurtõdede kogu”, kirjutas Eerme. (Eerme 1942c: 8.)

Eerme tõstis esile kajastusi kõige raskematest viimastest aegadest: liigutavhell “Sõduri 

ema” ja pikem luuletus “Jõulutervitus 1941”. Viimast nimetas ta Underi üheks meisterliku

maks saavutuseks. Kokkuvõttes tõdes kirjutaja:

“Mureliku suuga” on märkimisväärne saavutus meie luules. Esiteks on Under sel

lega omaja kogu meie luulevaraaita lisanud uusi püsivaid väärtusi, tõendades, et 

tema mitte väga produktiivne looming läheb järjest tõusuteed tihenemise tähe all, 

süvenemise suunas. Teiseks on “Mureliku suuga” esimeseks hinnatavaks luulekoguks 

peale bolshevismi-ajastut, mil meie luule tase tõmmati tagastavalt partei juhtnöö

ride ja eeskirjade kohaselt propagandalisele tasemele, mis tõotas kõike muud, aga 

mitte luule arengut, sest luulest taheti välja rookida ja roogitigi - inimene ja tunne. 

(Eerme 1942c: 8.)

Sama autor käsitles lühidalt Underi kogu ka ainsas toonases kirjandusaasta ülevaates, 

mis ilmus 1942. a oktoobris Postimehes, nimetades seda kunstiliselt kõige küpsemaks teo

seks vaadeldava ajajärgu kestel. Eerme pidas teost nii isikupäraseks kui ajapäraseks, sest 

selles avaldusid kõik need valuhääled, mida sõda tõi inimeste meeltesse: “Underi uus luule

kogu annab tõendi luuletaja suurest süvenemisest ajasse ja inimhinge, kuid kaldub kohati ka 

liigsesse filosofeerimisse, mis laiemad lugejatehulgad võib külmaks jätta, kuid arenenumale 

inimesele on nad seda veetlevamad,” kirjutas Karl Eerme. (Eerme 1942d: 6.)

1944. a ilmus Soomes ajakiri Eesti Looming, mis avaldas ulatusliku ringvaate eesti 

kirjandusturust sõja ajal (EL 1944:101-107). Anonüümses artiklis kirjeldati üksikasjalikult 

toonast olukorda ning tutvustati lühidalt väheseid sõja-ja okupatsiooniaastail ilmunud kir

jandusteoseid, sh ka Marie Underi “Mureliku suuga”. Esimesena võeti vaatluse alla Karl Ris

tikivi romaanitriloogia kolmas teos “Rohtaed”, mis ilmus Underi luulekoguga samal aastal ja 

mida hinnati sündmuseks eesti kirjanduses.

Teisena esitletud “Mureliku suuga” kohta märkis sõjaaegne ülevaataja: “Isamaa ja rahva 

saatuse tajumine esineb esmakordselt Underi puhul sellise rõhutamisega. Teiselt poolt on 
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värssides enam autori isiklike tundmuste virvendusi kui eelmistes kogudes, kus luuletaja 

“mina” lähenes oma kõikehaaravuses üldinimlikkusele. Viimased murranguajad on taastanud 

jälle sideme reaalse isikuga, selle kannatuste ja vaevadega.” (EL 1944:103.)

Arvustaja tõstis esile just sõjateemalisi luuletusi “Sõduri ema” ja “Jõulutervitus 1941", 

mis olid klassikaliselt lihtsa ja köitva väljendusega saanud kiiresti populaarseks: “Igal lävel 

tahaks kummardada, ükski maja pole leinata". Sõdurit saatev ema tajub võitluse kestvuse 

paratamatust, ta õnnistus pojale on kurb, kuid veendumus võitluse tarvilikkuses ületab resig

natsiooni. Luuletaja side kodumaaga on Underi seni ainsas isamaaluuletuses “Kodumaale” 

sügavalt omapärane ja ehtne. Kokkuvõttes leidis kaasaegne ülevaataja: “Ajasündmuste mõju 

on siin tunda suuremal määral kui kunagi varem, kuid ajalaulude tavalisest ja paratamatust 

ajalikkusest pole siin märke. Sünge aja elamused on suure looja vaimu läbi leidnud ajatuks 

kristalliseerunud väljenduse." (EL 1944:103.)

Ants Oras ei arvustanud “Mureliku suuga” luulet küll sõjaajal, kuid oli üks esimesi sõja

järgseid arvustajaid paguluses, kes võttis sel teemal sõna seoses Underi esimese paguluses 

ilmunud valikkoguga “Sõnasild” (1946) (Oras 1946: 76-77). Rootsist Londonisse suundunud 

sõjapagulane Oras kirjutas: “Oma 1942. a. ilmunud luuletuskogus “Mureliku suuga”, millest 

käesolev raamat sisaldab valiku, siirdub Under isiklike kogemuste sügavast käsitlusest uuele 

alale - meie rahva ja sünge sõjaaja elamuste käsitamisele. Meie valu, meie häbi, meie igat

susi pole keegi nii mõjuvalt tõlgitsenud nagu tema paljudes neist värssides.” (Oras 1946: 

77.) Oras tõstis tundejõu ja sügavuse poolest esile luuletust “Jõulutervitus 1941", aga ka juba 
paguluses ilmunud luuletusi “Öine teekond”, “Mälestus ja tõotus" ning “Uue aasta tervitus":

Meilt palju võetud - siiski meile jäi 

Me uhkus, au ning viha: seiskem püsti päi!

Oras rõhutas luuletaja värssi “ka meile jumal vabaduse lõi” ning kinnitas, et sellest ei 

tohi ega taha me loobuda: “Kostku need [Underi luuletused -SK] meie koosviibimistel ja 

aktustel, saatku nad meid meie argipäevade õhinas või vaikuses, osutades meile meie taot

luste vääramata joont.” (Oras 1946: 77.) Selle kirjutisega tõstis Oras Underi isamaaluule äsja 

kodumaa kaotanud põgenike jaoks vabaduslipu rolli - ja see lipp jäi lehvima ligi pooleks 

sajandiks, kuni Eesti oli taas vaba.

Lühimonograafias “Marie Under” nimetas Oras kogu “Mureliku suuga” üsna eriliseks 

peatükiks Underi veelkord uuenemisvõimelises loomingus:

Omaenda raskeimad isiklikud võitlused oli ta läbi võidelnud. Neist on selles raamatus 

küll veel jälgi, kuid need ei moodusta selle tuuma. Südamikuks on midagi palju üldi

semat ja suuremat - meie rahva talumatud moraalsed kannatused. Neid Under sõnas

tab nüüd üleva, tulise lihtsusega, vahel ahastuskarjetena ja vahel pühalikult paisuva 

koraalide muusikana. Kordub see, mis omal ajal toimus Koidula luules: meie suurimaks 

isamaaliseks luuletajaks saab naine, hingelt sama soe, sama kuum kui Koidula, kuid 

veel märksa suurem poeedina. (Oras 1963: 48-49.)
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Käsitledes ballaadi “Kojuminek”, mis ajendatud kaastundest soomlaste Talvesõja kanna

tustele, kirjutas Oras võrdlevalt, et sellistele hõimutunnetele on viimaste kümnendite soome 

luules raske vastet leida: “ega ole ei Jylhä, ei Manninen ega Mustapää kirjutand südamesse 

sööbivamaid värsse Soome äsjaste sõdade kohta kui Under oma ballaadis “Kojuminek”, mis 

algupäraselt ilmus just selles kogus. Seda, mida ta siin ütleb, tundis temaga koos kogu me 

maa." (Oras 1963: 49.)

Analüüsides Underi valulist isamaaluulet, juhtis Oras veel kord tähelepanu sellele, et 

Under nii siin kui mujal hoidub tarvitamast Eesti nime: “Marupatriotism oli seda sõna liiga 

sageli suhu võtnud, labastades selle kõla ka sääl, kus see omal ajal oli kostnud suurima sii

rusega. Kuid et Under end läbi ja läbi tunneb oma rahva liikmena, et selle valud on tema 

valud, seda ta näitab kogu selles raamatus, kõige mõjuvamalt ehk “Jõulutervituses 1941” - 

taevatähtede kaudu üle kaugete lumelagendikkude saadet hüüus küüditet kaasmaalasile." 

(Oras 1963: 49.)

Erna Siirak oli okupatsiooniaegsele “Eesti kirjanduse ajaloole” Underi peatükki kirjuta

des raskes olukorras, sest autoreid tsenseeriti ning sunniti kasutama poliitilisi hinnanguid 

(vt ptk “Poliitiline lugemine”). Siirak suutis siiski sisse suruda napi neutraalse kirjandusloolise 

hinnangu, öeldes, et luulekogu poeetilise tunnetuse tsentris on inimliku kannatuse teema. Ta 

võrdles kaheksaosalist leinatsüklit “Leina aegu” lähedast teemat poetiseerinud Gustav Suitsu 

“Kerkokellaga”, leides, et Under ei saavuta siin siiski viimase monumentaalsust: “Underi luu- 

lemõtisklus on lõhestatum, kuigi samuti hergalt valuline.” (Siirak 1981b: 237.)

Vastavalt nõukoguliku esteetika kaanonile, mille kohaselt pessimism oli tagurlik ning 

optimism kohustuslik, oli ka Erna Siirak sunnitud rõhutama, et luulekogu lõpupoole jõuab 

Under leinameeleolude ning ajamurede vahendamisest oma lüürika põhiväärtuste juurde, mis 

osutavad tema “püsivalt elujaatavale loomusele” (“Liikuma”, “Sõprus” jt) (Siirak 1981b: 237).

Siirak rõhutas, et luuletaja nimetas okupatsiooniaegset sõjategelikkust "veriseimaks 

raevuks” 1943. a Gustav Suitsule pühendatud värssides, ei andnud 1943 oma 60. sünnipäeva 

puhul ajakirjanikele ühtki usutlust ega tähistanud avalikult oma sünnipäeva. See väide oli 

mõeldud ilmselt kaitsmaks autorit nõukogude võimude silmis.

Siiraku ülilühikese ning ilmselgete sõglalike tsensuurimärkidega käsitluse lõpetas siiski 

Underit kõrgelt väärtustav võrdlus Goethega: luuletuse “Sõprus” lõpustroofis lubati Siirakul 

näha goethelikku loova mulla motiivi:

Äkki tunned, et elad rohkem, oled loov kui muld, 

üksteise silmist kui võetakse süütetuld.

Suust-suhu sõnarõõmu! Et usaldus koeks!

“Mis viljakas — üksi osutub tõeks.”

Ele Süvalep ei pidanud “Eesti kirjandusloos” luulekogu “Mureliku suuga” lähema käsit

luse vääriliseks. Ta rõhutas, et Under ei kirjutanud 1930. aastail rahvuslikke positiivseid 

värsse, kuid tema luule humanism avaldus selgelt rahvuslikus ja patriootilises vaimus oku

patsiooni-ja sõja-aastatel. Kaasaegsetele kõige suuremat ja sügavamat mõju avaldanud 
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luuletusi “Jõulutervitus 1941” ning “Sõduri ema" nimetas Süvalep alahindavalt “osalt konk

reetsete ajasündmustega seotud luuletusteks". Ta märkis, et Underi varjamatu mure-ja ohu

tunne väljendus loodussümboolika vahendusel: “Raske hommik”, “Külm puhang”, “Vihane 

kevad” jne. Ka Süvalep pidas “Sõprust" Siiraku eeskujul goethelike allusioonidega luuletu

seks. Ta oli seisukohal, et Underi kui rahvatribuuni, poliitilise luuletaja roll võimendus alles 

paguluses. (Süvalep 2001b: 245.) Sellega ei saa kuidagi nõustuda, sest just “Mureliku suuga" 

kirjutas Marie Under end eesti rahva südamesse poliitilise isamaalaulikuna. Under muutus 

juba sõja ajal rahvatribuuniks, mitte alles paguluses.

Ehkki kaasaegne kriitika oli kirjasõnas peaaegu olematu, oli luulekogu tollane retsept

sioon lugejate hulgas ülim, mis ühele laulikule võib osaks saada: “Mureliku suuga [—] osu

tus me rahva ühiselamuste kõige tugevamaks väljenduseks rahvusliku kurbmängu raskeimal 

ajal.” (Oras 1954: 246.) Ants Oras kõrvutas Underit pärast sõda põhjendatult Koidulaga, 

nimetades nüüd juba Underit meie suurimaks isamaaliseks luuletajaks.

“Mureliku suuga" retseptsioonis oli poliitiline ootushorisont esindatud märksa tugeva

malt kui kirjanduslooline, see oli Underi luule puhul esmakordne.

“Sädemed tuhas” - 
pagulastraagika 
ja põlvkondlik ematapp

“Sädemed tuhas” (1954) ilmus poliitilise maapao tingimustes, mistõttu vastuvõtt külma sõja 

aegsel kahel ideoloogilisel kaldal oli teravalt poolitatud. Seetõttu mõjus “Sädemed tuhas" 

luule peamiselt poliitilise manifestatsioonina. Kuid selle kogu retseptsioonis leidus ka mõnin

gaid kirjandusloolisi lugemisakte.

Pagulaskriitika võttis teose vastu kauaoodatud tänu ja kiitusega. Kodumaal oli teos 

mitukümmend aastat ametlikult keelatud, postitsensuur ei lasknud pagulaskirjandust üle 

piiri, samuti ei lubanud nõukogude tsensuur kirjutada sellest raamatust ridagi enne kui alles 

1980. aastail, pärast luuletaja surma. Ometi levisid need luuletused käsipostiga saadetult, 

käsitsi või kehvade masinkirjakoopiatena ümberkirjutatult ka okupeeritud Eestis, neid loeti 

ja paljundati salamahti, ja seda tugevamat mõju need keelatud luuletused avaldasid.

Esimesena teatati luulekogu ilmumisest 10. märtsil 1954 Rootsi ajalehes Stockholms- 

Tidningen Eestlastele. Esimene arvustus ilmus mõni kuu hiljem Aleksis Ranniti sulest USA 

eestlaste ajalehes Vaba Eesti Sõna. Rannit rõhutas oma peamiselt poliitilises ja esteetilises 

arvustuses, et eesti avalikkus oli oodanud “õnnestavas lootuses” Marie Underi uut raama

tut 12 aastat, ning tunnistas, et mõned selles kogus ilmunud luuletused olid juba saanud 

“meie vankuva olemasolu tugedeks", nagu näiteks palju deklameeritud “Mälestus ja tõotus” 

või tsükkel “Võõrsil”, mis “on andnud maapagulase elamusele liigutav-südamliku pildi ja on 

säramas oma intiimses ilus". Niisiis oli Välis-Eestis peamiseks ootushorisondiks see, kuivõrd 

tugevalt rahuldas teos poliitiliste pagulaste emotsionaalset vajadust identiteedikinnituse 

järele (vt ptk “Poliitiline lugemine”). Arvustaja üldistav järeldus oli siiski kirjanduslooline:

660



ainult harva on kõrge pateetika ja sügav hellus luuleajaloos nii veenvalt kõrvuti esinenud, 

nagu see on "Sädemetes tuhas”. “Kui tohiks näiteks Händeli majesteetlikkust ühendada Riike 

õrnusega, oleks meil loodud süntees, mis ei ole kuigi kaugel Underi hilisluulest.” Rannit ei 

kahtle, et see oli parim paguluses ilmunud luuletuskogu, mis kuulus ühtlasi eesti luule seniste 

kõrgeimate saavutuste hulka. “Samuti pole me veel lugenud raamatut, kus kõik maapagu- 

luse elamused oleksid nii veenvalt nagu “Sädemetes tuhas” läbitöötatud luulekunstiliseks 

peaoluks, tuumaks, essentsiks,” lõpetas Rannit ülikiitva arvustuse. (Rannit 1954: 8.) Niisiis 

tunnistas ta Underi esimese poliitilise luulekogu kirjanduslooliselt uudseks - nii temaatiliselt 

kui kunstiliselt teostuselt.

Arvo Mägi arvustas Underi raamatut koos Arno Vihalemma luulekoguga “Kaja kivi süda

mes". Arvustus algas arutlusega ajaluule osast nooreestlaste ja siurulaste loomingus. Kui 

Visnapuu luule oli seotud isamaa mõistega juba 1920. aastate alguses, siis Under sai isa- 

maalaulikuks alles 1940. aastate kannatusaegadel. Mägi asetas luulekogu eesti pagulasluule 

taustale, võrreldes Underi hilisluulet Kangro ja Suitsu loominguga:

Ei saa jätta tõdemata, kui palju rööbiklusi suhtumises ja hingelaadis on Underi “Mäles

tuste peegli" kojuigatsuse-ja pagulasluulel Bernard Kangro lüürikaga samadel teema

del: melankoolia, loobumuslik nördimus, mahajäetu idülliline pühitsemine. Vormikõnes 

on vahe: Kangro otsekoheselt meeleliste tajude asemele loob Under oma kujutlus

piltide tausta ohtrate metafooriliste ülekannetega ja võrdlustega, risteldes kogu aeg 

reaalsuse ja võrdkujulisuse tagapõhja vahel. See on kogu Underi luuleloomingu ise

loomulikum omadus. Kui Suits on mitmemõtteliselt tõlgitsevate sümboolsete viidete 

meister ja Visnapuu sõnameloodia virtuoos, ehitab Under oma luulekujundid mõisteüle- 

kannete akrobaatikale ning saavutab selles kunstis täiusliku osavuse. (Mägi 1954: 4.)

Mägi asetas pagulaskogu Underi varasema loomingu taustale, tõdedes, et “Sädemed 

tuhas" on järg luulekogule “Lageda taeva all”, kus loodus oli samuti ennekõike taamal. Vii

mane tsükkel viitab tagasi “Kivi südamelt” subtiilsetele mõttesümbolitele, enamik neist taas 

ranges sonetivormis: “Resignatsioon on siingi põhitooniks, väsimus ja loobumuslik hardus.” 

(Mägi 1954: 4.)

Kirjanduslooliselt kõige sisukam ja põhjalikum arvustus ilmus ajakirjas Tulimuld Ants 

Orase sulest (Oras 1954: 246-248). Oras nimetas Underit taas “Põhjamaa Sapphoks”, kelle 

iga uut esinemist on põnevusega oodatud. Ehkki mõned selle kogu luuletused kuuluvad veel 

maapaoeelsesse aega, “avardades ja süvendades pilti Underi reaktsioonidest sõja võõrvalit

suse rängas ringis”, kuulub suurem osa siiski pagulusaegsesse toodangusse. Värsside järjestus 

kogus on sisuline, mitte kronoloogiline. Oras tõdes, et raamatus on nii tugevaid kui leebeid 

toone. Suurima ilmekusega peegelduvad esimeses osas üldrahvalikud elamused, nähtuna läbi 

Underi intensiivse hinge. Arvustaja tõstis kunstiliselt esile luuletusi “Mälestus ja tõotus” ja 

“Me ootame”, mis võtsid jõuliselt kokku põgenike kannatused. Ta pidas neid programmluu- 

letusteks selle sõna kõige üllamas mõttes - selged, sirgerühilised, võimsad. Kuid veelgi kirg

likumalt ja ühtlasi individuaalsemalt kõlab Orase arvates kolmiksari “Päälekaebamine” - “üks 
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neid haruldasi luuletusi, kus Underis hetketi kõneleb puhas viha, leevendamatu indignat- 

sioon. Ta ise ütleb, et “ta hing on vihast must". Kuid Under ei oleks Under, kui ta lõpetaks 

puht-vihanoodiga. Lõppread viivad ta sellest üle, kuigi mitte andestusele.” (Oras 1954: 246.) 

Samas tõstis Oras esile Underi hoopis teisetoonilist, harrast kadunute mälestamise luule

tust “Aasta kauneimal õhtul”, kus luuletaja loob meeldejääva meloodia lihtsate sõnade ja 

liigutavate rütmidega:

Vaadates pühale puule 

Otsin palvuses neid, 

Neid, keda keegi ei kuule, 

Neid, keda keegi ei näe, 

Keegi, ei keegi!

Neile ma läidan küünalde leegi, 

Neile ulatan käe.

Oras pidas Underi üheks suurepäraseimaks saavutuseks varem “Ammukaares” ilmunud 
luuletust “Öine teekond”, kus lihtsate vahenditega kujutatakse sügisöisesse eeslinnaaeda 

kogunenud sõprade ringi ning pimeduses möödamarssivat väeosa. “Diskreetsuse, jõulisuse 

ja painajaliku ängistuse kombinatsioon on erakordne." (Oras 1954: 247.)

Kunstiliselt sama mõjuvaks pidas ta ka luuletust “Peatus”, mis kujutab kusagil sõjapiir- 

konnas peatuvat mootorratturit, kes näeb maja, mis meenutab talle kodu: mesitarud, lap

sed, naerev naine.

Oras rõhutas oma kirjandusloolises kokkuvõttes, et Under on ikka veel meie kõige ava- 

hingelisem poeet, kes annab ja võtab võrdse ohtrusega. Oma luules on ta loonud atmosfääri, 

milles elu näib külluslikum, sügavam, kaunim, ka traagikas oskab Under olla legendaarselt 

kaunis. Kõigist hoiakuist kõige võõram on talle külmus. Tema tundele on lisaks intensiivsusele 

omane avarus, mis viib ta üle puht-isikliku pinna: “Ei ole juhus, et just see poeet, kes algul 

oli üks me kõige subjektiivsemaid, aastate jooksul on arenend nii suureks üleisikuliste - nii 

kollektiivsete kui metafüüsiliste - elamuste kujutajaks.” (Oras 1954: 248.)

Samad kõrgtunnustusega seisukohad esitas Oras ka 1963 lühimonograafias.

Kaks aastat pärast luulekogu ilmumist toimus pretsedenditu juhtum mitte ainult pagu- 

laskriitikas, vaid kogu Underi kirjandusloolises retseptsiooniprotsessis. Uue modernistliku 

luulepõlvkonna esindaja Ilmar Laaban (1921-2000), kellest kujunes eesti luule esimene 

sürrealist, sai 1956 hakkama tõelise luuleema tapatööga, avaldades üldtunnustatud klas

siku kohta ootamatult ränkadest etteheidetest kubiseva arvustuse (Laaban 1956: 7). Ana

lüüsides paari viimase aasta pagulasluulet, hindas Laaban kõige kõrgemalt hoopis Gustav 

Suitsu “Kõik on kokku unenägu” (1922) kordustrükki, mis paguluses oli ilmunud 1954. 

Laaban nimetas seda kargeks ning meeleliseks klassikaks. Tunnustades põhimõtteliselt 

Underi varasemat loomingut (ta noorusaastate vallatut Erost ning väärikaid tihendusi sõja 

lõppjärgu traagilistes läbielamistes), jõudis ta Underi hiliskogu “Sädemed tuhas” vaatluse
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puhul pretsedenditult kriitilistele järeldustele: poeetiline tundmusjõud ei ole tasavägine 

tundmuste tulvaga; pinnalised illusioonid, sõja romantiseerimine, kollektiivse enesehalet

suse pettekujutelm, pateetiline hämmeldus, mis läigib kord ühelt, kord teiselt poolt üle 

ääre, minetab lapidaarse keskenduse, jätkab kahvatumais, väsinumais toonides; tagasiminek 

varaseima laadi vanaromantiliste liighõlpsusteni, tagatipuks - meeleheitlik ahtrus. Laaban 

tõi üheks probleemseks näiteks muidu peen-imeväärselt heliseva “Lõokese” viimase rea 

(“ühendab taeva ja maa”), mis väljendab korraga liiga palju nii, et luuletuse lõotiivad ei 

jaksa seda koormat kanda:

Taolisi õige tooni käestlaskmisi enne luuletuse lõppu kohtame mujalgi. Näib et psüh

holoogiline tegelikkus, milles luuletaja viibib, on nii talumatu, et ta ei suuda selle 

põhjani välja tungida ja on poole peal sunnitud põgenema - kuhu? Mõnikord nõdrau- 

sulisse optimismi, nagu triptühhonis “Võõrsil”, mille lõpu virgumisponnistus pärast 

keskosa süngelt ning suurelt kumisevaid kaksikridu kujuneb poeetiliselt mitte tõu

suks, vaid longuvajumiseks. Mõnikord retoorilistesse üldkohtadesse, mille abstrakt

suses tema soojad tundmused külmast lõdisevad, laulvasse hääletooni, mis ei tähista 

ürgset laulurõõmu, vaid kaitsemehhanismi, sisseharjund refleksi. Nood õnnistused 

ja needused, mustad ja valged inglid, jumalad ja saatanad, mis rahvastavad “Säde

med tuhas”, pole oma tundelaengust hoolimata elavad müüdikujud, mitmemõttelised, 

ettenähtamatult käituvad, vaid kõledad ja lõppudelõpuks üksteise vastu vahetatavad 

allegooriad; musta ja valge üle-ekspluateerit kontrast ähmastub videvikuliseks hal

luseks. (Laaban 1956: 7.)

Kokkuvõttes leidis Laaban, et luuletustes esitatud kahtlevad filosoofilised ja religioos

sed küsimused on ainult tagantjärele vabanduseks juba asetleidnud kapitulatsioonile. Mõned 

lõppread kõmisevad nagu klaveri paatoslikud lõppakordid pärast laulu vaikimist.

Laabani ülinõudlikus arvustuses väljendus uue luulepõlvkonna elutunnetuslike ja estee

tiliste arusaamade põhimõtteline erinevus, et mitte öelda vastandlikkus, sest Laaban väljen

das samas artiklis pettumust ka Bernard Kangro jt arbujate nostalgitseva luule suhtes. See 

oli veelahe ehk hüpe romantismist modernismi ja selleks tuli anda selged distantseerivad 

hinnangud eelmise põlvkonna kanoniseeritud klassikutele. Laaban võttis paguluses vaba

tahtlikult selle mässumeelse rolli enda kanda. Pole ime, et pärast sellist artiklit ironiseeris 

Under omakorda paljudes kirjades Laabani sürrealistliku luule üle, väljendades põlgust ning 

arusaamatust ka igasuguse muu modernse “op-popi” suhtes.

Kümme aastat pärast “Sädemed tuhas” ilmumist analüüsis Ivar Ivask Marie Underi hilis- 

luulet ülevaatlikus artiklis “Mõningaid mõtisklusi Marie Underi hilisluulest”, mis ilmus ajakir

jas Mana (Ivask 196A: 1-7). Ta tõdes otsekui leebeks vastuseks Laabanile, et Underi talent 

on küpsenud põhjamaiselt kaua. Ivaski arvates oli Underi 1930. aastate looming erakordselt 

elujõuline, millest on asjatu otsida loobumise või vananemise tundemärke. Alles paguluses 

ilmunud “Sädemed tuhas" kandis esmakordselt hilistelule pitserit: “Selles on vanaduse resig

natsiooni, küpsust ja andestavat tarkust.” (Ivask 196A: 1.) Kuid terve rida “Sädemed tuhas” 
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luuletusi edastavad Ivaski hinnagul “Mureliku suuga” rahvuslikku häälestust ja “Kivi süda

melt” sonettide dramaatilist eneseanalüüsi joont. “Aga mis on uudne, see on puhas lüürilisus 

ühenduses üllatava lihtsusega". (Ivask 1964: 2.)

Okupeeritud kodumaal sai aastakümneid keelatud kirjanduse nimekirjas seisnud teos 

esimese kirjandusteadusliku hinnangu alles aasta pärast luuletaja surma - 1981. a ilmunud 

akadeemilise “Eesti kirjanduse ajaloo” IV köite 1. raamatus, kus Erna Siiraku kirjutatud Underi 

loomingu 24-leheküljelises ülevaates on pühendatud tema pagulasperioodi kõige olulise
male ja mahukamale luulekogule napilt kolmveerand lehekülge. Ülevaates väärtustatakse 

esmajoones kodumaaigatsusega seotud luuletusi, antakse samas pagulasluuletustele polii

tilisi hinnanguid (tendentslik hoiak kodumaa suhtes, mis olevat Underi põhilisele natuurile 

võõras), kuid sellest vulgaarsotsioloogilisest kontekstist hoolimata tõstis Siirak siiski posi

tiivselt esile Underi hilistelule visionaarset intensiivsust ja mälestuslikkust, tema luule pare

mikku alati iseloomustanud uuestisünni tungi, mis on andnud ta värssidele erilise liikuvuse 

ja elulise tähenduse (Siirak 1981b: 239).

1973. a Lundis ilmunud raamatus “Eesti kirjandus paguluses 1944-1972” kirjutas Karl 

Ristikivi Underi hilisluulest kõige avarapilgulisema tõlgenduse, nähes selles mitte ainult kit

salt pagulastraagikat või vanadusväsimust, vaid üldinimlikku “igimuistset vaeva”:

Underi esimene paguluses ilmunud kogu “Sädemed tuhas" (1954) on suurel määral 

kantud leinaja resignatsiooni vaimust. Aga temagi ei istu ainult “maadligi, alandlikult, 

vaiksemalt kui vari”. Kord-korralt saab ta luulest kibe pealekaebamine või jälle sir

gub luuletaja selg uhkuses ja trotsis, nagu sageli ettekantud luuletustes “Me ootame" 

ning “Mälestus ja tõotus”. Ka Underi puhul ei ole see nii palju isiklik kaotus, kui kogu 

rahva kannatus, mis teda vaevab, ja mitte ainult lähema mineviku traagilised sünd

mused, vaid “igimuistne vaev”, mis on meil kaasas olnud aegade algusest ja millel 

ei ole lõppu. Mõnikord riietabki Under olevikusündmused ajatu ballaadi vormi, nagu 

luuletustes “Surmamõrsja” ja “Ingel". Aga enamasti on ta kõneviis otsene ja ühemõt

teline. Underi luule areng järjest lihtsama sõnastuse poole jätkub ka selles kogus. Aga 

teinekord, eriti kevadisel õitseajal, ei saa ta jätta nägemata “sinetavaid sireleid” ja 

“õunapuude õite valgust". On iseloomulik mitte üksi Underile, vaid enamikule meie 

luuletajaist sel ajal, et ta seejuures tunneb nagu südametunnistuse piina. Et “kõik on 

nii vaikselt kaunis", oleks nagu keelatud rõõm. Selle põhjuseks võib olla mõte nen

dele, kes on palju raskemas olukorras, selles võib väljenduda ka inimsoo igivana hirm 

jumalate kadeduse ees. (Kangro jt 1973: 22-23.)

Ristikivi leidis, et kui Under jäi kahekesi oma luule Sinaga - olgu see siis Jumal, saatus 

või surm -, näis ta jälle saavutavat tasakaalu: “Las tulla siis, mis tulema peab."

Erinevalt Orase ja Siiraku kirjandusloolisest ja Ristikivi elutunnetuslikust tõlgendusest 

rõhutas Ele Süvalep Underi hilisloomingu retseptsiooniprotsessis kitsalt poliitilist vastuvõtu- 

horisonti, eeskätt tema patriootilise luule osatähtsust: “Koos H. Visnapuuga on Under väliseesti 

varasemas patriootilises luules kõige enam mõju avaldanud poeet. (Süvalep 2001b: 245.)
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“Ääremail” ja
“Uneretke” sõnumi
elutunnetuslik
vaidlus

Underi viimane, kolmeteistkümnes luulekogu “Ääremail”, mis ilmus luuletaja 80. sünnipäe

vaks 1963, jäi ilma traditsioonilisest arvustuslikust vastuvõtust. Seda kahel põhjusel. Esiteks 

kohustas auväärses eas klassiku juubel pigem kokkuvõtlikeks artikliteks tema luule tähendu

sest üldse ning teiseks oli kodumaal luuletaja ikka veel poolkeelatud pagulasautor.

Tüüpiliseks näiteks on Ivar Grünthali juubeliartikkel, mis andis ülevaate kogu eesti luule 

ajaloost, peatudes vaid põgusalt Underi hilisluulel, sh “Ääremail”. Ta tõlgendas Underi luule 

suuri igavesi küsimusi (surm, hinge surematus) peamiselt poliitilisest ootushorisondist läh

tuvalt. Grünthal paigutas Underi eesti luules pidulikult kõrvuti Koidula, Liivi ja Suitsuga. 

(Grünthal 1963: 4-5.)

Aasta hiljem avaldas ajakiri Mana USAs elava noore kunstiteadlase Paul Reetsi konge

niaalse, panegüürilise essee “X luuletust - ääremail". Paul Reets lähenes Underi viimasele 

luulekogule lüürilis-filosoofilises võtmes, tõlgendades Underi sõnumit elutunnetusliku "ole

mise viljana”, mis on siin saanud “jäämise sõnaks”. (Reets 1974:110.)

Ivar Ivaski juubeliartikkel “Elades eesti luulega” andis samuti ülevaate kogu eesti luule 

arenguprotsessist, peatudes Underi osal selles (Ivask 1963b: 46-50). Ivask kirjutas, et eesti 

rahvas avastas okupatsioonide ajal just Underi luules taas oma moondamatuid näojooni. 

Underi luule keskseimaks sümboliks pidas ta siiski mitte niivõrd poliitilist identiteedisõnu- 

mit, vaid filosoofilisemat ümbersündi, uuesti sündimist.

Kirjanduslooliselt võrdles Ivask Underit nüüd pigem Suitsuja Liiviga kui eelnevate nais- 

luuletajatega. Ivask leidis teatavaid rööbikjooni Underi ja Suitsu hilisluules ainult “Sädeme

tes tuhas”:

Ühine on mõlemal luuletajal loodusearmastus, hell kodumaaigatsus, kibe reaktsioon 

äsjastele ajaloo sündmustele, laulev toon. Rütmika on aga Suitsul rikkam. Samuti puu

dub selle perioodi Underil Suitsu muhelev huumor. Seevastu puudub Suitsul peagu 

täielikult metafüüsiline draama, mis teebki Underi hilisluulest nii tähtsa peatüki meie 

lüürika ajaloos. Ääremail see draama on kasvand kosmiliseks traagikaks - väljaarvat 

muidugi “Ääremail II"! -, mis ei leia enam lohutust loodusestki. (Ivask 1964: 4.)

Kokkuvõttes järeldas Ivask, et Underi viimased kümme luuletust on mahukama luule

kogu kvintessents, sest iga rida annab rohkesti mõtlemisainet oma äärmiselt kokkusurutud 

pildikõne tõttu. Ivask leidis, et poole sajandi jooksul on Under nihkund väga lähedale Juhan 

Liivile, kes luuletas juba 1911: “Mure, sinul on nõiutud sidemed, Siidihääl on sul, laulud tasa

sed". “Meie suurimad luuletajad on varem või hiljem avastand, et nende isiklikus traagikas 

avaldub kogu Tuulemaa traagiline saatus. Liivi, Suitsuja Underi juures saavutab meie ajalugu 

müütose mõõtmeid." (Ivask 1964: 5.)
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Underi 80. sünnipäeva juubeliaasta tähtsaim sündmus oli professor Ants Orase lühi

monograafia “Marie Under” ilmumine, mille lõpus peatus Oras põgusalt ka luuletaja vii
mase luulekogu “Ääremail” kümnel originaalluuletusel, nimetades neid täiesti omalaad- 

seiks, sügavale tungivaks luuleks. Kui Ivar Ivaski arvates jäi Underi hilisluules domineerima 

resignatsioon, mis ei leidnud enam lohutust loodusestki, siis Oras leidis siit elutunnetuslikult 

“rikka rahu”: “Kuid jaheneva suveõhtu rohelises lopsakuses taltuvad tunded ja mälestu

sed, kauguses nähtu jooned pehmuvad, ängelheina alla mattuvad kõik leinad, “veelindude 

lennu puhang, veelindude valge tuul” toob karastust, mõtted vahustuvad mere rahusse..." 

(Oras 1963: 60).

Austraalia eestlaste lehes Meie Kodu ilmus Leho Lumiste ülevaatlik, tsitaatiderohke 

ja pateetiline juubeliartikkel pealkirjaga “Ääremaalt ääremaale. Marie Under 80-aastane”. 

Selle artikli pidulik-tänulik üldtoon võttis hästi kokku kõigi teiste kümnete juubeliartiklite 

põhisõnumi: eesti lüürikas on Marie Under rahvuspoeet, kes väljendab tuhandete tundeid, ta 

laulud sõnastavad “ju meie kõikide valuelamusi". Luuletaja käsk seista püstipäi mõjub lohu

tavana ja kohustavana: viia Underi luule kord eksiilist tagasi Eestisse. (Lumiste 1963: 2.) Nii 

oli Underi hilisluule retseptsiooni peamine ootushorisont laiema lugejaskonna jaoks pigem 

poliitiline kui esteetiline ja/või kirjanduslooline.
Vaatamata sellele, et “Ääremail” ei pälvinud vahetult pärast ilmumist arvustusi, inspi

reeris üks Underi viimastest originaalluuletusest, Ants Orasele pühendatud “Uneretk", kaht 

kirjandusteadlast, kes kirjutasid Underi hilisloomingu tipp-poeemile erinevad analüüsid, 

esitades kaks üsna vastandlikku tõlgendust. Erandlikult ja õnnelikult on meil “Uneretke" 

puhul olemas ka autori enda tõlgendus, kus ta polemiseeris teravalt Ivar Ivaski metafüü

silise, pessimistlikuma sisselugemiskatsega ning suunas Erna Siiraku tõlgendama poeemi 
märksa avaramalt - üldinimliku õnneotsinguna (vt ptk “Ääremail”). Meenutan siin veel kord 

autori sõnu Artur Adsoni kirjast Paul Reetsile “...arvatud oli “Seda Üht” all lihtsalt illusioo

nide purunemist".

Ivar Ivaski “Marie Underi “Uneretke” tõlgitsuskatse” ilmus koos luuletuse esmatrükiga 

ajakirjas Mana 1963, nr 1. Ivask nimetas 12-stroofilist luuletust poeemiks, milles vastamisi 

Underi ammused peateemad: uni ja unetus, süda ja mõistus, usk ja kahtlus, rõõm ühest ilu

sast päevast ja hääl varjust. “Uneretk" ei taasta kaotet tasakaalu poetessi metafüüsilises 

mõtlemises, pigem rõhutab ta oma sümboolikas selle põhilist lõhestatust, arvas Ivask. (Ivask 

1963a: 4-6.)

Poeemi pealkiri võtab kokku kolm Underi luule keskset teemat: uni-unetus, dünaa

miline liikuvus-otsing, meri. Underi uni ei ole rahusaar, vaid muutub retkeks üle mere, 

jõudmaks saarele, mida Ivask tõlgendas kui jõudmist kas kodusaarele Kassarisse või hoo

pis Gotlandile, kus luuletajapaar suvel suvitas, või hoopis paradiisi ehk Eedeni aeda - jah, 

paradiis see ongi, ehkki luuletaja seda luuletuses otsesõnu ei nimeta. Poeemis kordub 

ürgne paradiisist väljaheitmise draama, kusjuures kahtlust ja umbusku külvav võim pei

tub temas endas. Unest ärkamine toob kaasa taipamise, et paat on läinud, ning luuletaja 

seisab jälle paradiisi sulet väravate ees. Ivaski arvates on uneretke saavutamata jäänud 

sihiks jumala leidmine:
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Ei kuulu ma siia, ei kuulu ma sinna - 

ja üht, seda Üht ma pole veel näind.

Luuletuse lõpuridu “Ma nutsin kui orb. Ma nutsin kui lesk” tõlgendas Ivask järgmiselt: 

orb seepärast, et luuletaja on kaotanud ning pole leidnud oma jumalast isa, lesk seepärast, 

et on kaotanud oma vitaalsuse, mida varem tema loomingust otse hoovas. Metafüüsilisele 

sümboolikale tuleb lisaks erootiline. Kokkuvõttes:

Underi hilisluuletuses “Uneretk” ristub paradiisliku saare tnetafoorikas kolmekordne 

kaemus: kadund kodumaast, kadund elujõust, peidus Jumalast. Retk ehk otsimine 

toimub kolmel tähenduse pinnal. Ta õnnestub ainult unes ja luules (ning säälgi vaid 

esimeses seitsmes salmis). Siis tuleb valus ärkamine, kahtleva mõistuse küsimus, peri- 

peetia, mis toob “maise” tõelisuse sissemurru. Luuletaja paisatakse “tolmusele” tee- 

kivile, ristteele, kus peatuvad temaga lugejadki. (Ivask 1963a: 6.)

Ivaski kirjandusloolise hinnangu kohaselt kuulub Underi 75. ja 77. eluaasta vahel kirju

tatud “Uneretk” koos “Unetuma lauluga” tema haaravaimate saavutuste hulka.
Kõige põhjalikuma analüüsi ning avaraima tõlgenduse “Uneretkele”, aga ka “Ääremaile” 

ja kogu Underi hilisluulele kirjutas Erna Siirak oma lühiuurimuses “Marie Underi “Uneretk””, 

mis ilmus kakskümmend aastat hiljem, luuletaja 100. sünniaastapäevaks (vt Siirak 1987b: 

134-143).

Erna Siirak nimetas just “Uneretke” Underi luigelauluks, sest sügava üldistava tähendu

sega ja Underi viimasele perioodile omaste stiilijoontega poeem on nagu kokkuvõte inimese 

saatusest, õnnest ja õnnetusest, esindades Underi elukäsituse põhisuundumust.

Küll mainimata Ivaski nime ning viitamata tema Manas ilmunud “Uneretke”-artiklile, 

polemiseeris Siirak selgelt Ivaski käsitlusega Underi hilisluulest. Erinevalt Ivaskist ei pea Sii

rak “Sädemed tuhas” luuletusi hilisluuleks, sest luuletaja mõte liigub siin niisama jõuliselt 

elu vasturääkivuste vahel nagu varemgi. Ehkki siin leidub üksikuid luuletusi, kust võib välja 

lugeda vanaduse resignatsiooni, ei pääse need Underi mahukaimas kogus sugugi dominee

rima: “Ka tema kaebelaulus, tema äraostmatult siiras kojuigatsusluules, mida kohati tahaks 

võrrelda muistse itkuga (“Võõrsil” 1, 2, 3; “Põgenik”, “Kaugel”, “Nägemus” jt.), on kõik elav, 

valus, hõõguv.” (Siirak 1987b: 135.)
Luuletaja viimane, kolmeteistkümnes kogu “Ääremail” kuulus ajaliselt küll vaieldama

tult Underi hilisloomingu hulka, ometi pole teda maha jätnud rahutu otsimisvaim: “Ääremail 

kõndimine tähendab elu ja surma piiril liikumist, kuid mitte rahunenult, leppinult, vaid koguni 

uue retkega riskivalt." (Siirak 1987b: 135.) Ning leidubki üllatusluuletus “Uneretk”, mis on 

Siiraku arvates justnagu noore Underi käega kirjutatud, olles mitmetaustaliste võrdpiltidega, 

semantiliselt komplitseeritud luuletus. Poeemist kumab läbi müüdimustrit just nagu tema 

ballaadiloomingus, kus ta mõtestas pärimuslikke süžeid uuel tasandil, sageli üldinimlikus 

häälestuses, rõhutades inimese põlist õnneigatsust. Erinevalt Ivaski metafüüsilisest jumala- 
tõlgendusest nägi Siirak saladuslikus “Ühes” valulist õnneigatsust, mida Under pidas inimese 

M
AR

IE
 UN

D
ER

I LU
U

LE
 VA

ST
U

VÕ

667



pärisosaks. Igatahes on “see Üks” Underi kontekstis palju mahutav mõiste, olenedes sellest, 

mida keegi oma elu õnneks peab. Underi jaoks seisnes õnn loomises, loomisrõõmus, uskus 

Siirak, kelle tõlgenduses ei tähenda “Uneretke” viimane dramaatiline värss “Ma nutsin kui 

orb. Ma nutsin kui lesk” mitte liikumatut lõpetatust, vaid elavat, olgugi valulist reageeringut. 

Mingi lootuskiir hakkab paistma tões teisitileitus, sest isegi kaotusseis väärtustub Underi 

luules mingi uue leiuga, edasiminekuga. (Siirak 1987b: 139.)

Mitmele Tuglase-vihjele vaatamata jättis Siirak siiski kasutamata võimaluse tõlgendada 

Underi hilisloomingu tippteost “Uneretke” kui igatsetud, kuid saavutamata jäänud suure 

armastuse poeemi. Tõsi, illusioonide purunemist poetiseeriv poeem oli pühendatud Ants 

Orasele, mitte Friedebert Tuglasele.

Kumbki tõlgendaja, ei Ivask seal- ega Siirak siinpool raudset eesriiet, ei pidanud külma 

sõja õhustikus võimalikuks tõlgendada “Uneretke” kui teekonda kaotatud kodumaale. Poliiti

lise pagulase tõlgenduse võimalikkusele viitavad poeemi teises osas siiski mitmed värsiread 

(“Ei kuulu ma siia, ei kuulu ma sinna”, “mu koht pole siin").

“Uneretk” on üks Underi luule parimaid näiteid selle kohta, kui mitmetähenduslikke 

lugemisvõimalusi tema looming võib pakkuda, sõltudes aja-, ühiskonna-ja lugeja kontekstist.
“Ääremail” lõviosa moodustavad Underi luuletõlked aastaist 1930-1963, mida kriitika 

reeglina üldse tähele ei pannud. Ainult Ivar Ivask hindas neid kõrgelt nii aukartust äratava 

mitmekülgse valiku poolest (“Venemaalt Inglismaale, Rootsist Austriasse") kui ka mitmete 

tõlgete hea taseme pärast. Kokkuvõttes möönis Ivask siiski, et Underi luuletõlked on väga 

erineva õnnestumiskraadiga (ta küsimärgistas mõningad Goethe tõlgendused, eelistades 

Orase omi), kuid samas sisaldab Underi tõlkelooming terve rea pärleid (nt Riike, Lermontovi, 

Uuno Kailase ja Edvarts Virza eestindused).

Okupeeritud Eestisse jõudis Underi hilistelule, sh “Uneretk", alles viis aastat hiljem, mil 

1968 tähistati sisuliselt piraattrükisena (autori loata) ilmunud Loomingu Raamatukogu õhu

kese “Uneretke”-vihikuga luuletaja 85. sünnipäeva.

Okupeeritud kodumaal võttis kirjanduskriitika Underi pagulasluule üldiselt hästi vastu, 

väikeses kultuuriruumis teati, kui pikaajaline ja suur telgitagune poliitiline võitlus oli üldse 

käinud selle nimel, et Underi pagulasluulet N. Eestis avaldada. Kodumaistes arvustustes 

rõhutati poliitilistel kaalutlustel neid luuletusi, milles Under kurtis oma rasket pagulasesaa- 

tust ja igatses mere taha jäänud kodu. Kadunud kodu(maa) otsingut leiti vahel isegi sellistes 
luuletustes, kus seda kas üldse polnud või oli see ainult väike kõrvalmotiiv. Üldiselt tähistas 

kodumaine vastuvõtt siiski Underi ettevaatlikult toimetatud naasmist tunnustatud kirjandus

klassiku positsioonile. Tartu Riikliku Ülikooli kirjandusprofessor Harald Peep nimetas “Une

retke” raamatut programmiliseks tööks: “omapärane müütiline käsitluslaad, pihtimuslikkus, 

pärimused" (Peep 1978: 261). Programmi sisu ei tihanud Peep tollal veel lahata, kuid oli 

veendunud, et selle Underi luuleraamatu võib rahuga raamaturiiuli klassikaosakonda paigu

tada. Keeluajad olid küll möödumas, kuid siiski ei saanud veel ütelda, et Underile oleks tagasi 

antud tema tõeline koht eesti kirjandusloos. See protsess võttis veel kaua aega.

Underi pagulasluule hilisemad tõlgendused on üksmeelselt pürginud avaramate, 

üldinimlikumate tõlgenduste poole. 1973 söandas Nigol Andresen nimetada Underi
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pagulasperioodi luulet mitte ainult heaks, vaid tema hinnangul see “tõuseb suureks näge

museks, mis üllatab ja lummab. Luuletus “Uneretk” on ehk Marie Underi viimaste aastate 

traagilise tunde, tema sümboliteluule kõrgeim aste." (Andresen 1979a: 216.) Erna Siirak, 

kes kirjutas saatesõna 1981. a ilmunud mahukaimale N. Eestis välja antud Underi valikkogule 

“Mu süda laulab”, nimetas “Uneretke” Underi hilisluule keskseks teoseks, kus on tegemist 

õnnevarjutusega uues variatsioonis (Siirak 1981a: 504).

Underi hilisluule sai kõrged üldhinnangud ka hilisemates kirjanduslugudes.
Pagulaseestlate koostatud kirjandusloos kirjutas Karl Ristikivi “Ääremail” kohta tunnus

tavalt ning tema hilisluule tähendusi avardavalt:

Ka siin pole märgata ei tundepinge ega värsside lennukuse nõrgenemist. Kuigi Under 

ise leiab, et “kõik vastused ammu ma vastand”, on tal veel midagi öelda, ennekõike 

sellest rahust, mis saabub pärast kõiki torme ja kannatusi. Tagasiminek ja kokkuvõte 

oma senisest elust on saanud nägemusliku väljenduse kogu keskses luuletuses “Une

retk”. Kui valusasti puudutavad ajaloosündmused kaugemale nihkuvad, on Underi 

luules jällegi domineerivad üldkehtivad, üldinimlikud teemad, mõistatamata mõis

tatused. “Suur vastus on kättesaamatu”, ütleb ta küll, aga mitte nii skeptiliselt või 

resigneerunult, vaid täis rahulikku usaldust. (Kangro jt 1973: 23.)

Ele Süvalep kirjutas Marie Underi hilisluulest kokkuvõtvalt, rõhutades isikliku ja üld

inimliku, inimsaatuse ning rahva saatuse ühtsust ja üldistusjõulisust:

Siiski on kogudes “Sädemed tuhas" ning eriti “Ääremail” (1963) ülekaalus hoopis isik

likum ja samas üldinimlikum hoiak. Poetess heidab tagasipilgu oma elule inimesena ja 

loojana, kasvatades sellest üldistuse inimsaatusest elu pingeteväljas (luuletused “Aru- 

and”, “Käsk", “Loobumise võit”, “Saatus" jt.). Underi hilisluuleski on oluline koht lüüri

list, eepilist ja dramaatilist alget ühendavatel luuletustel, ka ballaadidel. Omapäraselt 

kannab Underile iseloomulikku elunägemust lüürilise dominandiga ballaad “Uneretk” 

viimases luulekogus. Luuletaja isiklikule ja veel rohkem tema rahva saatusele viitav 

lugu toetub meresõidu ja oma saare otsimise müüdile, kujutab õnne leidmist ja - nagu 

“Õnnevarjutuse” ballaadidki - selle kaotamist. (Süvalep 2001b: 245-246.)

Nii jäid Underi hilisluule kirjandusloolised interpretatsioonid nii paguluses kui kodumaal 

reeglina truuks Marie Underi enda poolt juhatatud ja eelistatud üldinimlikule (mitte kitsalt 

poliitilisele või religioossele) autoritõlgendusele.
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Valitud ja “kogutud” 
teoste retseptsioon 
paguluses

Valitud ja “kogutud” teoste vastuvõtt paguluses lähtus samuti peamiselt kirjandusloolisest 

ootushorisondist, ehkki oli sundpagulusest johtuvalt tihti ka poliitilise värvinguga. Pagu

laspõlve valikkogude ja “Kogutud luuletuste” retseptsioonis, veelgi enam aga luuletaja juu

belite üha suurema rahvusvahelise ulatuse võtnud tähistamistes, avaldus ilmekalt, missugune 

oli Underi luule koht rahva mälus pärast suuri ühiskondlikke vapustusi ja kuidas see sobitus 

või ei sobitunud kokku valikkogude koostajate kujutluspildiga.

1945. a Rootsis ilmunud valikkogu “Sõnasild”, mis sisaldas 101 luuletust autori 11 luu

lekogust, sai pagulasajakirjanduses elava vastuvõtu: kuus arvustust viies väljaandes. Sõja

järgse kirjandusnappuse ja põgenemisšokist alles vaevu toibuva eesti pagulaskonna jaoks 

oli “Sõnasilla” puhul tegemist tõelise kirjandussündmusega, sest teisel kaldal alustasid ju 

kõik oma elu praktiliselt nullist.

Ilmar Laaban kirjutas Eesti Teatajas, et “Sõnasillas” leiduvad uued luuletused jätkavad 

kahanematu meisterlikkusega “Mureliku suuga” suunda, kuid ta oli kriitiline valimikus esi

tatud Underi varasema luule valiku suhtes, mida Laaban hindas kõrgemalt kui Underi hilis- 

loomingut:

Varasemate luuletuste valikut “Sõnasillas” on siiski raske päris õnnestunuks pidada. 

Puudub jäljetult suur osa sellest, mida on Underi loomingus isikupärasemat ja tihe

daimat: “Sonettide" julgemad armastuslaulud, “Hääl varjust" sotsiaalselt jumestet 

eeslinnapildid, “Kivi südamelt” öölaulud ja mõttesonetid; “Tuudaimimarjade” ja “Lap

sehukkaja” asemel leiame hoopis kahvatumad “Valge linnu" ja “Naissaare sünni". Näib, 

nagu oleks liigse luutlikkusega arvestet teatavat keskpärast standardpagulasmaitset ja 

teostet valikut pigemini mingi deklamatsioonilugemiku kui luuleliselt väärtuslikemat 

ühendava põimiku seisukohast. See, kes on armastand ja armastab Underi luulet selle 

enese pärast, ei suuda päriselt tõrjuda eemale pettumustunnet, ehkki ka praegusel 

kujul on “Sõnasild" igale pagulasele hinnatamatuks aardeks, kunstiliselt olulisim kõi

gest seni Rootsi pinnal meie keeles trükituist. (Laaban 1946: 4.)

Ka Ain Kalmus ning Ants Oras leidsid, et laulude valik pole ilmselt toimunud mitte ran

gest kunstilisest vaatepunktist, vaid autor on arvestanud populaarsema antoloogia vajadu

sega ning jätnud välja rea parimaid, kuid raskemini mõistetavaid luuletusi (Kalmus 1946: 

11-12; Oras 1946: 77). Oras juhtis lugejate tähelepanu sellele, et valimiku I tsüklis “Heleda 

pilguga” on mitmed luuletused järjestatud kronoloogiliselt nende loomiskoha järgi: Keila-Joa 

päevilt pärinevad luuletused “Kutse", “Maantee", “Kosk. Jõgi”, “Raismik. Mets"; Toila suve
des sündisid luuletused “Rukkirääk”, “Varss”, “Pihlad", “Üksi merega", “Kalurikülas”, “Vana 

sõprus"; sügispäevilt Kassaris pärinevad luuletused “Meri on tõusnud”, “Sõja aegu”, “Orb", 

“Sõit hommikusse", “Laul eimillestki”, “Surnud tund"; Rahumäelt (st Nõmme kodust) aga
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“Käik valgusse” 1-2, “Hommikrõõm”, “Kevadmuld”, “Vanemate piibel". Kokkuvõttes leidis 

Oras siiski, et raamat “esindab parimat, mida me hõim on senini jõudnud maailmale anda - 

paremat kui mõnelgi teisel on iganes olnud pakkuda” ning et autor väärib täiesti meie rah

vuspoeedi nime. (Oras 194-6: 77.)

Vastupidiselt Laabanile oli Karl Ristikivi seisukohal, et valimik annab ilmeka läbilõike 

Underi luuleloomingu paremikust, väärtustades just Underi hilisloomingut: “Läbi raugemis- 

ja küpsemisperioodi, kust pärineb Marie Underi loomingu tundetihedam ja väärtuslikum osa, 

toob “Sõnasild” meid pagulaspõlve, kus südameni haavatud luuletaja surmakellade kumi

nas siiski lausub trotsivalt ja meeleheitlikult-julgelt: “Meilt palju võetud - siiski meile jäi me 

uhkus au ning viha: seiskem püsti päi!”” (Ristikivi 194-6:13.)

Teine paguluses ilmunud valikkogu “Südamik" (1957) sai samuti pagulaslehtedes elava 

vastuvõtu osaliseks. Valimik sisaldas sada luuletust ja ballaadi aastaist 1917-1957, pearõ

huga autori hilisloomingul: luuletuste arvu järgi oli kõige rohkem tekste võetud kogudest “Kivi 

südamelt" ja “Sädemed tuhas”. Kokku ilmus viis arvustust, millest kolm tunnustasid seekordse 

autori valiku esinduslikuks ja ülevaatlikuks (vt Grünthal 1957; Mänd 1958; Jürma 1958).

Kaks arvustajat olid valiku suhtes kriitilised, lähtudes kirjandusloolisest ootushorisondist 

ning autori loominguloo aspektist. Arvo Mägi leidis, et valik ei peegelda kõiki aspekte Underi 

loomingust ning tundis puudust tema rahvamütoloogilistest ballaadidest ning värvirikastest 

ja tundepurskuvatest sonettidest (Mägi 1958: 4-). Ka Paul Laan jäi mõlema pagulasvalimiku 

sisu suhtes kriitiliseks, temagi väärtustas Laabani kombel kõige rohkem Underi “julgest sen

suaalsusest ülevoolavaid sonette”, mille “tõkestamatu elurõõm vaimustas 2O-ndate aastate 

noorust ja võitis ta jäädavalt enda poolele. Veel tugevamalt kinnitus ta aga rahva südemesse 

rasketel katsumisaegadel ja püüdis tõlgitseda ka kodumaa eest võitleva sõduri hinge.” (Laan 

1958: 59.) Arvustaja kahetses, et eelmine valimik “Sõnasild” sisaldas vaid üksikuid näiteid 

Underi kunstiliselt kahest parimast luuletuskogust “Hääl varjust” ja “Kivi südamelt”, mis pole

vat kuidagi proportsioonis nende väärtusega. Laan nõustus valikkogule eessõna kirjutanud 

Aleksis Ranniti võrdlusega Underi luule ja gooti katedraalide kohta, sest see rõhutab Underi 

luule ülespoole virgutavat, dünaamilist iseloomu, kuid pidas Ranniti võrdluste otsimist muu

sika ja kunsti valdkonnast kohati liiga kaugeleminevaks. Ivar Grünthal vaidles Underi luule 

gootilisuse võrdlusele vastu:

Isiklikult leian, et Underi kogu loomingust, esikkogust kõige värskemate värssideni 

läbi hõõguv eluarmastus on oma põhiolemuselt hedonistlik ja oma lageda taeva alu

ses suures vabaduses absoluutselt rippumatu mõnest kindlaksmääratavast religioo

nist või arhitektuurist. Ta elutunnetus on antroposoofiline ja uskumus panteistlik, kui 

mitte kosmiline. Just see, et Under jaatab elu ja inimest, nagu see tegelikult on oma 

suuruses ja armetuses, õilistab luuletajat ja kinnitab meile, harilikkudele surelikku

dele, tema loomingut lähedaseks, meist lahutamatuks pärisosaks. (Grünthal 1957: 9.)

Evald Mänd rõhutas Underi luule kirjandusloolise põhiomadusena rahvuslikkust, nähes 

seda mitte niivõrd poliitilise kuivõrd looduslikuna: “Underi luule on rahvuslik selle parimas 
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mõttes. Selles pole programmiluulet, ega hurraa-patriotismi. Selle rahvuslus on pigem 

kodutarelik. Selle olemusest õhkub kodumaa loodust. Isegi ta piibellikud kujud ja paradiisi- 

nägemused on eestipärased. Tema maalib kõik inglid ja taevalised eesti ilmeliseks ja istutab 

paradiisi aeda kodumaised kirsid ja ploomid. Nektari asemel joovad õndsad hinged taevas 

hoopis mõdu.” (Mänd 1958a: 8.)

“Kogutud luuletused” (1958) oli pealkirjale vaatamata samuti tegelikult valikkogu: 

autor võttis siia väljaandesse vaid 404 luuletust varem kogudes ilmunud 417 luuletusest 

(lisaks puuduvad siit mitmed ajakirjanduses ilmunud tekstid ning käsikirjadesse jäänud luu

letused). Mitmed arvustajad paguluses söandasid alles tükk aega hiljem autori liiga range 

valiku üle kahetsust avaldada (Ivask 1963b: 48; Grabbi 1964: 32). Ehhki tegemist oli kaua

oodatud juubeliväljaandega, millele tuli rekordiline arv eeltellimusi (1350 eksemplari), 

ilmus “Kogutud luuletuste” kaasaegseid arvustusi vaid kaks: Arvo Mägilt Rootsis ja Hannes 

Ojalt USAs. Kumbki neist ei söandanud märgata autoripoolset tekstide toimetamist ja tuge

vat tsenseerimist. Arvo Mägi kiitis Ants Orase pika ja põhjaliku sissejuhatava essee erudit

siooni ning sügavust, mis erines Ranniti “Südamiku” sissejuhatuse "poseerivast ja kohati 

muigama panevast ilutulestikust”. Mägi võrdles Underi produktiivsust ja püsivalt kõrget 
kunstilist taset rootsi kaasaegse luuletaja Anders Österlingiga. Mägi kirjandusloolisel hin

nangul olid Underi luule kunstiliseks tipuks kogud “Hääl varjust”, “Rõõm ühest ilusast päe
vast”, “Lageda taeva all”, “Õnnevarjutus”, osalt ka “Kivi südamelt”. Ta rõhutas luuletaja tun

deskaala ulatust ja kontrastsust, mis meenutasid talle Goethe manodepressiivseid hooge: 

“Himmelhoch jauchzend, zum Tõde berübt”.*  Underi ballaade pidas Mägi kahtlemata luu

letaja loomingutippude hulka kuuluvaks: “jah, võib-olla on ta neis saavutanud üldse oma 

parima - sulatades endale iseloomuliku sümbolikeelse kokku rahvaluulelis-müstilise eepi

kaga. [—] Ballaadide elamustiheduses peitub eesti värsseepika kõige kaunemaid aardeid.” 

(Mägi 1974: 88-92.)

* Taevani juubeldav, surmani kurvastav (saksa k).

Hannes Oja juhtis tähelepanu sellele, et Underi 523-leheküljeline luulevalimik oli üks 

kõige ulatuslikum ning väärtuslikum luuleraamat, mis üldse eesti paguluses kunagi oli ilmu

nud. Oja arvustus kõneles kujukalt, kui suur, harras ja püha rahvuskultuuriline sündmus oli 

pagulaste jaoks säärase raamatu ilmumine, võrreldav rahvuseepose “Kalevipoja” või “Eesti 

Entsüklopeedia" ilmumisega.

Mitmel korral paguluses on raamatute ilmumisel uue raamatu pakendist lahtivõtmine 

ja selle esmakordne puudutamine annud elamusliku tundeharduse. See oli 1944. a kui 

“Eesti Loomingu" esimene väljaanne jõudis Karjala Kannakse punkritesse; kui “Kalevi

poja” esimene väljaanne Rootsis jõudis just uut kodu loovate pagulasteni, kui “Eesti 

Entsüklopeedia" esimene vihk näitas meie teadusliku loomingu võrratut tulemust ja 

nüüd, mil Marie Underi “Kogutud luuletused" on meie käes kui loova vaimu põlev põõ

sas, mille ees on tundehardus, et see on püha, jumalike sädemete koondkogum, mille 

ees igapäevasuse tühjus täitub inimsüdame tunnete viljarikkusega. (Oja 1958: 5.)

672



Hannes Oja ei arvustanud selles pühas raamatus midagi, ta avaldas hardaimat austust 

llnderi suurele ja rikkale elutööle: “Marie Under on eesti luule ta kunstilises täiuslikkuses, 

irijmsüdame tunnete ja elamuste kristalliseerunud vormiderivatsioon.”

Kõigi Underi valikkogude retseptsioonis domineeris ülipositiivne, religioossuseni harras 

kirjanduslooline ootushorisont.

Välis-Eesti
Underiana

Marie Underist ja tema luulest kirjutati pagulasperioodil 1945-1980 väliseesti ajakirjan

duses ja välismaistes väljaannetes ühtekokku ligi 800 artiklit, kuid neist moodustavad ligi 

pool Underi tähtpäevade, aktuste ning juubeliõhtute noteeringud (MUPN 1994:107-120, 

145 -205). Selle perioodi retseptsiooni iseloomustab esiteks enesekinnituslikult ülistavate ja 

teiseks tutvustavate, ülevaatlike juubeliartiklite suur hulk, kuid sisuliste, uurimuslike artiklite 

vähesus. Mida rohkem oli Under keelatud kodumaal, seda suuremalt ja vägevamalt kujun

dati väliseestlaste poolt välja tema kui maailmakirjandusse kuuluva, ent samas suure rah- 

vusluuletaja kaanon.

Enamuse selle perioodi Underi-artiklite funktsioon oli rahvusteraapiline, kultuuripolii

tiline, liturgiline, pühitsuslik: Eesti rahvuskultuuriline suursaadik; Marie Underi luule on eesti 

rahva südamehääl; Marie Under eesti rahvuslik uhkus; Marie Under - populaarseim eest

lane; Marie Under: eesti luule uuestisünni teostaja jne. Väliseestlastest kirjutajate põhihoiak 

Underi kui eesti rahva südametunnistuse sümboli kujundamisel oli üksmeelne, sellega läks 

kaasa ka pagulaskirjanike noorem põlvkond (Ivar Grünthal, Kalju Lepik, Enn ja Helga Nõu, 

Ilona Laaman jt).

Pagulaskultuuris oli Marie Underi luule juubelikeskselt pulseeriv, küllalt kirju ja juhuslik 

oli kirjutajate kooslus: ajakirjanikud, pagulastest kolleegid-kirjanikud, tõlkijad. Samas - kui 

rahvusvaheline oli Underi austamise geograafia.

Kogu sellest peamiselt Underi austamisele orienteeritud artiklivoolust tõusid esile 

mõned olulisemad Underi-tõlgendajad, eeskätt muidugi biograaf ja eessõnade kirjutaja Ants 

Oras ning tõlgete inspireerija Ivar Ivask, kelle osa oli väliseesti Underi-retseptsiooni kvali

teedis määrav (vt ptk “Ants Oras" ja “Ivar Ivask”). Suurt propagandatööd tegi Underi luule 

tutvustamisel mitmes riigis ja mitmel kontinendil Aleksis Rannit (Prantsusmaast USAni).

Lisaks Orasele ja Ivaskile kirjutasid Underi luulest järjepidevalt ja pühendunult Karin 

Saarsen ja Helmi Eller Rootsis, Malljürma ja Asta Willmann USAs, Emery E. George Inglismaal, 

Eeva Niinivaara ja Kai Laitinen Soomes. Ka Karl Ristikivi, Bernard Kangro, Arvo Mägi ning Ivar 

Grünthal kirjutasid Underi luulest mitmel korral tunnustavaid artikleid, kuid enamasti ei püü

tudki saavutada mingit uut kirjandusteaduslikku analüüsitaset.

Underi luule retseptsioonis olid kirjanduslooliselt uudsed vaid mõned üksikud temaa

tilised või teatud motiividele keskenduvad luulevaatlused või võrdlused mõne teise auto

riga: Arvo Mägi analüüsis küpse Marie Underi müütilist loodusluulet ja maailmatunnetuslikku
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Romulus Tiituse karikatuur 
Underist ja Ants Orasest: 
“Prof. Ants Oras tavaliselt 
ainult tõlgib luulet, kuid 
Marie Underi juures 
luuletab ta juba ka 
ise veidi”. Postimees.
Sädemed, 1937, 
7. märts, nr 65, lk 5.

arengut (Mägi 1977: 4; Mägi 1980:12), Karin Saarsen vaatles 

lähemalt ema ja lapse teemat ning ema kujusid Underi luules 

(Saarsen 1968:1-2), Mall jürma jälgis luuletaja jumalaotsinguid 

(Jürma 1956: 140-149), Asta Willmann võrdles Underi luulet 

Rilkega ning nägi selles lähedust Karljaspersi filosoofiaga (Will

mann 1973: 59-63), Rutt Tulving käsitles Marie Underi luule 

värve ning seda, kuidas Underi poeesia on inspireerinud maali- 

kunstnikke looma maale tema luule teemadel (Tulving 1969).

Eeva Niinivaara pidas nii Rootsis kui Soomes ettekan

deid ning kirjutas oma loengute põhjal artikli “Linnud ja loo

mad Marie Underi luulemaailmas”, kus ta rõhutas, kui tähtis 

ning sümboolne on lindude roll Underi luuleilmas (vt Niinivaara 

1981a: 122-124). Lindudest Underi luules kirjutas 1981 käsi

kirjalise essee ka Liidia Tuulse (Tuulse 1981a), kes pidas samuti 

sel teemal mitu loengut (vt Tuulse 1981b; EP 1981: 3).

Aleksis Rannit pidas mitmes riigis ja ülikoolis ettekandeid 

Underi stiilist, Underist ja Ahmatovast; Balti kirjanduse konve

rentsil Ohio ülikoolis esitas Rannit esseistliku käsitluse Marie 

Underist ja El Grecost - “katse võrdlevaks esteetikaks” (vt Ran

nit 1967; VE 1970: 7). Ranniti katse analüüsida Underi luule- 

sümboleid ilmus nii inglise kui saksa keeles 1959 ning kandis pealkirja “Poeetilise sümboli 

loogika teadusajastul” (Rannit 1959a, 1959b).

Kõige silmapaistvama rahvusvahelise kirjandusteadusliku käsitluse kirjutas pagulasperioo

dil inglise kirjandusteadlane Emery E. George: tema võrdlev analüüs “Under ja Goethe. Luule- 

stiili metafüüsiline perspektiiv ja fookus” ilmus Yale’i ülikooli eesti luuleloengute sarjas 1969. 

George’! stiilianalüüs lähtus peamiselt esteetilisest ja filosoofilisest ootushorisondist, kirjan

duslooline aspekt polnud esiplaanil.

Väliseesti retseptsiooni tähtsaim saavutus, ühtlasi kogu senise Underiana olulisim teos, 

oli Ants Orase lühimonograafia “Marie Under”, mis ilmus 1963 luuletaja 80. sünnipäevaks 

Eesti Kirjanike Kooperatiivi väljaandena sarjas “Meie kirjanikke”. See oli esimene terviklik 

analüüsiv ülevaade Underi koguloomingust, ehkki monograafia nimi eeldanuks ka põhjaliku

mat elulookäsitlust. Seda Orase 64-leheküljeline raamatuke ei pakkunud ega taotlenud. Oras 

tegi küll mõned õrnad viitelised katsed seostada luuletaja elulugu ja tema loomingut, kuid 

aeg selleks oli veel varane, distants väike ja kirjutaja soov elavat autorit arvestada liiga suur.

Marie Underi kirjavahetustest lipsas läbi teade selle kohta, nagu kavatsenuks ka Aleksis 

Rannit 1950. aastate teisel poolel kirjutada Underi kohta monograafia, kuid see jäi teosta

mata nagu paljud teisedki Ranniti lennukad kavatsused.

Väliseestlaste kontaktide kaudu levis Underi luule ka Läti ja Leedu pagulaste hulgas, 

Rootsi, Soome, USA jt välisriikide ajakirjanduses, jäädes seal siiski harvaks ja marginaal

seks, juubeliteaegseks, ilma uurimusliku süvenemiseta, välja arvatud mõned üksikud erandid 

(vt ptk “Rahvusvaheline lugemine”).
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Kokkuvõttes lähtusid pagulaskirjanduse käsitlused Underist kui vaieldamatust elavast 

klassikust, tunnustades nii tema varasema kui hilisema loomingu erilist, uuenduslikku täht

sust eesti kirjanduses. 1945 kirjutas Ants Oras, et Under väärib eesti rahvuspoeedi nime 

(Oras 1946: 77). Underi kui eesti kirjanduse keskse autori müüt kanoniseeriti Orase saate

sõnades Underi kolmeosalisele “Kogutud teostele” (1940) ja “Kogutud luuletustele” (1958) 

ning lühimonograafias.

N. Eesti kirjandusuurimus hakkas järgima Orase loodud ülistusrada kohe, kui see polii

tilise surve lõdvenedes vähegi võimalikuks osutus ehk alates 1960. aastaist: Erna Siiraku 
hinnangul annavad kogud “Hääl varjust”, “Rõõm ühest ilusast päevast”, “Õnnevarjutus” ja 

“Lageda taeva all” ühe “tuumiku, milles otsekui programmeeritakse eesti luule järgnevad 

arengusuunad” (Siirak 1987d: 82). Aleksander Aspeli, Aleksis Ranniti ja Arne Merilai uuri

mustes tõsteti Underi ballaadid omakorda religioossete, gootilike jt ülendavate võrdluste 

ning mudelitega maailmakirjanduslikesse kõrgustesse.

Nii oli kirjanduslooline Underi-müüt loodud, tema kui eesti kirjanduse keskse klassiku 

kaanon sündinud nii siin- kui sealpool raudset eesriiet, sõltumata poliitilisest keelatusest 

ning nõukogude võimu katsest Under rahva mälust välja tõrjuda.

On iseloomulik, et kõikide Underi luulekogude puhul lähtuti kirjandusloolisest ootus- 

horisondist, juba alates esikkogust, ilma ühegi erandita. See lähenemine jäi põhihoovusena 

ikka püsima, kuigi erinevate kogude puhul lisandus rohkem või vähem teisigi ootushorisonte. 

Analüüsi põhjal võib järeldada, et Underist sai algusest saadik kirjanduslooline nähtus. Alates 

1920. aastaist muutus tema luule matkitavaks, 1930. aastaist hakati tema luulet seadma 

võrdlevaks kvalitatiivseks mõõdupuuks nii eel- kui järeltulijatele.

ESTEETILINE
LUGEMINE

Esteetilise lugemisena mõistan Underi luule retseptsioonis neid kirjandustõlgendusi (vas- 

tuvõtuakte), mis lähtuvad esteetilistest kriteeriumitest, käsitlevad Underi luule vormi, 

keelt, stiili ja kujundimaailma, jälgivad ja võrdlevad selle arengut nii autori enda loo

mingu kui ka eesti ja maailmakirjanduse kontekstis. Esteetiline lugemine on Underi luule 

vastuvõtuprotsessis enamasti tihedalt seotud kirjandusloolise lugemisega, kuid eristub 

siiski selgesti filoloogiliste lugemisdokumentide (artiklite, arvustuste, uurimuste) suu

rema osakaaluga.

Underi sonettide vormi, keele, stiili kirjanduslik uudsus, st esteetiline tähendus ei sel

gunud mitte kohe, vaid pisut hiljem, sest kirjandusprotsessis toimunud muutused nõudsid 

sügavamaks mõtestamiseks teatud ajalist distantsi.

Modernistlik murrang, mis sündis Eestis 20. sajandi esimesel kümnendil Noor-Eesti lii

kumise märgi all, tähendas lisaks euroopalikule vaimuorientatsioonile ka vormilist, sh stiili

list muutust. Kirjandusliku vormi ning stiili rõhutamist, st kunstiliselt nõudlikuma vormistuse 

nõuet peetakse nooreestlaste peamiseks teeneks.
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Siurulased, kellest osa olid ju samad nooreestlased, jätkasid seda vormi-ja stiiliteadlikku 

kirjandusesteetikat, uuendades eesti luule keelt ja arendades ning mitmekesistades vormi

kultuuri. Kuid mistahes uuenduste suhtes on igas ühiskonnas ja kultuuris alati vastuseis, mis 

tuleb murda ning uuenduse tõeline tähendus selgub alles pikemal ajadistantsil. Nii juhtus 

ka Underi jt siurulaste esteetilise luuleuuendusega.

Varase 
luule vormi
ja keelekriitika

Kaasaegne kriitika oli Underi varast luulet esteetiliselt vaadeldes algul üsna kriitiline, samas 

pealiskaudne ning põgus. Aino Kallas kahtles kõrgele tunnustusele vaatamata Underi sonet

tide imestama panevas vormilises ja osalt ka sisulises küpsuses, leides, et sonetid olid “oma 

viisi niivõrd valmid” ning samas temaatiliselt piiratud, et polnud “kerge arenemise sihti leida” 

(Kallas 1917: 209-210). Karl August Hindrey kiitis küll Underi sõnavalikut julgeks ning taba

vaks, kuid pidas sonetivormi “ühetaoliselt uniformerivaks”: “See munder on küll kaunis, aga 

kitsas ja ei lase liikuda. Ja sarnastab." (Hindrey 1917a: 1.)

Kõige enam vastuseisu ning kummastust äratas aga mitte niivõrd Underi sonetivorm 

kuivõrd Underi luule uudne keel. “Sinise purje" tunnustava lühiarvustuse lõpus küsis näi

teks isegi nii kogenud kirjamees nagu Karl August Hindrey hämmeldunult, mida tähendab 

sõna “aare”, niivõrd uus oli Aavikust inspireeritud luulekeel toonasele publikule (Hindrey 

1919b: 5-6).

Pool Johan Sabase pikast arvustusest “Sonettidele" oli pühendatud luulekeele kritisee

rimisele, süüdistades autorit iseseisvusetus Aaviku järgimises: “Keele alal jäljendab Under 

kõike, mis kooliherra Aavik on ette kiitnud. Sellepärast kubiseb keel uutest sõnadest ja sõna

vormidest. Underi keelearvustust tuua, tähendaks peatükki Aaviku tutkimustele pühendada, 

sest selles asjas on luuletaja iseseisvutu. Näha on tahte loobuda vanast keelest ja omada 

jüngrilikult kõike, mis kooliherra on soovitanud.” (Sabas 1917:1.) Arvustaja tõdes, et luu

letaja on hakanud uuendusi oma luules kasutama alates 1916. aastast. Uusi sõnu on laena

tud nii soome, saksa, prantsuse kui ka võru keelest, rohkesti on kasutatud rahvusvahelist 

sõnavara. Kõige rohkem leidis kriitik sonettidest soome laensõnu, üle paarikümne: häm

mastab, aldis, üsa, vöötlemine, hämmeldav, vihur, kiigas, unelm, have, aare, lemmik, tulvil, 

aar, mõtiskellu, haihtuv, voodav, nautimine, leevendad, sünge, masendav, irdumata. Võru 

murdest pärinesid sõnad: verev, harras, villand, värahtus. Sabas arvas, et luulekogu lõppu 

tulnuks lisada sõnaraamat, muidu on arusaamine raskendatud, sest lugejail pole ju käepä

rast ei soome sõnaraamatut ega Aaviku tõlgitsusi.*  Mokaotsast kiitis ta siiski autori sõnaloo- 

mingut ehk uussünnitis!, mis nii õnnestunud, et nad uutena ei tundugi: roosatasid, Üllatasid, 

haiglen. Soneti vorminõuded mõjusid Sabasele tüütavalt, “kui vaheldumata üks ja seesama 

* Vastavalt kriitiku soovile lisas Under “Sinise purje" esitrükile seletava sõnastiku (vt ptk “Enesetsensuur. “Sinise 

purje” tekstoloogia").
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roog ühtelugu laual”. Underi riime pidas Sabas laitmatuks, kuid konarusi esines sõnade jär

jestuses, mida on õhutanud mitte luuletamine, vaid riimitarve. (Sabas 1917:1.) See Sabase 

lansseeritud kirjanduslooline võrdlus läks hiljem kirjanduskriitikas rohkelt käibele, ka Ants 

Oras ja Hermann Stock kasutasid tihti sama võrdlust.

Erinevalt teistest kaasaja arvustajaist rõhutas Friedebert Tuglas Underi sonettide puhul 

nende kõrget kunstilist väärtust, juhtides tähelepanu Underi aeglasele küpsemisele diletan

dist pärisluuletajaks:

Kauem vist kui ükski Eesti luuletaja on Marie U n d e r oma andi lasknud iseenese, 

kirjanduse ja elukogemuste hoole jäetuna küpseda.

Enam kui tosin aastaid tagasi on ilmunud sellest sulest mõned meele jäänud read, 

lastes aimata asjaarmastajat, kes kirjanduslikust elust eemal lõi oma vähenõudliku 

värsi naeratavast lapsest õitsevast lillest või kevadpäevast jõerannal, See näis olevat 

spontaanne loomisprotsess, loomusunniline nagu linnulaul, kavatsemata nagu pärja- 

punumine hajameelsis kätes.

Dilettant hääs mõttes, - nii tahaksin seda ajajärku Underi tegevuses sõnastada.

Dilettant kõige paremas mõttes, * selle iseloomustuse leiaksin veel nüüdki tihti 

olevat sündsa ta kohta.

See ei ole mitte luuletaja ja artist, kes kogu elu hindaks seisukohalt, palju ridu 

ja salme teeb talle sisse see või teine elamus, see või teine rõõm või pettumus. Elu 

ise on luule, inimene ise on artist. Elu avatleb meid elama, nautima ja kannatama. Elu 

üks ilusamatest omadustest on aga see, et ta avatleb meid ka luuletama. [-—] Kuid 

ikka mitte kunst, vaid elu - see on selle luule sügavam tunnus. Ja kui selle elu saadu

seks on ometi nii kõrgele ulatav kunstitoodang [allakriipsutus - SK], siis näitab see 

ainult, kuis on see reaalsus olnud seotud esteetilise unistusega, kuis lillede lõhnasse 

on segunud artistiliste nägemuste uim. (Tuglas 1917a: 1.)

Tuglase hinnangul olid Underi sonetid lausa täis *esteetilist  uima”. Ta kiitis, et Under on 

igal pool ja alati rafineeritud, ta “sonett on kui pitsteo, iga lause kui kuldsepa meisternäide, 

hoovates viimasest kui silbist peent aroomi”.

Anton Hansen Tammsaare, kes oli siurulaste luulerevolutsiooni suhtes üldiselt skep

tiline, hindas Underi “sonettide kujukust ja plastilisust" eeskujulikuks. Erinevalt paljudest 

moraalsetest hukkamõistjatest avaldas Tammsaare vastupidiselt positiivset pedagoogilist 

lootust, et sonetid võiksid edendada noorte kunstilist maitset (vt ptk “Pedagoogiline luge

mine”). (Tammsaare 1918:1.)

R. P. initsiaalide all esinev kriitik hindas küll Underi sonettide vormi puhtaks ja algu

päraseks, täis üllatavaid võrdlusi, kuid heitis ette, et Underil on mõnikord liiga pikad värsi

read. Suuremaid puudusi nägi ta Underi riimimiskunstis, mis takistavat laulu voolavust. Osa 

Underi riime olid arvustaja hinnangu kohaselt vaid silmale nähtavad, mitte kõrvaga kuul

davad (helgib - nälgib, põlev suu - võrratu, võtad - mättad, istuvat - palavat, neid - kleit). 

(R. P. 1918: 18.)
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Hugo Raudsepp leidis 1917. a luuleülevaates, et impressionistlikul Underil on siuru- 

lastest kõige kindlam esteetiline kompass: “Omi ihki ja andumisi laulab see Venus küpse 

kunstniku sugestioniga ja värsitehnika kõrge kulturiga.” (Raudsepp 1918: 2.) Underi sonet

tide tehniline külg on orgaaniliselt kokku kasvanud sugestiooniga, mis vorme kannab. Kok

kuvõttes pidas ta Underi veetlevat kunsti kristalliseerunuks.

Esimene mees, kes võttis 1921 ette tõsise, süstemaatilise töö analüüsida ning arvustada 

siurulaste luulet esteetilisest vaatevinklist, oli keeleteadlane Johannes Aavik, kelle keele- 

uuenduslikke grammatilisi vorme ning sõnavara Underi luule esmakordselt rakendas. Aaviku 

kriitiline analüüs ilmus raamatus “Puudused uuemas eesti luules" (1921), kus ta käsitles 

põhjalikult kaasaegse luule, eeskätt siurulaste keelt, värsitehnikat, sh rütmi ja riimi, stiili ja 

lõpuks ka sisu. Missugused olid Aaviku hinnangud Underile, keda mitmed kaasaegsed pida

sid Aaviku ustavaks jüngriks?

Esiteks keel. Ehkki Aavik pidas siurulaste, sh ka Underi luule suurimaks teeneks just 

keeleuuenduse omaksvõtmist ning oma loomingu kaudu elluviimist, ei tähendanud see, et 

nad uut, rikkamat, painduvamat ja kõlavamat eesti keelt veel täiesti valitsenuks. Uuendusi 

kasutades tegid luuletajad ise sageli vigu, eriti i-mitmuse ja lühikese mitmuse partitiivis, 

mis oli toonase keeleuuenduse tähtsamaid nõudeid. Näide Underilt: piiski pro piisku, põrmi 

pro põrmu, oimi pro oime, viinel/piinel pro viinul/piinul, tärkest pro targust, jäiseid pro jäisi, 

luiset pro luist jne. Aavik soovitas lühikest genitiivi ehk omastavat käänet, kuid mitte igal 

pool ja siin läksid poeedid tema meelest vahel liiale või tegid käänamisel vokaalivigu: Under 

laini pro lainete, silmi all pro silme all, üle kingi pro üle kinge, huuli pro huulte jne. Aavik lei

dis Underil keelevigu ka mitmuse genitiivi kasutamisel (katuksete pro katuste) ja liitsõnade 

moodustamisel (klaasikerge pro klaaskerge). (Aavik 1921: 8-18.)
Ülikriitiline Aavik oli valmis andestama keeleuuenduslike vormide kasutamisel tekkinud 

vead, kuid täiesti andestamatuks pidas ta neid keelevigu, mis olid vead ka vanade, uuen

damata keelereeglite kohaselt ning mis olid antud juba Hermanni, Eineri jajõgeveri gram

matikates. Underi puhul osutusid andestamatuiks peamiselt lõppvokaali ja astmevahelduse 

vead: kandlid pro kandled, hoidis elu saue pro saua, silmal selgelt näeval pro nägeval, vääned 

pro väänded. Underi luules täheldas Aavik tihti just riimisundusest tehtud keelevigu. Kok

kuvõttes soovitas Aavik luuletajail tarvitada võimalikult normaalset, harilikku keelt. Samas 

avaldas ta lootust, et keeleuuendus ise muutub peagi hariliku keele osaks. (Aavik 1921: 20.) 

Aaviku soov täitus: paljud uudissõnad, mida Under oma luules tarvitusele võttis, on nüüd 

üldises kasutuses.

Värsitehnikas pidas Aavik kõige tähtsamaks õiget, reeglipärast rütmi ning riimi. Underi 

puhul nentis ta, et nii nagu Visnapuu ei kirjuta ka tema järjekindlalt reeglipäraseid värsse ja 

stroofe. Ehkki Under kasutas raskevormilist ja nõudlikku sonetti, ei pidanud ta sugugi kinni 

kohustuslikust värsiskeemist: 5-jalgsete asemel sattus sekka 6-jalgseid, mis rikkusid rütmi 

sümmeetriat. Eriti kuri oli Aavik “Verivalla" luuletuste peale, kus peaaegu iga luuletus oli 

tema hinnangul “värsivigane, kui mitte amorfne". (Aavik 1921: 25.) Aavikule näis, nagu oleks 

luuletaja siitpeale loobunud reeglipärasest vormist ja põhimõtteliselt hakanud kirjutama 

amorfseid luuletusi. Aavik järeldas ekslikult, et Underi, Visnapuu, Semperi jt siurulaste luule
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oli tehniline taandareng võrreldes varasema luulega. Ta arvas, et tagasimineku põhjuseks 

võis olla kas teadmatus või lohakus või põhimõte või korraga kõik kolm. Tõsi, Aavik möö

nis, et kindla reeglipärase luulevormi “muhenemine” algas Eestis 20. sajandi algul, aastail 

1903-1905, mil Eestiski hakati tutvustama modernse väliskirjanduse uusi suundi. Eriti ilm

selt tuli see nähtavale nädalalehes Linda, kus toimetaja Ernst Enno avaldas oma “sagedasti 

amorfseid ja uduseid luuletusi”. (Aavik 1921: 30.)

Lisaks rütmivigadele heitis Aavik Underile jt ette liiga pikki värsiridu. Ta eelistas klas

sikalist 6-jalgset värssi, milleks kreeklastel ja roomlastel oli heksameeter, prantslastel alek

sandriin. Modernistid aga sellest normist enam ei hoolinud. Under kirjutas 8-jalgseid värsse 

nt luuletuses “A rebours” 1 kogus “Verivalla” jm. Aaviku meelest tekitas see rütmivigu ja ras

kusi daktüli tajumisel. Underil esines ka teisi rütmivigu: ühe rõhuta esisilbi (eeltakti) asemel 

tarvitas ta kaht või siis algasid värsid ilma kindla süsteemita kord rõhulise, kord rõhuta sil

biga, nt luuletus “Päev" kogus “Sinine puri”. Aavik talunuks taolist rütmilist ebajärjekindlust 

vaid vemmalvärssides, mitte tõsises luules. (Aavik 1921: 34-35.)

Aavik arvustas karmilt ka siurulaste riimikultuuri, mille eest nad üldiselt olid kaasaeg

ses kriitikas kiita saanud. Ta leidis, et neil on kergem riimida kui varasematel luuletajatel, 

kuna eesti keel oli 20. sajandi alguseks uuenenud ja rikastunud. Samuti lubasid modernsed 

luuletajad endile pikemaid ridu, rütmivigu ja amorfsust, mis kergendas riimimist, lisaks tar

vitasid nad ebatäpseid riime. Ometi ei ole Noor-Eesti ja Siuru luuletajate teened eesti riimi

kultuuri arendamisel nii suured, nagu nad vahest ise arvavad, kirjutas Aavik. Underi riimide 

puhul taunis ta nt üksteisest liiga kaugele paigutatud riime (üle kolme või enama rea) või 

liigset peenutsemist ja iseäratsemist eriskummaliste riimidega: õued - nõu et (“Verivalla”, 

lk 34), vääned - näen et (“Sinine puri”, lk 16) jne. Riimide küsimuses sai kõige suurema pea

pesu siiski Henrik Visnapuu, mitte Under. (Aavik 1921: 44-55.)

Stiili küsimuses tunnustas Aavik küll nii nooreestlaste kui siurulaste kirjandusloolisi 

teeneid, nad panid suurt rõhku kirjandusliku stiili ja üldse vormi peenusele, kuid siingi leidis 

ta puudusi. Tema meelest oli Siuru luuletajaist just Under see, kes oli omaks võtnud erilise 

“stiilipeenutsemise ja raffineeritsemise”:

Temas eriti on see päris isesuguseks maaniaks degenereerunud. Kõigepealt temagi 

armastab tarvitada teatavaid ilusa- ja peenemõistelisi sõnu, nagu “siid, sammet, mus

liin, loor, - kuld, hõbe, purpur, lilla, roosa, violett, akvamariin, opaalisina, huulte pur- 

purine moon, suudluste rubiin, kuu helkide safiir, taeva kristall” jne., kuid need ei 

torka tal siiski nii silma kui ReimanniL Ta peenutsemise pearaskus seisab mujal.

Stiililiselt peen ja raffineerit olla tähendab ju enne kõike peeni ja raffineerit võrd

lusi tarvitada. Under teeb seda, ja nagu tundub, teeb seda koguni teatava püüdmisega. 

Otsit-peenist võrdlusist kubiseb ta esimene luuletuskogu “Sonetid" niihästi erootiliste 

meeleolude ja stseenide kui looduse piltide ja meeleolude kujudes. (Aavik 1921: 61.)

Veel rohkem peenutsevaid võrdlusi tarvitas Under “Sinises purjes” ja “Verivallas", 

kus see paisus päris pööraseks võrdlemise maruks, leidis Aavik ning järeldas, et Under on 
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mingisuguse atavismi tõttu tagasi langenud 17. sajandi itaalia marinismi, mis Inglismaal esi

nes eufemismina, Hispaanias gongorismina, Prantsusmaal pretsioossusena ning mida juba 

Moliere naeruvääristas oma “Naeruväärsetes eputistes”. Aavik läks koguni nii kaugele, et 

pani Underi haiglaseks peetud võrdluste maaniale arstiteadusliku ladinakeelse nime mania 

comparationis paradoxae et accumulativae. (Aavik 1921: 6A-65.) Lõpuks leidis Aavik, et 

Underi võrdlemise maania pole talle siiski mitte kaasasündinud omadus, vaid pelk saksa eks

pressionistide maneeri matkimine.

Aavik kirjutas, et Underi eeskuju olgu kõigile hoiatuseks: ärge taotlege üleliia peeni ja 

iseäralisi võrdlusi, ärge ajage taga võrdlusi võrdluste pärast. Teised siurulased olnud selles 

suhtes Underiga võrreldes kiiduväärselt tagasihoidlikud.

Milles see peenutsemine täpsemalt seisnes? Aavik taunib rohket võõrsõnade tarvita

mist, võõrkeelseid pealkirju (“Interjöörid”, “A rebours”, “Inspiratsioon” jne), värvide kujutuses 

lilla, violetse ja roosa tooni eelistamist; kallite asjade - riiete, kivide ja metallide nimetusi 

{kuld, purpur, siid, samet, musliin jne); eksootika eelistamist tavapärasele loodusele {nelk, 

jasmiin, anemoon, krüsanteem, mimoos jne); joobumuse, lõhnade ja teiste maitsemeelte 

rõhutamist (Aavik 1921: 70-75). Aavik oli sunnitud tõdema, et siurulased on teataval mää

ral tarvitanud tema enda keeleuuendust peenutsemise abinõuna. Underi luules pidas Aavik 

liig-peenutsevaks ja ülirohkeks ka liitsõnadest uudistuletisi: pattpunane, naerukuldne, mürk- 

kollane, eedennoor jt (Aavik 1921: 77).

Ainsad puudused, mida Aavik Underi luulest ei leidnud, kuid mida tuvastas rohkesti Vis

napuul, Alleljt, olid liiga banaalsed ja kulunud võrdlused ning liigsed kordused. Visnapuule 

heitis Aavik ette liialdamist ka interjektsioonide ja onomatopöaga. Aavik heitis Gustav Suit

sule, kuid ka siurulastele ette keelelist tumedust ja raskepärasust, mis Underil väljendus eriti 

“Verivallas” ja tulenes võrdluste hüpertroofiast ja paradoksaalsusest. Küsides, miks kirjutavad 

uuemad luuletajad nii raskepärast, konarlikku, segast ja tumedat luulet, vastas Aavik: sest 

selgus on raske ja tumedus kerge.

Aavik leidis Underi luule keeleuuendustest vormidest siiski pisut ka kiiduväärset. Ta 

tunnustas nt Underi ja Suitsu luules keeleuuendusena kultiveeritud ebaharilikku ja segiaetud 

sõnajärjekorda: ees iga uue koolnu (Under, “Verivallas"), sest see teeb luulekeele painduva

maks ja võimalusterikkamaks (Aavik 1921: 91).

Underi sonettide eripära ja tähendust hilisemale luulele analüüsis märksa positiivsema 

häälestusega Bernard Kangro oma uurimuses “Eesti soneti ajalugu” (1938). Kangro kirjutas, 

et Underi sonette iseloomustavad järjekindlalt läbiviidud süliriimilised nelikud, mis koosne

vad üksteisele järgnevaist riimipaaridest. Aga ka Underi kolmikutele on iseloomulik paarisrii

mide rohke esinemine (umbes 50 sonetis perioodil 1911-1920). “See kokkuriimuvate sõnade 

kõrvutiasetus annab Underi sonettidele erilise ilme. On tähelepandav, et riim Underi sonet

tides pääseb rohkem mõjule kui teistel luuletajatel. Riim ja värss moodustavad tal terviku, 

kus riimil on tähtis osa kanda. Olgugi et ka temal ei puudu kistud ja ebapuhtaid riime, tõstab 

tema nähtavasti loomupärane riimimiskergus riimi kohale enamasti ikka mõtteliselt tähtsa 

sõna.” (Kangro 1938: 57.) Kangro pidas riimi suurt osatähtsust ja riimimiskergust Underi 

heaks eelduseks sonettide kirjutamisel: “Ja ei olegi juhuslik nähtus, et Underi muidu eriti 
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mitte mõistusliku kallakuga noorusea loomingus on sonetil nii esinduslik koht ja et Under 

oma hilisemas loomejärgus pääle pikka vaheaega on uuesti soneti juurde tagasi pöördunud.” 

(Kangro 1938: 58.) Kangro juhtis tähelepanu faktile, et Under kuulus autorite hulka (Ridala, 

Kärner), kes nelikuis ristriime kordagi ei tarvitanud.

Underi luule sõnavaraline mitmekesisus ja rikkus mõjutasid järeltulijaid suunduma 

üha julgemini üha suuremate äärmuste poole, kuni Erni Hiire dadaistlike katsetusteni välja. 

Kangro nägi selle keelelise ebatavalisuse taotlemise kauge sugulasena isegi murdes kir

jutatud sonette, mida hakkasid viljelema Tiibuse Mari (A. Kitzberg), H. AdamsonJ. Kärner, 

A. Adson.J.Jaik jt.

Soneti sisevormi analüüsides tõstis Kangro esile Underi sonettide meeleolulist üht

sust ning detailide kokkusobivus!: “Ja Underil on seda sonetiks vajalist ühtsust, hoolimata 

mõnekordsest väljalangemisest või motiivide vastastikusest sobimatusest. Kergus ja küllus, 

mis esineb Underi noorusea sonettides, voolab üle ta värsside ja loob ühtsa massi mulje; 

väikesed vead jäävad varju." (Kangro 1938: 72.) Kangro analüüsis lähemalt sonetti “Sinine 

terrass", osutades selle erakordse detailirohkuse - värvide ja lillede, lõhnade ja õite segu - 

kindlakäelisele ühtesobivusele.

Jälgides soneti kaheosalisuse ja kohustusliku murdekoha nõuet, osutas Kangro sellele, 

kuidas Underi Siuru-aegsed sonetid juba sisuliselt piiridest üle voolavad ega järgi rangelt 

murdekoha kontrastsuse vajalikkust:

Underi sonettides tajume enamasti pehmet, teravalt piiritlematut langemist eel- ja 

järellauluks. Meeleoluline element on toodud kirjeldavamasse nelikuteossa (juba 

hüüumärkide rohkus on iseloomustav) ja kirjeldav detail lööb veel soneti lõpuosas. 

Murdekoht muutub sisuliste tingimuste tõttu ähmaseks, vaevalt-aimatavaks. Siiski esi

neb üldiselt nelikuis laiahaardelisem ja objektiivsem kirjeldus, kolmikuis murdub see 

tunde väljendamiseks või selle toonitamiseks mõne värvikama detaili kaudu. (Kangro 

1938: 75.)

Kangro tõi näiteks soneti “Merilind", kus murdekoht tekib staatilise ja dünaamilise osa 

vahel; teiseks näiteks “Lahkumine", kus murdekoht tekib ajavormi vaheldumisega - nelikud 

minevikus, kolmikud olevikus. Võrreldes Underi sonettidega jagunevad näiteks Ridala ja 

Suitsu sonetid märksa selgemini kaheks, Visnapuu sonettides puudub aga murdekoht täiesti.

Kangro osutas oma uurimuses Underi sonettide erilisele puänteerimistehnikale:

Underi sonettide ekstaatiline elu-ja ilujanu ja ta kalduvus metafoorsetele asekuju- 

telmadele määrab puändi iseloomu. See pole mitte mõistuslik kokkuvõte või süga

vamõtteline tarkus, vaid tundmuslik, ilmekas, sageli metafooriline detail. [---] Kat

sudes määrata lõppvärsside suhet kogu luuletustega, näeme sonetis peaaegu alati 

gradatsiooni. Viimasena avaldatud motiiv sisaldab aga mõnikord pööret ka hoopis 

uude suunda. Underi hilisemate sonettidega võrreldes ei ole puändi sümboolsus veel 

kuigi kaugele arenenud, kuigi teatavad sugemed ei puudu. (Kangro 1938: 82-83.)
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Näiteks tõi Kangro soneti “Ekstaas”, kus elujanu, rõõmu ja ilu joovastus luuletuse lõpul 

kõrgendatakse surmamõistetu elujanuni.

Võrreldes Underi ja Suitsu sonettide puänte, on Suitsu omad mõistuslikumad või dra

maatilisemad, leidis Kangro. Seepärast jätavad Suitsu sonetid hoopis lõpetatuma mulje kui 

Underi omad, nad on “sonetilisemad” harmoonilisuse ja rahuliku tagasihoidlikkuse kõrval- 

varjundiga.

Järelärkamisaja sonetiga võrreldes on Noor-Eesti ja Siuru soneti sisuline ulatus laienenud 

ja muutunud. Underi sonettide puhul tõstis Kangro esile tema loodus-ja armastussonettide 

sisulist uudsust, nimetades Underit ühtlasi suurimaks õhtumotiivide laulikuks, ehkki ta on 

samas ka kõige värvikirevani sonettide looja. Underi toonid on punane, kuldne, punakas- 

kuldne, roosa. Allel, Suitsul, Ridalal on ülekaalus öömotiivid. Neid ühendab uusromantilisus.

Bernard Kangro uurimus “Eesti soneti ajalugu” on jäänud tänini selle žanri ainsaks lähi- 

uurimuseks.

Hilisem kirjandusteaduslik retseptsioon oli Underi sonettide esteetika suhtes võrdlemisi 

kriitiline. Ants Oras heitis Underi esikkogule ette ilutsevat, “dekoratiivitsevat esteetlust”, 

sentimentaalsust ja vaatepiiri kitsust (Oras 1963:12), “Sinise purje” puhul taunis ta liigset 

dekoratiivset buduaarlikkust ning teatud ilutsevat küllastust: piiratud vorm ei jõua luuletaja 

tundehoogu enam ära mahutada (Oras 1963:1A).

Erna Siirak arvustas samuti Underi varase luule ilutsevat stiili: “Luuletaja aistiline, mõni

kord ülemeelikult-groteskselt teravdatud kujund oli põhiliselt emotsionaalse pihtimusliku 

jõuga, jäi aga kohati ka välispidiseks, eriti kenitlevas koketeriis, mis polnud vastavuses luu

letaja sügavuti tungleva lüürilise karakteriga.” (Siirak 1981b: 221.) “Sinise purje” luules nägi 

ta värsi rabelemist kunstilises kuhjatuses: “Buduaari piires liikuv võrdlustik automatiseerub, 

lüüriline tunnetus kaotab intiimsust ja siirust.” (Siirak 1981b: 221.) Varase luule riimirüüd 

nimetas Siirak veel kohmakaks, ehkki selles pulseeris värvi- ja rütmielamus.

Ele Süvalep alahindas “Sonettide" perioodi luulet “suhteliselt algaja” loominguks, mis 

mõjutatud saksakeelsest haridusest (Süvalep 2001b: 239). Ka tema heitis ette vastuolu 

Underile omase suure emotsionaalse liikuvuse, avatuse ja spontaansuse ning sonettide abso

luutse vormiranguse vahel, nägemata just selles sisu ja vormi vahelises dünaamilises pinges 

Underi sonettide põhimõttelist uudsust.

Toomas Haug sõnastas 1981 uurimuslikus artiklist “Sonetid ja “Siuru”” esimesena olulise 

tõdemuse Underi esikkogu esteetilise tähenduse mõistmisel: “M. Underi “Sonetid” kinnita

sid klassikalise sonetivormi eesti luulesse”, sest Underi debüüt oli esimene iseseisev 

sonetikogu eesti keeles (Haug 1981: 859).

Lünki “Siuru”-aegses kriitikas näitab kas võ| asjaolu, et üldse ei vaadelda sonette 

nende “sisemise vormi” seisukohalt. M. Under puänteerib sonette sageli õnnestunult, 

kuid saavutab harvemini tõusu nelikute lõppvärsis. Ta sonett on elamuslikult ühtne, 

kuid nõutav kaheosalisus pole küllalt kontuurne. Nende aspektide teadvustamine, 

millel lüürilises eneseväljenduses on omajagu universaalne iseloom, oleks kahtlemata 

lisanud toonase arvustuse pädevust. (Haug 1981: 860.)
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Erandlikult positiivne oli Underi varasema noorusluule esteetika suhtes Karl Ristikivi, 

kes rõhutas nt “Sinise purje" lähfanalüüsis Underi sonettide esteetilisi kvaliteete: kujundite 

pildilist konkreetsust, värskust ja tundeintensiivsust, pillavat värvirõõmu ja rikkalikku sen

suaalsust. Ristikivi täheldas, et Underi luules domineerib nägemismeel: valitseb pildistik, 

valitsevad värvid. Ristikivi märkas esimesena hinnata “Sinise purje" meeleoluliselt ülesehita

tud kompositsiooni rõõmust kuni melanhooliani. Tunnustades värsitehnilist ja sõnastuslikku 

külge, võrdles ta Underi stroofe Dante tertsiinide piduliku raskusega, leides, et just rohke 

süliriimi kasutamine neljarealistes stroofides (riimiskeemiga abba, mitte tolleks ajaks üli- 

kulunud skeem abab) lisas Underi luulele teatavat pidulikkust. Ristikivi pööras tähelepanu 

Underi vaheldusrikkale värsistamiskäekirjale, vahelduvale reapikkusele ja muutlikule, nagu 

tantsiva rütmiga vormikultuurile: “Ainult riimi tarvitamisest ei loobu Under kunagi.” Samas 

ei ole Under riimi suhtes eriti nõudlik, ta ei taotle üldse kunagi vormilist virtuooslikkust või 

isegi laitmatust. Kuigi on üksikuid ebaharilikke ja üllatavaid riime nagu joobumispuhke - loo

bumisuhke, äratõtt kus - sõtkus, on enamik Underi riime vägagi tavalised, palju tarvitatud 

või isegi ebapuhtad. Aga me ei märkagi seda tugeva tundepinge ja pildistiku alalise värskuse 

tõttu, kirjutas Ristikivi. (Ristikivi 1973b: 9-20.)

Ristikivi pööras suuremat tähelepanu keelelistele uuendustele, mida Under oma luules 

esmakordselt tarvitusele oli võtnud: lühike i-mitmus, alaleütlev - lle (hommikulle), lühike 

omastav Maini, pilvi), taaselustatud instruktiiv (purji), verbi vormidest lühendatud partitsiibid 

(tulnd, jäänd), lühendatud tud-kesksõna (punut, pärlendet, lõimendet). Tollal olid uudsed ka 

verbivormid vaskub, raskub, tummuks.

Siurulased tõid kirjandusse rohkesti võõrsõnu, kuid Under ei liialda nendega, ehkki 

mõned neist võisid jääda ka tema toonastele lugejatele tundmatuiks ^metamorfoos, spliin, 

fontään). Ristikivi täheldas teravapilguliselt ka mitmeid tüüpilisi põhja-eesti murdevorme 

(tuid, suid, aid, koldsed), mis on olnud eesti luules “haruldased selletõttu, et meie luu

lekeele allikad alati on voolanud Lõuna-Eestis”- Leidus ka mõni üksik sõna või moodus

tis, mida kaasaegne keel üldse ei tundnud lask, vaige, vangus, mägistades), kus luule

taja võttis kasutada vabadust, mida isegi keeleuuendaja Aavik heaks ei kiitnud. (Ristikivi 

1973b: 18.)

Kokkuvõttes näeme, et Underi varase luule esteetiline retseptsioon oli vastuoluline: 

see, milles kaasaegsed nägid vormireeglite rikkumist, osutus hiljem (Ristikivi, Haug) vormi- 

uuenduslikuks harulduseks, värskuseks ja originaalsuseks.

Ekspressionistliku 
esteetika vastuokslik 
retseptsioon

Erinevalt varase luule ulatuslikust vormikriitikast ei pööranud kaasaegsed arvustused Underi 

ekspressionistliku luule muutunud vormile praktiliselt üldse tähelepanu. Kui muutust mär- 

gatigi, siis pigem võõristati, kui küsiti, kuidas ja miks.
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Uut ajaluulet tervitanud Hugo Raudsepp tõdes vaid põgusalt, et oldi väsinud estetis

mist ja buduaari-meeleoludest, et uute teede ja ainete leidmiseks oli ülim aeg (Raudsepp 

1920a: 5), kuid August Alle leidis, et mehise aja laulud polnud vastavuses Underi naiseliku 

andelaadiga. Vaid seal, kus poetess on astunud oma isiklike elamuste ja kannatuste Kolga

tale, kus ta on vabanenud ekspressionismi pealetükkivast paatosest, on ta jälle võluv ning 

köidab lugeja tähelepanu, kirjutas Alle “Verivalla” luulet arvustades (Alle 1920b: 40-41).

Nigol Andresen oli ainsana vaimustuses Underi uute ajalaulude maalilisest tehnikast, kõla- 

elementidest, rütmist ja kujundipildistikust: ta võrdles neid maalidega, sest iga lause on omaette 

pilt. “Pilte lõpmatult. Need hästi valit, ent mõtte spontaansusel alalisena elemendina võivad 

segada nautimisel ning vähe kõrvale kalduda põhiideest. Kõlalist elementi külluses: lõppriime, 

siseriime, assonantse - ja pääasi: rütmi. Värss on ikka distsiplineeri!, ka mõtte plahvatusil." 

(Andresen 1923: 86-87.)

Ehkki ka Hugo Raudsepp pidas Underi luule kandvamaks jooneks kujukat, pildirikast, 

plastilist lauset, mis väsimatu maalima, diagnoosis ta siiski maneeri-ohtu: leidus võrdlus- 

pilte, mis kunstlikud, ebaausad või väevõimuga ühendatud. Raudsepa meelest olid mait

setud sõnapildistused “ilusioni kõõm”, “hommikpuhangu ventiil” või maniküürlik “rõõmu 

roosiline küün”. Raudsepp süüdistas luuletajat ka valedes võrdlustes, ta ei suutnud ette 

kujutada näiteks tuult kuulina, jääkatet mere riivina või lainete haagina. Ka Underi kohatine 

abstraktne idealism tundus Raudsepale vahel sisutu, ärkamisaja epigoonide laadis: “Me äkki 

algust, valgust, headust - soojust täis...” (Raudsepp 1924a: 136.) Raudsepp jagas 

Alle arvamust, et erinevalt Barbaruse ja Alle mehelikust rusikast muutuvad aja “rögisemine” 

ja “logisevad kondid" Underi luules lihtsalt maitsetuks ehk siis ajalaulud ei sobivat Underile.

Arthur Rooset, kes tegi 1923. aasta kirjandusülevaate, veetles küll Underi “Pärisosa” 

luuletuste hoogne ja musikaalne rütm, kuid nende täielikku kõlavuselepääsu takistavat 

kohati raskepärane sõnastus ja mõtestus. Veetlesid ka piltlaused, mis vahel allegoorilised, 

vahel looduskirjeldused. Underi peamist tugevust nägi Roose öeldule plastilise kuju andmi

ses. Kokkuvõttes leidis Roose, et “Underil on õnnestunud omada juba varemalt vormimeistri 

nime, ja seda säilib vastne luulekogugi.” (Roose 1924: 90.)

Niisiis oli kaasaegne kriitika Underi vormimuutustest küll teadlik, kuid hinnanguis pigem 

pealiskaudselt vastuoluline. Lähema analüüsini toona ei jõutud.

Underi luule suurt vormilist muutust analüüsis alles Ants Oras oma lühimonograafias. 

Ekspressionismi mõjud ulatusid tema hinnangul just nimelt Underi väljendusviisi, mitte nii

võrd luule dramaatilisse sisusse, mis jäi sügavalt isiklikuks murranguks. Peatudes “Verivalla" 

muutunud esteetikal, nägi Oras muutusi peamiselt kujundiloomes:

juba “Sinises purjes” oli ta graatsiline vorm paiguti hakand murenema. Nüüd see alatasa 

rebeneb täiesti, kaotades äärjooned, siin-sääl kägardudes ahastuslikeks sõna-ja kõla- 

tompudeks või sähvatades morni tuld. Väljendus alatihti muutub karjatuseks, pildistik 

kaoodistub, metafooristik tantsib viirastuslikke kooljatantse, eufooniasse lõikub kako

fooniaid. Vahel aga - praegu veel mitte sageli - tekib ootamatuid ekstaase, suuri ins

piratsioone, üleslende, millele siis äkki võib järgneda ikaroslik langus. (Oras 1963: 16.)
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Oras nentis ettevaatlikult, et mõnel puhul kipuvad rütmid ja riimid elama kontrolli

matut omaette elu, kuid samas andis kõrge üldhinnangu: kõik kristalliseerub meloodiaiks, 

“mille taolisi varem polnud kuuldud ei Underilt endalt ega üheltki teiselt eesti või ka muu 

maa luuletajalt” (Oras 1963:16).

Oras nägi “Verivalla” ja “Pärisosa" luules võitluselemente nii sisus kui sõnastuskunstis. 

Under polnud küll täielikult hüljanud kindlaid värsivorme, kuid sonette siin enam ei leidu. 

Tertsiine on, kuid neis pole enam endist dekoratiivsust, need on vormilt karmid ning täis 

ranget jõudu nagu Dante “Põrgu” tertsiinid. Sagedamini puruneb vorm hoopis, kuid Under ei 

valitse uut vabamat värssi veel täielikult, arvustas Oras. Ka riimid ei täida siin ei ekspressiiv

seid ega kontuuristavaid funktsioone. Ponnistlev pildistik kipub rikkuma muidu vahel piibel

likuks tõusvat tooni. Kokkuvõttes oli Orase hinnang Underi ekspressionistlikule esteetikale 

pehmelt kriitiline, nentides muuhulgas pinge vähesust. (Oras 1963:18-20.)

Oras oli esimene, kes oskas selgesti näha “Verivalla” ja “Pärisosa” olulisust Marie Underi 

väljendusoskuse ja sõnastuse arengus:

Seda suurmeisterlikkust Under ilma oma ekspressionistlike eksperimentideta vahest 

niipea poleks saavutand. Võtete värskust ja julgust oli tal peagu algusest pääle, kuid 

teataval määral konventsionaalsed vormid teda siiski tõkestasid. Veel polnud tal oma 

suurt stiili - stiili, millesse ta ise oleks täielikult mahtunud. Nüüd aga näeme nii ta 

mina kui ta stiili suurt avardumist, esiotsa küll veel vaid üksikutel puhkudel. Heitudes 

ekpressionistlikku kaosesse oli ta küllalt tugev vormituses uut, seekord juba täiesti 

oma vormi looma - uusi rütme, uut pildikeelt. (Oras 1963: 20.)

Oras nimetas Underi vormieksperimente imetlevalt võimsakontuurilisteks.

Erna Siirak jagas Orase positiivset hinnangut: erinevalt Ällest ja Raudsepast pidas ta 

ekspressionistlikku avatud vormi täiesti vastavaks Underi loomingulaadile (Siirak 1981b: 

224). Ehkki rabelevad igavikuotsingud ei viinud alati poeetilise eheduseni, murdsid nad 

siiski tee olemasolu avaramaks mõtestamiseks, kirjutas Siirak - niisiis lunastas uus sisu luule 

vormikonarused.
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Kõrgperioodi 
esteetika hiline 
väärtustamine

“Hääl varjust” (1927) ei pälvinud samuti kaasaegses kriitikas esteetilist vaatlust, vaid tähe

lepanu oli suunatud ülidramaatillsele sisule ning teose kirjandusloolisele tähendusele.

Ants Orase oli taas esimene kriitik, kes märkas Underi luuletuste arenenud struktuuritun- 

net: “Paradoks seisneb siin jõulisuses, millega väljendetakse jõuetust. Pildikeel tihti saavutab 

lõplikuna mõjuva pregnantsi, ilma et selles kuski oleks midagi otsitut. Seda lihtsuse suurust oli 

Underil varem harva. / Selline kunst osutab hingelist jõudu, suuri reserve." (Oras 1963: 24.) 
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Näiteks “Unetuma laulu” nimetas Oras Underi keele võib-olla kõige dramaatilisemaks pai

najalikuks luuletuseks.

Erna Siirak leidis selle kogu puhul samuti uusi esteetilisi väärtusi: “Üllatavalt avardunud 

rahvakeelne sõnavara, germanismidest ülesaamine, dekoreeriva vormimistungi väljavahe

tamine püüdega tabada aine olemuslikkust - kõik see aitab Underil valitseda ka kunstiliselt 

indiferentseks peetud ainestikku.” (Siirak 1981b: 228.)

Ele Süvalep, kes pidas “Häält varjust” Underi parimaks ja terviklikemaks luulekoguks, 

hindas kõrgelt just selle kogu esteetikat, eriti vaheldusrikast rütmi ja riimi: “Luuletuse kindlat 

alusmeetrumit varieeritakse erineva värssliigendusega, vahelepõimete ja kõrvalekalletega. 

Enamasti kasutab Under luuletustes lõppriimi, kord lihtsamates, kord keerulisemates kom
binatsioonides. Üksikjuhul, näiteks “Ahastajas" on aga nii riimist kui kindlamast rütmimallist 

loobutud: tegemist on kahevärsiliste vabastroofidega.” (Sfivalep 2001b: 241.)

“Rõõm ühest ilusast päevast” (1928) arvustajad märkasid juba Underi värsitehnika 

lihtsamaks muutumist. “Esimesis kogudes harrastatud sonetist ja tertsiinist on luuletaja 

jõudnud välja lihtsusele ka vormis. Suurem osa luuletusi käesolevas kogus on neljavärsilisis 

stroofes, või täiesti vabad. Värssides vahel komistusi värsijalgade arvule, tähistades nagu 

kevadist tahtmist “lüüa üle aisa”," kirjutas F. Dreverk (Dreverk 1928: 8). Temaga nõustus 

K. Ehrmann, kes kirjutas, et võrreldes varasema loominguga on luuletused vormilt napi

sõnalisemad, katkendlikumad, “kuid ühtlasi oma lühikeste lausetega ka mõjuvamad, pisut 

rabavamad. Viimast asjaolu tuleb kirjutada osalt ka rütmi otsekohesuse ja lihtsuse arvele." 

(Ehrmann 1928: 677.) Olulisemaks väärtuseks pidas ta Underi lause otsekohesust, lühidust, 

selgust ja pildirikkust.

Kõige pikema ja põhjalikuma arvustuse sellele kogule kirjutas Henrik Visnapuu, kes tun

dis küll teatavat pettumust Underi endise sugestiivse jõu kahanemise pärast, kuid tunnustas 

kõrgelt tema lüürilist annet ühendada luulekujundites reaalset ja irreaalset:

Käesoleva luuletiskogu kõige väärtuslikumad ja kaunimad laulud kuuluvad rühma 

“Laulud lindudest”. Need luuletised on otsekoheseks rikastuseks eesti lüürikale. Nad 

on seotud kõigepäält värsikogu ühiste loodusemeeleoludega, siis sisemiselt lauliku 

oma elu ja südamega. Nendes peitub lauliku oma nooruse juubeldus ja elusügisele 

lähenemise nukrus. Nendes luuletistes puhkeb esile lüürika, nagu see peab olema: 

realiteet ühineb irreaalsega. Kõik asjad, esemed ja pildid jäävad siin reaalsele pin

nale, kuid võrdluse ja lüürika sõnastamatu kaasheli kaudu tajume, nõnda öelda, hinge 

maastikku ning hinge juttu. (Visnapuu 1929b: 93.)

Visnapuu märkas esimesena naturalistlikke lõimi, mis puudusid Underi varasemas 

luules, ning kiitis märgatavalt avardunud kujundimaailma. Samas oli Visnapuu jätkuvalt 
kriitiline Underi ebapuhaste riimide suhtes: “Üldiselt M. Underi sõnastus on endiselt pil

dirikas. Kahjuks aga Under ei taha lahkuda sääraseist riimest, nagu: õisi päisi, näri-veri 

ning kirjutab riimi pärast kummagil (pro: kummalgi) [—], mis asjatult kahjustab värssi.” 

(Visnapuu 1929b: 94.)
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Vaid Daniel Palgi leidis sellest kogust kohati väljenduslikku pingutatust, kummalisel 

kombel just neist tekstidest, mida teised arvustajad olid kõige enam kiitnud: “Laulud lindu

dega" ja “Taevaminek" (Palgi 1929: 4-Y

Hilisretseptsiooni esteetiline hinnang oli väga kõrge. Ants Oras võrdles Underi pildi

keelt puäntliku kiirkirjaga: “Nüüd on ta täiesti omaette meister. Ta kujundusvõimel ei tundu 

enam ees olevat mingeid tõkkeid. Traditsiooni ta kasutab, kuid suurima vabadusega, osuta

des ülimat leidlikkust nii värsiehituses kui metafoorikas.” (Oras 1963: 28-29.) Under ei raiu 

oma värsse, vaid temal voolab, uhkab või lendab kõik. Ta skaala on erakordselt lai, ta laad 

on dünaamiline, ta stiil lahtine, kuid kindlasuunaline. Oras esitas siinkohal lennukaid kirjan

dusloolisi võrdlusi maailmakirjanduse suurte meistrite luulestiiliga (vt ptk “Kirjanduslooline 

lugemine. “Rõõm ühest ilusast päevast” panteistlik optimism”).

Erna Siirak täheldas autori stiililiste vahendite mitmekesistumist: vabavärss, ebapuhas 

riim, erinevad stroofikujud: “Tema stiilitunnetus jääb eemale klassikalise harmoonia täiuse- 

taotlusest, võtab omaks sisetunglevate, dissonantsigi ehituselemendina kasutavate stiilide 

karakterjooni. Underi luulestruktuuri põhjaks kujuneb mitmetahuline, realistlik, elu valgust 

ja varju dünaamiliselt peegeldav kujund, hingestatud kirjaniku kõrgusse pürgivast vaimsu

sest" (Siirak 1981b: 231.)

Ka Ele Süvalep rõhutas selle kogu esteetikas sõnastuslikku ning värsitehnilist mitme

külgsust (Süvalep 2001b: 242).
“Õnnevarjutuse” (1929) kaasaegsed arvustajad hindasid üksmeelselt kõrgelt nii Underi 

uudsete ballaadide sisu kui ka stiili, kujundiloomet ja sõnavara. Ants Oras, kes arvustas kogu 

varsti pärast ilmumist Loomingus (Oras 1930b: 220-222), tunnustas üllatavalt suureks pai

sunud sõnavara, kiitis eriti riimsõnade uudsust ja värskust, märgates, et autor tarvitab väga 

palju Wiedemanni sõnastikku: “Tulemuseks on sõnahelmestik, mille iga üksik lüli on värske, 

individuaalse värviga, ilma et tervik lakkaks olemast Under.” Tunnustust pälvib spontaanse- 

maks ja sugestiivsemaks muutunud sõnaloome: “Underi luuletised on eriti rikkad uudismoo- 

dustisist või vanade huvitavate sõnakujude puhtast või teisendavast ülevõtust.” Oras rõhutas, 

et Underi luules ei domineeri mitte vorm, vaid see lähtub sisust, on nägemuste emanatsioon. 

Oras kiitis ka Underi uut oskust mõista sügavuti eesti küla hingeelu ja rahvaluulet ning tun

nustas ballaadide karastavalt vaheldusrikast ainestikku. Luuletaja avar tunnete ja meeleolude 

ampluaa avaneb siin täies elukülluses ja ehtsuses:

Under oskab tõmmata stiililisi konsekventse. Ta ei peatu poolel teel ega salli stiiliäh- 

masust. Iga üksik pala on endamisi maailm omade probleemidega, ja poetess vajutab 

nähtavasti pitseri häälmeelel võimalikult sügavale, kas või teatava ponnistusega, et 

paberile suruda teda painand küsimus või lahti saada mõnesugusest teda vaevand 

meeleolude kompleksist. Lugejal tundubki igakord, et ta on käind läbi teatava kat 

h a r s i s e - et mingi nurk tema hingekärjestikust on läind lahti ja hakand tulvama 

värve ja visioone. Neid on üldse harva, kes nii vabalt ja hoogsalt annavad endast 

kujude ja elevuste maailmu. (Oras 1930b: 220.)
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Oras leidis, et varasemad suulised etteheited Underile luulekujundite liigses irratsionaal

suses (metafoorne element olevat liiga julge ja loogiliselt jälgimatu) ei ole selle kogu puhul 

põhjendatud: “Õnnevarjutus” on ses suhtes eriti tasakaalus (Oras 1930b: 220).

1929. aasta luuleülevaates vaidles Oras mõnede kaasaegsete folkloristidega, kes ei 

leidnud Underi ballaadidest “täit eestipärasust, täit rahvalaadsust”. Orase arvates ei olnudki 

seda oodata Underilt kui “nii individuaalselt poeedilt”:

Jätkub minu arvates sellest, et ta igale ainele on andnud asjakohase värvingu - et iga 

pala antud seoses tundub indiviidina. Meie dekoratiivselt perifrastiline ja perifraasis 

sageli nii karske ning õilmeline rahvaluule ei ole samatõuline luuleliik kui Underi iga 

muljet võimalikult teravaks ja plastiliseks vooliv ballaadika. Sellega tuleb minu arva

tes leppida. Rahvaluule uuendajat ä la Eino Leino ootame veel, kuigi õnnestunud kat

seid on olemas. Under ei suuda alistuda võõrale stiilile - ta on alati tema ise ja loob 

igale ainele uue, ta enda olemusega kooskõlas oleva vormi. (Oras 1930a: 171-172.)

Oras siiski nõustus teatud määral (anonüümsete) suusõnaliste etteheidetega, et Underi 

ballaadides on vähe psühholoogilist vaheldust ning esineb “välisefektide liigtaotlust”, kuid 

jätkas ikka Underi ballaade kaitsval liinil:

Sellega tuleb mõnel puhul olla nõus. Üliohtrana käepärast olev keeleline materjal 

tundub vahetevahel minevat äärmuseni, kuid meil pole siiski rikkust kunagi olnud nii 

palju, et nüüd, mil seda saame, tuleks seda hüljata. Selline hüpertroofia on meie olu

des vägagi vastuvõetav - eriti kuna ka sügavamaist muljeist ei ole kaugeltki puudu.

Vabalt haarav ja loov, vabalt pilduv - sellisena tundub Under praegu. See kõik 

näib äärmiselt spontaanne. Ma ei kahtle siiski, et selle eel on käinud palju tööd - et 

juba sõnalise materjali kogumine on olnud väga teadlik, kuigi tagavarade esilepurs- 

kumine antud tekstidesse võis olla hoogus ja vaevata. Kõigil oleks õppimist Underi 

meeliujutavast vormist. (Oras 1930a: 172.)

See on esimene kord, kus Oras seab Underi pedagoogiliselt kõigile eeskujuks (vt “Peda

googiline lugemine”).

Ka Ilmar Reiman kiitis oma arvustuses just ballaadide vormi eeskujulikuks ja üllatavaks:

Under avastab uuesti selle maailma uhke ja kõlava akordiga. Vormilt üllatavad bal

laadid seesmise helinaga ja rahutu, raiuva rütmiga. Nende ehituslik külg on eeskuju

lik ja tasakaalukas. Faabula arendamiseks on tarvitatud kõige lihtsamaid vahendeid 

üllatusliku eduga. Nii et jõuaksime peaaegu tardunud terminini: klassikaline ballaad. 
Kuid hoidugem sest surmalõhnalisest sõnast, Underi “Õnnevarjutus" sööbub meelde 

teravamini ja sügavamini, kui ükski teine tema teoseist. Seal on suhe isiklikkudele 

elamustele objektiivne, üllas ja selle tõttu teosel suur suggestiivne mõju. (Reiman 

1930: 125-126.)
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Ometi ei jõudnud kaasaegne kriitika Underi ballaadide uuendusliku vormi täpsema ana

lüüsini. See toimus alles hilisretseptsioonis.

Ants Oras analüüsis lühimonograafias lähemalt Underi ballaadide vormi, märkides, et 

Under ei püüa jäljendada rahvalaulu meetrikat, vaid jääb läänemaiste värsimõõtude juurde, 

kasutades siiski mitmeid teisi rahvalaululikke võtteid nagu regivärsi aluseks olevat neljajalg

set rütmi, parallelisme, loendusi, kordusi. Erinevalt rahvalaulust kasutab Under aga sageli 

rabavaid lõppefekte, lõpuridade kulminatsioone.

Oras nägi puudusi kõige pikemas poeemi mõõtu ballaadis “Vahetet laps” (tervikuks 

välja arendamata), vastupidises äärmuses on mina-vormilised “Ebajalg" ja “Valge lind", mis 

lähevad hüüatlevasse dramaatikasse ning võivad ahvatleda pateetilisele deklamatsioonile. 

Tugevamateks: ballaadideks pidas Oras “Lapsehukkajat", “Merilehmi” ja “Rändavat järve”, 

omapärasteks ja eripalgelisteks nimetas ta rabelaislikult robustset “Nahakaupleja Pontust”, 

romantilist ballaadi wPorkuni preili” ning piibliainelist, orientaalset aistilisust õhkuvat, ditü

rambilist kirgede poeemi “Tuudaimimarjad”. (Oras 1963: 30-38.)

Karl Ristikivi analüüsis Marie Underi ballaadide kujundiloomet, hinnates kõrgelt tema 

sensuaalset kirge, lopsakat rahvapärast huumorit ja virtuooslikku keelelist väljendusrikkust. 

Ristikivi rõhutas, et erinevalt Suitsust, Ridalast ja Visnapuust ei kasuta Under oma ballaadides 

kordagi rahvaluule vormi, ehkki näiteks Eino Leino tegi seda suurepäraselt “Helkalauludes”. 

Under läks teist teed - ta on ballaadi vana vormi uuendanud ja hingestanud seda oma luu

letaja isikupäraga, eeskätt tugeva tundejõuga. (Ristikivi 1973c: 224, 229.)

Erna Siirak keskendus oma põhjalikus ballaadi-analüüsis eeskätt ballaadide dünaamili

sele stiilile, aga ka nende sisulistele kvaliteetidele, eetilisele sõnumile, autori soojale, inim

likult kaastundlikule südamele, hinnates enim luuletaja empaatilist oskust avada kannatava 

inimese siseilma, mida varasemad ballaadid ei teinud, piirdudes välise süžeejoonisega. (Sii

rak 1987a: 113-133.)

Arne Merilai hindas Underi ballaade mitte ainult tema enda luule, vaid kogu maailma kir

jandusliku vaimuloomingu tipuks. Ta jõudis järeldusele, et “Õnnevarjutuse” arhitektoonika on 

gooti katedraalile omase kompositsioonilise ülesehitusega: ““Õnnevarjutus" on konstruktiivse 

ja sünteetilise vaimu täiuslikke produkte, mille lähemaks mõistmiseks oli vaja aega.” (Merilai 
1991: 64.) “Näib, justkui oleks gootilik ballaad Marte Underi “Õnnevarjutuse” kaudu välja jõud

nud maailmaajaloolise lõpetatuseni - oma olemuse absoluutse mõistmise ja žanrivõimaluste 

igakülgse ammendamiseni. Ja seda meie, perifeerseks peetud kirjanduses.” (Merilai 1991:66.)

Esmakordselt analüüsis Marie Underi ballaadide narratoloogilist struktuuri, jutustamise 

ja fokuseerimise tehnikat Epp Annus (Annus 1996: 541-551). Ta tuli järeldusele, et Underi 

ballaadide valdav enamik on nii eepiliselt kui semantiliselt “tõelised lood" (Annus 1996: 

542), milles tegutseja siirdub üle semantilise välja piiri, kulgedes ühest olukorrast teise. 

Annus rõhutas, et Underi ballaadide jutustamisviis ja fokuseerimine on vaheldusrikkam ning 

keerukam kui ainult lüürilises või ainult eepilises tekstis. Ballaadides vaheldub mitte ainult 

jutustaja, vaid ka jutustamisaeg: samaaegne jutustamine vaheldub järgneva jutustamisega: 

“Nii koondub ballaadides üheks kaks erinevat ajatunnetust: “nüüd" ja “oli kord"; looväline 

jutustaja lisab omalt poolt veel kolmanda - igavese olemise. See, mis kord minevikus oli, on 
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ka nüüd, on alati. Ballaadidel pole palju paberiaega suuri tõdesid ja sügavusi kuulutada, see

tõttu nad peavad appi võtma ka tekstide struktuuri, tekstisisese ajaja tekib struktuuriline 

polüfoonia.’’ (Annus 1996: 550.) Annus rõhutas, et Underi ballaadidele on omane rahvalau- 

lulik stseeni, motiivi või detaili parallelism: detailide lisandudes laiendatakse kujutatu mõõt

meid, süvendatakse meeleolu. Parallelismi kasutamine on üks väheseid Underi ballaadidele 

üldiseloomulikke jooni. Ehkki Underi ballaadid on temaatiliselt ja stiililiselt omavahel sarna

sed, ei leidu siin täpselt ühesugust ballaadistruktuuri. Korduvalt eelistab autor ringstruktuuri: 

üldse on ring, mille moodustavad armastajad ning mis tähistab hingelist siseruumi, Underi 

ballaadides väga oluline (Arne Merilai, Epp Annus, Erna Siirak).

“Lageda taeva all” (1930) esteetika puhul juhtis Henrik Visnapuu tähelepanu Underi 

teisenenud luulekeelele, mis hakkas kohati juba lähenema proosale, kuid säilitas siiski tugeva 

rütmitaju: “M. Underi rütmi kontsessioon proosale ei ole küll liig alistuv. Ta ainult vahetab 

jalga, nagu ta kuldratsu luulelisest “Sõit hommikusse’’. Päris lahti ei rütmistu ta kunagi.” 

(Visnapuu 1930:1158.) Puhtaid täisnime eelistav Visnapuu jätkas ka selle kogu puhul oma 

alatist riimivaidlust Underiga, säilitades siiski respekti kolleegi õiguse suhtes tarvitada kaud

semaid ja ebapuhtamaid irdriime:

Mina, näiteks, ei saa leppida riimiga täht-leht, erk-särk, köet-mõõt, heitja-võitja 

jne., aga Under tarvitab neid täie teadvusega ja veendega. Ma pean riimis otsusta

vaks rõhulise silbi esimest konsonanti või vokaali; nii võiksin riimida: täht-taht, leht— 

luht-laht, köet-kaet, särk-sirk, võitja-väitja. Erinevate vokaalide juures peaks minu 

arvates eesti keeles, kus konsonandid ei ole küllalt tugevad, esimese silbi esimene 

konsonant olema tingimata ühesugune. Et M. Under aga täie teadvusega riimib erk- 

särk, siis ei taha mina võtta julgust arvustada sarnaseid riime puudulikeks. (Visnapuu 

1930: 1158-1159.)

Mitmed arvustajad heitsid luuletajale selle kogu puhul ette nii sisu kui värsitehnika 

luitumist, pinnapealsust ja kohatist šabloonsust (nt Kivikas 1931: A; Oras 1931a: 22). Orase 

hinnangul oli teos tervikuna hajuv ja ebaühtlane ning maastikud paiguti juhuslikud. Ka Vis

napuu pidas kogu nii ideeliselt kui kompositsioonilt keskendamatuks (Visnapuu 1931: 261). 

Sama kompaktsusepuudust taunis ka Oskar Urgart, kes arvustas seda kogu paar aastat pärast 

ilmumist, samas imetles ta Underi puhul just tema vormilist virtuoossust, millega ta “üle

tab kõik eelolnu, kisub kaasa ka tänapäeva skeptilise ja iroonilise lugeja, kes muidu kalduks 

nägema vastustamatus siniromantilises tungis ebamääraste kauguste ning kõrguste poole 

midagi naiivselt-alaealist ja teiselt poolt ka teataval määral klišeelist. Kui Ernst Enno roman

tilised igatsused takerdusid ja ähmusid uduses abstraktsuses, siis Underi vormilise oskuse 

tõttu selgub ebamääranegi elamus imeväärses konkreetsuses ja plastilisuses.” (Urgart 1932: 

293.) Urgart kahetses, et Underi fööniksi-linnu elamus ei kasvanud selles kogus nii tugevaks, 

et suutnuks luua ühtlast tervikut.
Hilisretseptsioon jõudis teose esteetika suhtes märksa positiivsema üldhinnanguni. 

Juhuslikkuse, hajuvuse, pinnapealsuse ja šabloonsuse etteheited on nüüd unustatud. Ants
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Oras nägi kõike heledamates värvides, nimetades “Lageda taeva all" valevaks raamatuks: 

“see on vabaõhu luule, õhurikas, tuuline, kuigi harva tormine”. Domineerivat meeleolu ise

loomustab nüüd mitte “Sõit hommikusse”, vaid avaluuletus “Valge leht”:

Inspiratsioonile lahtist loomisrõõmu tunneme siin igal leheküljel. Kogu oma mitmeke

sises rikkuses hoovab elu, kõigepäält loodus, nüüd luuletajasse. Vaevata näib see nüüd 

vormi võtvat, kasutades poeedi vaimu vaid meediumina. Kõigele jääb ta enda rütm ja 

värv, ainult veel kirkamana kui tõelisuses, oma isepärasusest pakitsevana. Vaid haru

korril seguneb sellesse luuletaja introspektiivsust. Underi meeled on kõigele valla, 

kuid ta reageeringud on kaugemal impressionismist kui varem. Nähtu näib muutuvat 

oma kvintessentsiaalseks minaks - otsekui oma platooniliseks ideeks või aristote- 

leslikuks entelecheiaks, täielikult teostunud elavaks sisevormiks. (Oras 1963: 39.)

Oras pidas Underi kujundimaailma nüüd elulähedaseks, mis kaasajas oleks mõjunud 

täiesti kohatult, sest Under ei kuulunud ju toonaste eluläheduse esteetika pooldajate hulka, 

pigem vastupidi; “Kõige oma innustava artistlikkuse juures on see “elulähedane”, igast lite- 

raaditsemiset maailmatu kauge luule. Kõike nähakse vahenditult, selle tõelises ümbruses, 

nagu seda näitab selgesti ka võrdpildistik”, järeldas Oras, jõudes kaasaegse kriitikaga võr

reldes täiesti teistsugusele järeldusele (Urgart heitis Underile ette just vastupidist, liigset 

literatuursust).

Erinevalt kaasaegsest kriitikast hindas Erna Siirak “Eesti kirjanduse ajaloos” kogu “Lageda 

taeva all” nii esteetiliselt kui sisuliselt märksa kõrgemalt (Siirak 1981b: 233), märgates esma

lugejana kogu peent kompositsiooni, underlikku huumorit ning tervet rida uusi tähenduskihte, 

mis on seotud kõleduse, peavarjutuse ja mahajäetusega. Siirak kirjutas, et “Varsa”, “Laululinnu” 

ja “Rukkiräägu” semantilise ja rütmilise instrumentatsiooni artistlikus summutatuses jääme 

kuulatama elu kaduvuse heli. Inimese mahajäetus süveneb sügissadude ja merega üksiolemise 

ääretuses. Motiivi lageda taeva all tähenduskihtide vastandlik väljamängimine värsitsüklite 

või mõnikord ka ühe luuletuse piirides süvendab lüürilist elamust; sageli seguneb siia mõne 

realistliku detaili najal underlikku nurgelist, koduseks tähendavat huumorit (“Lühikesed päe

vad”). Meisterlik on žanripilt “Kalurikülas”: selles viimse kiuni läbi tunnetatud ja kujundiliselt 

värskes luuletuses tunneme eriti selgesti Underi kunstilise sõna jõudu. (Siirak 1981b: 233.) 

Siirak juhtis tähelepanu sellele, mis kaasaegses kriitikas jäi kahe silma vahele.

“Kivi südamelt” (1935) esteetika pälvis kaasaegselt kriitikalt üsna üksmeelselt kõr

geid hinnanguid. Harald Paukson (Parrest) nimetas Underi kõrgeimat kunstilist taset eesti 

luules erandlikuks nii “kujutusliku maitse" kui “loomingu distsipliini” poolest. Kuid ta leidis 

siiski ka väikesi kunstilisi puudusi: programmilisemad luuletused (kogu avapala “Üksteisest 

pimesi me mööda käime" ja ladinakeelse pealkirjaga lõpuluuletus “Medio in vita in theatro 

sumus”, ka “Loodus”) tundusid arvustajale kunstlikud, liiga “näiteseinalised” Underi kohta. 

(Paukson 1935: 383-384.)

Underit suureks luuletajaks kirjutav Ants Oras rõhutas “Kivi südamelt” arvustuses, 

et luuletaja loomingus on alanud uus järk, uus mulje: Under on endiselt ehe ja tihe, kuid 
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süvenemisprotsessis on nüüd juba “mingit seletet ja tasakaalukat sügisküpsust, mis on eriti 

nauditav". “See on eriliselt haarav, paiguti rahutukstegev, kuid peagu alati kütkestav teos." 

(Oras 1935:1162.) Samas on Under säilitanud võime luua väga konkreetset ja üllatavat pil- 

distikku. Ainsa etteheite tegi Oras mõnele abstraktsemale luuletusele, mis on metafoorikaga 

niivõrd koormatud, et mõttel on vahel raske teed leida. Siiski on näha, et luuletaja ei mängi 

metafoorikaga, vaid püüab teravamalt ja tihedamalt väljendada meeleolu ja mõtte olemust: 

"Siledus ja mugav läbipaistvus kannatavad mitmeti mingi karmima, kärsituma energia kasuks. 

Sõnamoodustised on väga julged ja isikupärasust on neis rohkesti. Sonettides ahvatleb neiks 

võib-olla ka Underi püüe anda uudseid, reljeefseid riime.” (Oras 1935:1163.) Oras jõudis 

“Kivi südamelt” arvustuses äratundmiseni, et tegemist on tõepoolest suure luuletajaga.

Võttes selle Underi tippkogu kohta sõna rekordiliselt viiel korral, oli Orase ideaalhin

nangu peaargumendiks just Underi erakordne esteetiline loomemeetod:

Under on jõudnud sellesse harva saavutetavasse loomisjärku, kus isiklik ja individuaalne 

saab suure üldinimliku väärtuse ja maksvuse, ilma et autor sääljuures kuidagi püüaks 

lugeda moraali või müntida “üldkehtivaid" sententse. Aimame endid vaistlikult olevat 

kontaktis eriti sügavalt tüüpilise, väärtusliku inimeluga, milles see, mida tunneme oma 

parimail, avameelseimail hetkil, leidmata sellele sõnu, näib saavat igikestvaks elamu

seks, valandudes kõige kirkamasse ja haaravamasse sõnamaterjali. Tema luules näib 

teostuvat see vaimse loomingu ideaal, mille püstitas suur inglise sõnataidur Walter 

Pater, nõudes, et asetseksime alati “põletispunktis, kus suurim eluliste jõudude hulk 

liitub oma puhtaimas energias”, et “põleksime järjest kõva, kalliskivitaolise leegina”, 

"with a hard, gemlike flame”. Underi loomispalangud sulatavad elamustest tavaliselt 

välja kõik, mis juhuslik, jättes järgi ainult kestvaima ja hinnalisima. (Oras 1936c: 43.)

Noorem, arbujate põlvkond leidis Underi kümnenda luulekogu esteetikast siiski üht

teist kritiseerimisväärset, vaatamata üldisele tunnustusele. Nii arvas Heiti Talvik, et “Kivi 

südamelt" ei mõju sugugi nii tasavägisena kui “Hääl varjust”, kuigi:

Kogu väärtuselt poetessi uudisteos kuulub ta parimate kõrvale... [---] Ei tohi 

aga unustada, et Underi looming on aastate jooksul kristalliseerunud üha mõistusli

kumaks, ja siin ähvardab mõnigi kord kuivalejooksmise oht. Kuidagi elutult ja puiselt 

mõjub valimiku alg-ja samuti selle lõppluuletus. Märgatavaid tühikuid vägagi võluvate 

stroofide kõrval sisaldab “Käik valgusse". Komplitseeritud siseelamuste värsistamisel 

kaldub poetess end mõnikord sõnastikuliselt üle pingutama. “Hulguse laulus” mõjub 

häirivalt metafoor “vihmahoo lohisev pits", samas esineb ka riim - vettind:rätti. Üksi

kuid analoogilisi näiteid võib tuua mujaltki. Üldiselt pole aga osaline üleminek eba- 

puhtaile riimidele Underi uudisteost kahjustanud. (Talvik 1935: 567.)

Ka Paul Viiding kurtis mõnede Underi värsside raskestimõistetavuse ning kujundimaa

ilma liigse abstraktsuse üle (Viiding 1936: 32-35).
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Henrik Visnapuule tundus “Kivi südamelt” pigem eluraamatu “Rõõm ühest ilusast päe

vast" järelpurskena. Ta heitis Underile küll ette isiklike elamuste kitsapiirilisust, kuid see ei 

takistanud tal andmast luulekogule kõrget esteetilist ja kirjandusloolist üldhinnangut: “See 

on jälle elumeelne sööst tuultesse ja päikesse. Kogu aja tajume vabanemist mingist survest. 

Mis see täpselt on, seda ei öelda. Üks asi on selge, et elamused on isiklikku laadi. Kuigi seda 

kitsapiirilisust võiks pidada teose nõrkuseks, siiski M. Underi loominguline jõud muudab 

endakohased elamused meie luule rahvuslikkudeks varadeks." Visnapuu hinnangul paelub 

Underis “elujulgus, vahelduv ja uudistav elurütm, eluenergia, mis teeb ergaks ja värskeks. 

Käesolevas kogus kõige üle langeb selgitatud tarkuse ja kauguseigatsuse õdangu valgus. 

Selles vangistavas aimluses kajastub tagantjärele elu kõiksus, mis on viidud laulvuseni.” 

Ta nägi kogus ka puudusi: teatavat ähmasust, vanu sümbolistlikke võtteid, liigestetistlikku 

maailmatunnetust, isegi vana fraseoloogiat, nagu “lõhkes valguse roos", “must välk” jne. Kuid 

kõige üle kerkib luuletus “Vanemate piibel”. (Visnapuu 1936: 422.) Visnapuu sõnutsi tun

neb Under “sõna väärtust, selle massi ja dünaamikat. Seepärast ei lange tal ükski sõna välja 

kontekstist. Värsi järeletajumine on kindel.” Underi sõnastustaseme seadis Visnapuu ideaal

seks mõõdupuuks Sütiste, Hiire jt luuletajate loomingu hindamisel (Visnapuu 1936: 423).

“Kivi südamelt” hilisvastuvõtt oli ülistav. Ants Oras pidas seda luulekogu Underi võib

olla kõige kesksemaks teoseks, analüüsides seda peamiselt elutunnetuslikust ja psühho

analüütilisest aspektist. Esteetilise muutusena täheldas ta, et Underi värsid on siin endistest 

vähem läbipaistvad, endise lahtise hinge ning niisama lahtise värsi asemele on tulnud mõis

tatuslik sümbolite tihnik, kus tegu on juba elamustega, mis kuuluvad müstika valdkonda. 

(Oras 1963: 42.)

Erna Siirak jagas Orase kõrgeimat kirjandusloolist hinnangut, ent pööras rohkem tähe

lepanu Underi motiivi-ja vormianalüüsile. Selles kogus asus Under “intellekti ja tundmuse 

liitluses lahkama inimelu keskseid küsimusi. Kirjeldava elemendi järjekindel taandumine, 

süvenenud poeetiline kaudkõne aimuste ja vihjetega, mõistete avardamine sümboliteks ise

loomustab seda külge Underi lüürikas.” Siirak rõhutas Underi pingsat tõeotsimiskirge, mis 

kannab selle kogu kõiki värsitsükleid. Motiivid arendatakse välja võrdkujulise avaruseni, kus

juures märksõnad meri, tuul, kivi, päev, öö, valgus, elu, surm, muld saavad endale filosoofilise 

koormuse (vt ptk “Filosoofiline lugemine”). Erilisel kohal on mullamotiivja sellega seotud 

kujutlusringid, väljendades hellust, imetlust, käeulatust esihõimudele, kuid olles sillaks ka 

metafüüsilistele retkedele, põimudes kõige elavaga. Kosmilised visioonid esitatakse suure 

sisemise liikumisega. Surematuseteema saavutab eriti suure lüürilise puhtuse ja läbipaist

vuse luuletustes “Vanemate piibel" ja “Hingede päeval”. Siirak juhtis tähelepanu, et selles 

kogus avaldatud paarkümmend sonetti on varasematega võrreldes märksa vormikindlamad, 

seesmiselt ühtsemad. (Siirak 19|lb: 233-235.)

Oras ja Siirak on ühisel seisukohal, et eesti luule tõusis selle Underi koguga kõrgeimate 

vormilisele tasemele.
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Hilisluule 
selginenud 
lihtsus

“Mureliku suuga” (1942) ilmus sedavõrd rasketes sõja-ja okupatsioonioludes, et vastuvõtt 

kujunes peamiselt poliitiliseks ja kirjanduslooliseks, üldse mitte esteetiliseks. Ka hilisretsept- 

sioonis ei pööratud kuigivõrd tähelepanu Underi isamaaluule esteetikale. Ele Süvalep tähel

das põgusalt, et Underi varjamatu mure-ja ohutunne väljendub peamiselt loodussümboolika 

vahendusel, tuues näiteks luuletused “Raske hommik”, “Külm puhang", “Vihane kevad" jne 

(Süvalep 2001b: 245).

Märkamata jäi Underi tagasipöördumine klassikaliste nelikvärsside ning riimiskeemide 

juurde, sõnastuse selguse ja puhtuse taotlus ning hoolikalt valitud motiivide suur kesken

datus, mitte enam kuhjatus.

Ka pagulasperioodi luule vastuvõtt oli külma sõja olukorras juba ette poliitiliselt mää

ratletud, mistõttu esteetilised aspektid jäid tagaplaanile.

“Sädemed tuhas” (1954) puhul kirjutas Aleksis Rannit muuhulgas, et Underi luule on 

vormiliselt väga mitmekesine, ulatudes vabastroofist kõige distsiplineerituma vormini: 

“Meetrika rütmiline rikkus on suur. Riimidel on nii “arhailist" kui ka modernset ilu. Filosoo

filine värving on domineeriv, kuid intellektualistlik joon puudub. Rahvaluule ja rahvakeele 

varamuist omandab nii ideestik kui ka sõnastik ainet. Under on suur nii kunstnik-poeedina, 

kui ka rahvalaulikuna. Seda veendumust ei vähenda ka kaks-kolm selle ulatusliku luulekogu 

salmi, mis kannatavad teatava programmilikkuse all.” (Rannit 1954: 8.)

Ants Oras rõhutas Underi esimese pagulasluulekogu arvustuses eeskätt Underi hilisluule 

stiilimuutusi, ehkki need olid tegelikult jälgitavad juba kogus “Mureliku suuga”. Tugevnenud 

on luuletaja võime müntida tundeintensiivsust laulvaks fraasiks, pildiks, stroofiks: “Kuid liht

sus on suurem, väljendusviis lakoonilisem, kirkus on nõrgund läbi kannatuste kurna. Hõiska

vat häält on seetõttu vähe, piltide ja rütmide edasi-tagasi pildumist ja jälle kättepüüdmist 

juhtub harva. Nägemus on tavaliselt kontsentreerit ühteainsasse punkti, millelel mõttekuju- 

tus koondab oma kiired." Kuigi Underi võrdlused, metafoorid ja muud stiilifiguurid on endi

selt väga ootamatud ja julged, see kuulub tema olemusse, ei esine nende kuhjamist enam nii 

sageli. Arvustajat üllatas nüüd just vastupidine - kujundite ilmekas nappus. Väljendid nagu 

“Me loobuma sitkund” või “Rind laulu täis nagu kirik" illustreerisid Orase hinnangul ikka jälle 

Underi keele nõtkust, rikkust ja omapära: “kuid nad ei tule uputusena: kristallselgus ja -puh

tus valitseb ta praegust stiili.” (Oras 1954: 248.)

Noorema põlvkonna pagulasluuletaja Ilmar Laabani luuleema-tapuline kriitika selle 

kogu aadressil lähtus peamiselt elutunnetuslikust ja kirjandusloolisest, mitte niivõrd estee

tilisest ootushorisondist. Laaban süüdistas Underi kujundiloomet muuhulgas “vanaroman- 

tilistes liighõlpsustes”, kahvatumates ja väsinumates toonides, sisseharjunud refleksides, 

liigses paatoslikkuses jne. (Laaban 1956: 7.)

“Ääremail" (1963) retseptsioonis domineeris samuti kirjanduslooline ja poliitiline ootus- 

horisont, esteetilised vaatlused jäid tegemata.
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Ivar Ivask vaidles vastu Orasele, leides, et Underi hilisluulest on kadunud lüüriline liht

sus, mis Orasele meenutas “Eelõitsengu” aegu. Asemele on tulnud jälle küsiv Under, kes ise

loomustas end juba “Ema laulus” kui “niisama üht küsijat, otsijat elus”. Ivask juhtis tähele

panu sellele, kui palju on Underi luuletustesse tekkinud küsimärke varasemate hüüumärkide 

asemel. (Ivask 1964: 2.) Ivaski peatähelepanu oli pööratud Underi hilisluule filosoofilisele ja 

religioossele maailmapildile, kuid ta esitas mõningaid tähelepanekuid ka tema kujundimaa

ilma kohta: ruum on Underi luules seotud tuule, valguse ja lendamise vabadusega. Underi 
luule keskne ruumi ja igaviku sümbol on meri. “Ääremail” II osa viimases stroofis leidub rahu 

just nimelt mere kujundis: “Nüüd meri, sa vete vesi, / mu mõtted on mitmekesi / su rahusse 

vahustund.” “Kuid sellel luulelisel lahendusel pole palju ühist Underi muu dramaatilise luu

lega - kus võitlevad eluarmastus ja surmahirm, usk ja kahtlus, tunne ja mõistus, päev ja öö - 

pigem ennolikult müstilise kõige oleva jaatamisega.” (Ivask 1964: 4.) Ivask tõstis esile Underi 

äärmiselt kokkusurutud pildikõne, st hilisluule lakoonilisust.

Tundub, et siinkohal rääkisid Ivask ja Oras teineteisest mööda: kui Oras pidas silmas 

eeskätt hilisluule vormilist lihtsust, siis Ivask süvenes rohkem sisusse, mis tõepoolest oli 

hilisluules muutunud pigem komplitseeritumaks ja filosoofilisemaks, vastupidiselt puhastu

nud vormile, keelele ja stiilile.

Hilisretseptsioonis jäi Underi pagulasluule klassikaliseks lihtsustunud esteetika samuti 

üldiselt tähelepanuta. Isegi Erna Siiraku põhjalikud stiili-ja motiivianalüüsid puudutasid 

poliitiliste olude sunnil peamiselt tema varase ja küpse perioodi tekste (Siirak 1973b: 

63-64).

Underi 
esteetika 
eripärad

Toetudes J. Aaviku, B. Kangro, A. Orase, E. Siiraku, A. Merilai, E. Annuse jt Underi luule estee

tiliste aspektide analüüsidele ning lisades mitmeid omapoolseid tähelepanekuid, teen siin

kohal kokkuvõtte sellest, milline on Underi luule esteetika, missugused on tema luulevormi, 

keele, riimikasutuse ja stiili eripärad.

Vorm. Vastavalt saksa klassikalise kirjanduse, eeskätt Goethe mõjule, valis Under esi

algu oma luule põhivormiks rangekujulise soneti, kuid võttis samas endale vabaduse murda 

rangest vormist välja nii riimiskeemis, värsisiiretes kui stroofide üleminekutes. Ebapuhtad, 

tavatud riimid ja mitmekesine stroofikuju on algusest peale Underi luule väliseks tunnu

seks, kuid ajajooksul ülepaisutus ning värsisiirdeline üleäärekirjutus väheneb, värsivorm 

lihtsustub, puhastub ja täiustub, kuid riimiline värss, eriti sonett, jääb pärast mõnede vaba- 

vormide katsetusi siiski tema pärisosaks. Under kinnitas soneti loomuliku kuuluvuse eesti 

luulekultuuri.

Noore Underi autorimina lubas endale jõulist sisu primaati vormi ees, tema kujun

did otsekui purskuvad üle luulevormi äärte, kuid küps Under valitses end vormis täielikult.
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Varasema luule barokne pildiküllus asendub ajajooksul tasakaalustatuma, rahulikuma kujun

dikeelega, mis hilisluules muutub eriti lihtsaks, puhtaks ja lakooniliseks.

Eesti ballaadivormi uuendas Under nii sisuliselt kui ka vormiliselt, kasutades kunstluule 

väljendusvahendeid ning riimiskeeme. Kui traditsioonilises ballaadis piirduti välise süžee- 

keskse ehk traditsioonilise narratiivse jutustamisega, siis Underi ballaadid on üles ehitatud 

mitte ainult narratiivsele loole, mis on küll väliseks (vahel katkendlikuks) struktuuriks, vaid 

väljendavad ühtlasi tegelaste hingelist siseelu, st lüroeepiline, jutustav alge on vähenenud 

ja kujutav, elamuslik, lüüriline alge on tugevnenud. Underi ballaadide maailmakirjandusliku 

originaalsuse sõnastas esimesena Ants Oras, kes kinnitas oma laia lugemuse põhjal: enne 

Underit ei avanud lihtsaid lugusid loovad ballaadilauljad oma tegelaste siseelu nii sügavalt, 

dünaamiliselt ja empaatiliselt.

Keel. Riim. Underi luule keel on rikas mitte ainult sõnavara poolest, vaid ka gram

matiliselt: i-mitmus - nöörist lehist, lühike mitmuse genitiiv - lõhnavi patjade, i-lõpuline 

instruktiiv - lõõtsuvi huuli, uuenduslik i-minevik - kuulatin, maks-vorm - lunastamaks, lühi

kesed tingiva kõneviisi minevikud - keegi kui nutnuks, eripärased tuletusvormid, eriti verbi

des - tinahtab, küselev, ohatella, omapärased adverbid - igikaugel, ilmüksinda, hüpivarvul 

jne. Sõnavara rikastades ammutas Under sõnu nii uuskeelendeist (olevikust), rahvakeelest 

(minevikust) kui ka võõrkeeltest. Keeleuuenduse innuka rakendajana oma luules uuendas 

ja rikastas Under seeläbi ka eesti keelt.

Johannes Aavik on märkinud, et enam kui ühegi teise eesti luuletaja puhul esineb Underi 

luules rahvusvahelisi võõrsõnu nagu aroom, batist, illusioon, metamorfoos, somnambuul, 

nebuloosa ning vähemalt saja lillenimetuse hulgas rohkesti just eksootilise, võõrkeelse pärit

oluga lilli: iiris, floks, reseeda jt. Underi luule avaldas mitte ainult uuenduslikku mõju meie 

keele arengule, ta rikastas seda ka rahvakeeles äraunustatud vana sõnavara ning varem 

tundmata võõrsõnavaraga.

Wiedemanni saksa-eesti sõnaraamat oli Underi lemmikraamat ja püsis ta töölaual kogu 

elu. Samas polnud Underi varasem luule vaba germanismidest, algul oli ta luulekeeles tun

tavat literatuursust ning kunstlikku sõnastust, kuid küpse ja hilisperioodi luules muutus ta 

keel haruldaselt selgeks ja kauniks.

Ka Underi riimikäsitlus erines varasemast täisriimilisest traditsioonist, ta kasutas kart

matult kaugeid ning kaudseid irdriime, ei peljanud riimida ka võõrsõnu ning kasutas tihti 

eksootilisi kujundeid.

Stiil. Stiili all mõistan Underi metafoori-ja kujundikasutust, teksti dünaamika ja aistili

suse (erootilisuse, feminiinsuse-maskuliinsuse, visuaalsuse, auditiivsuse) väljendusvahendeid. 

Underi isikupärane luulestiil kujunes välja 1920. aastate lõpuks. Underi luulesti iii tunnused on:

tugev sisemine rütmilisus, mis võib viia ekstaatiliste või painavate marsirütmiliste tule

musteni, näiteks “Unetuma laulus” või “Kojuminekus”; jõulist underlikku siserütmi ei suutnud 

rikkuda ka Aaviku täheldatud väikesed rütmivead Underi varasemas lüürikas. Hilise Underi 

värsirütmid muutusid pehmemaks ja lainetavamaks, samas mitmekesisemaks.

vo rmi hoogne dünaamilisus, Under lubab endale tihti erakordset licentia poetica’t 

(värsisiirded, irdriimid, stroofivormide vaheldusrikkus jne);
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suur sisemine liikuvus, sage liikumist tähistavate verbide kasutamine nii hinge- kui loo- 

dusmaastike kujutamisel: “Sõit hommikusse", “Käik tuultesse” või read “Unetuma laulust”: 

jälle süda üle kees. /Pagen oma õnnetuse eest, Lumipuu kasvab ligi, pihlakas 

toob oma marjad luuletaja aknasse, kuu kaevab kiired lumeunne [sõrendused - SK].

olemuslikult vastandlike, dialektiliste kujundipaaride loomine; näiteks luuletus 
“Kevademärgid”: “Üht jalga päästes porist, teine sees / nii kõndisin ma valguses ja vees", 

või luuletus “Endaga": “sa tõde, mina - ülevõõbat vale!" või “Sõit hommikusse" 15. stroof:

Meil paremal mets ja vasemal mäed, 

ees aeva taevas ja laotus, 

Ning paremal, vasemal, tagaja ees 

on lootus ja vana kaotus.
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elava lõpetamatuse eelistamine lõpetatud täiuslikkuse asemel, puändi avatuks või 

küsitavaks jätmine, nn ons-küsimused ja teab kuhu lõpud; mõned näited:

Ons otsatus su ees? Ons ajatuse lahelt

Suur puhang puhastavast jahutusest? (“Rõõm”)

Ons lootus vaid nagu juga,

Mis langeb ja tõusta ei saa? (“Hüvastijätt”) 

[—] Ons ebahinge ohe?
Või sünge kohin surmaingli tiivust? (“Äge suvi”)

Kas miski andub haaratavaks taas?... (“Visioon")

“Somnambuul” esitab küsiva valiku: “võid astuda-võid jääda Nimetuse riiki”; luuletus 

“Aruand” delegeerib küsimuse kõrgeimale: “Oh küsi selt, kes lauluga mind ristis!”. Luuletus 

“Inimene” paradoksleb:

Oo kõige täidesaatmatu veel kiusav valgus: 

Et suureks saada - selleks olla väike.

“Milline öö” esitab õhkavaid, unistuslikke küsimusi “ah, milline võiks saada sest ööst 

meil kahel'!"; “Kurvad rõõmud" küsib otse: “Kes päästab mind?", kuid luuletus “Kui esimesel 

päeval" jätab sihi lahtiseks “mind meelitavad - kes teab kuhu aeva”.

inimhinge tundeseisundite pidev lainetamine tegelikkuse ja kujutluse vahel, näiteks 

luuletuse “Valge värav” lõpuosa:
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Sa, valge värav, keset valget lund,

Kesk valget õhtut - tähed tulid kõik, 

Kuu kummardab su kumeruse üle -

Su taga puhatakse ainust und.

Veel siinpool ma. Kui pea ehk kostuks hõik, 

Mis avaks mullegi su valge süle?...

vitaalsed sööstud inimmeelte, tunnete ja kujutluste kõrgustesse ja sügavustesse; 

isegi uneskäija meeltes toimuvat kujutab Under vertikaalse hooga luuletuses “Somnambuul”:

Ta varivaikselt astub sulgund-tõrges.

Pilk sissepoole - silmad kaugel kõrges.

Maa kuum ta sammest. Ülal külmad tähed.

Mu vastaspoolne teisik, kuhu lähed?...

Ees sünge valvur langetamas piiki:

võid astuda - võid jääda Nimetuse riiki.

keskendumine olemise, mitte olematuse probleemile. Isegi surm on Underi luule- 

filosoofias tähtis väärtus, mitte kunagi tühjus, lõpp või punkt:

Kas tühjusse haaran? Oh ei, aga ei: 

veel tähtsat jäi - veel surra jäi.

fantaasiakujundite maalähedane konkreetsus; Näiteks ballaadis “Taevaminek" kujutab 

Under lapse taevassejõudmist, ingliks saamist ja Paradiisi äratundmist sellega, et laps tohtis 

seal süüa nii palju kirsse ja ploome, kui tahtis, ning ta kõht ei hakanudki valutama; inglite 

tärgeldet tiivad on kui suhkrust, nii krõbedad, Maarja silmis tunneb laps ära oma enese ema 

ja jumalgi on:

Just nagu mu vanaisa -

Tal hõbedast iga juus 

Ning hõbe täitnud ta üsa, 

Kuid piipu polnud tal suus.

traagilise ja koomilise, dramaatilise ja groteskse elemendi koosesinemine, tunde

toonide kiire vaheldumine; näiteks neurootilises, piinavas ja painavarütmilises “Unetuma 

laulus” vilksab sisse ootamatult rahvalikke koomilisi pilte: “Jumal magab teadagi, / prisked 

inglid ümber trooni"; ängistavat agulikevadet kujutavas “Neurasteeniku kevades" leidub 

groteskselt humoristlikke kujundidetaile:
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Üks vanker sõidab, aga kümne kära, 

Ja ratastes on, kurat teab, mis rõõm!

valguse ja varju, elu vastandpooluste rõhutamine; “Õnnevarjutus”:

Üks jalg astub ellu ja teine surma - 

Kas selleks neid kaks?

võimalikult mitmekülgne aistilisuse rõhutamine - Underi luule kaasab kõiki inimmeeli. 

Ehkki peamine on impressionistlik visuaalsus, rikas pildistik, kasutab ta sageli ka kuulmis-, 

haistmis-, kompimis- ja maitsmismeelt väljendavaid kujundeid. Näiteks luuletus “Suviõhtu 

maal” on korraga tulvil nii pilte, lõhnu kui helisid:

Pilvist kulda puudele piisutab 

hõbeudu heinamaad niisutab. 

Rammus punapäine ristikhein 

lõhnab raskelt siin, kus ma vaikselt käin.

Kibuvitsalt on varisend roosa lund.

Kui väsinud lapsed - lilled ihkavad und. 

Til-tal, til-tal: kari koju lääb, 

siis vaikseks kõik, ikka vaiksemaks jääb.

ürgne erootilisus. Seda on peetud kõige uuenduslikumaks ja olulisemaks esteetili

seks kvaliteediks Underi luules. Underi luules on erootilised mitte ainult armastuslaulud, 

vaid ka loodusluule. Isegi hilisluule maailmatunnetuslikus mõtteluules jääb alles tema soe 

sensuaalsus. Looduskirjelduste erootilisuse loob ta aistiliste vere ja soojuse kujunditega, 

nt “Sõit hommikusse”:

Ees päikese suu on pärani - 

ta hingeõhk on valgus.

Kõik on nii vastne ja verisoe - 

ma tunnen: see on Algus.

Underi erootika väljendub nii feminiinses kui maskuliinses kujundikeeles, vahel isegi 

ühes ja samas luuletuses. Näiteks loomisprotsessi kujutavas luuletuses “Valge leht" on sulg 

esitatud meheliku kujundina - sigitav väike loom, kärsitu, tõtlik, julgelt ründav; valge leht 

on naiselik kujund - anduv, vastuvõtlik.
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SOTSIOKU LTU U Rl LI N E 
LUGEMINE

Sotsiokultuurilise lugemise all mõistan lugemisviisi, mille käigus esitatakse kirjandusteosele 

mitte kunstilisi (kirjandusloolisi, esteetilisi), vaid mitmesuguseid ühiskondlikult normatiivseid 

ootusi: poliitilisi, moraalseid, pedagoogilisi, soolisi, filosoofilisi, religioosseid jt. Sotsiokultuu- 

rilise lugemise käigus hinnatakse Underi luulet mitte niivõrd kirjanduslikest väärtustest lähtu

valt, vaid vaadeldakse, kuidas ta vastab erinevatele sotsiokultuurilistele ootushorisontidele.

PEDAGOOGILINE
LUGEMINE

Pedagoogilise lugemisviisi all mõistan sellist lugemisakti, kus ootushorisondiks on kasvatus

likud normid või eesmärgid. Siin tuleb eristada kaht aspekti: esiteks pedagoogiline lugemine 

ning vastavasisuline tagasiside, eesmärgiga mõjutada autorit tema loomingulisel arenguteel; 

ja teiseks pedagoogiline lugemine, mille juures on hindamiskriteeriumiks kirjandusteose, 

antud juhul Underi luule oletatav või tuvastatud kasvatuslik mõju lugejaile.

Marie Underi luuletajaks 
kasvatamine pedagoogilise 
lugemise kaudu

Underi loomingu pedagoogiline retseptsioon algas intiimse kirjanduse-ja eluõpilasena Eduard 

Vilde ja Ants Laikmaa salongides. Vilde tundis Underis eksimatult ära puhkeva ande ja oskas 

temas kannustaba ja toetada kirjanduslikke pürgimusi. Vilde mõjul hakkas Under rohkem
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huvituma ka eesti kirjandusest, Vilde kutsel asus ta 1901 tööle Teataja toimetusse, kus veri

noor neiu sattus seal eesti vaimse eliidi radikaalsema tiiva keskmesse. See ümbruskond haris 

ja koolitas Underit ning kujundas tema kirjanduslikku maitset (vt ptk “Eduard Vilde").

Ants Laikmaa lähtus noore Underi loomingulise innustamise juures eeskätt rahvuskul

tuuri loomisele ja arendamisele vajalikest pedagoogilistest väärtustest: “Palusin nüüd, kus 

ma igat vähegi tõotavat jõudu püüdsin ikka omale - s.o. kodule, kodukasvatamisele - hoida, 

koguda [—j, et ta, M. U. mulle ka eestikeelseid luuletusi näha tooks.” (KM EKLA, f 180, m 

219: 7.) Laikmaa saatis 1904 mitte ainult Underi debüütvärsid ajakirjandusele avaldamiseks, 

vaid saatis ka Underi “Ema laulu” Noor-Eesti esimesse albumisse ja tutvustas talle albumi toi

metajat Gustav Suitsu, “kelle “Elutuli” ja “Tuulemaa” kiskusid mind kaasaja andsid õhutust. 

Nüüd olin sattunud õhkkonda, mis oli soodus loominguks ja äratuseks. “Lootuses" tutvusin 

veel Bornhöhega, kuna “Teatajas” liikusid Münther, keelemees J. V. Veski ja paljud teised, keda 

kandsid vaimsed huvid," rääkis Under 1953. a usutluses. Need olid Underi esimesed isiklikud 

kontaktid pedagoogilise lugemisega.

Underi luule vastuvõtt avalikkuses ongi jälgitav alates 1905. a ilmunud Noor-Eesti albu

mist. Noore luuletaja “Ema laul” pälvis Noor-Eesti ümber koondunud kirjandusringi heataht

liku tähelepanu ja pedagoogilise kannustuse. “Ema laulu” üle rõõmustasid nii Kitzberg kui 

Tuglas, sest “kirjanduslik ring oli siis kitsas, välisüllatusi vähe. Nüüd tõi postituul kaasatundja 

tervituse,” mis oli “värske, intiimne, tunnet ja mõtet liigutav", nagu Tuglas hiljem meenutas.

Ootus ja eeldused uue luuletaja sünniks olid “Ema lauluga” loodud, aga tal ei olnud veel 

õiget nime ega nägu. Underi pärislugemine polnud veel alanud, oli vaid õrn lootus.

Kaaskirjanike esmareaktsioonid lähtusid pedagoogilisest aspektist - uue, noore ande 

äratundmisest ja kirjandusliku tegevuse jätkamisele kannustamisest. Suhtlemine eestikeelse 

ja eestimeelse vaimueliidiga innustas Underit kirjutama saksa keele asemel eesti keeles.

Oluline luulekool oli Marie Underi jaoks kahtlemata Siuru rühmituse tegevus, vastas

tikku rikastav vaimne läbikäimine, ühine luulekogude kirjastamine, ettelugemised ja arutelud, 

kirjandusõhtutel esinemine: “...muutusin siis teadlikumaks oma kutsumusest ning seega ka 

loomisrõõmsamaks, kuna avanes võimalusi mu värsside avaldamiseks nii “Siuru” albumeis 

kui eri kogudena. Muidugi mõjusid kaudselt ka inspireerivalt meie peaaegu igapäevased 

omavahelised kunstilis-kirjanduslikud vestlused, mis hoidsid vaimu alati liikvel ses vallas." 

(Rannit 1974b: 186.)

Armumine kirjanik Friedebert Tuglasesse andis eluaegse sisemise psühholoogilise püsi - 

motiivi tõestada end tõelise luuletajana; seda sisemist vajadust süvendas aastatepikkune 

depressioon pärast armusuhte katkemist ning sellele järgnenud eluaegne kirjanduslik sõp

rus. Läbi Underi eluloo on jälgitav tema püüd tõestada end eesti luuletajana, pälvida koht 

tõsiselt võetavate, esmajärguliste kirjanike reas, mitte jääda asjaarmastajaks ja diletandiks, 

nagu Tuglas teda algul nimetas. See Tuglase varane ning jätkuvalt nõudlik, otsekui väljakut

suv hoiak oli tugevaks motivatsiooniks Underile, kellest sai üks esimesi vabakutselisi nais

kirjanikke Eestis.

Viimane, kuid sugugi mitte vähem tähtis oli Marie Underi abikaasa Artur Adsoni pika

aegne roll tema loominguliste püüdluste toetajana, arhivaarina, päevikupidajana, moraalse 
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ja materiaalse abistajana. Kui Under soovis 1920. aastate algul minna leivateenimise kaa

lutlusel taas ajalehetoimetusse või kontorisse tööle, oli Adson see, kes loometöö vajaduse 

argumendiga teda vabakutselisena koju jääma keelitas. Adson oli Underi luule esimene lugeja 

ja toimetaja, pealkirjastaja, käsikirjade ümberkirjutaja, abistaja luulekogude koostamisel. 

Under usaldas Adsonit paljudes praktilistes asjades täielikult, kuid pole põhjust arvata, nagu 

teinuks Adson Underi eest ka sisulisi või loomingulisi otsuseid.*

* Näiteks viimase kogu “Ääremail” koostamisraskuste puhul kirjutas Marie Under 9.6.1963 Ants Orasele: “Ütlesin 
siis mehele, et tehku mis tahes - tema ju need tehnilised asjad alati ajab. Lõpuks siis nõustusin kaasavalima." 

(KM EKLA.f 237, m 7: 6.)

Kui Tuglas pedagoogiliselt kõrge imetlemisväärse kirjandusliku mentorina motiveeris 

Underit, siis Adson toetas moraalselt tagalas, kindlustades Underile igapäevase kodu-ja 

töörahu ning sisendades kahtlushetkil temasse kui naisesse ja loojasse eneseusku. Adsoni 

eluaegses pühendumises Underi ande teenimisele oli nii armastust, psühhoteraapiat kui ka 

pedagoogikat.

Underi hilisperioodi kesksed kirjanduslikud mentorid olid Ants Oras ning Ivar Ivask. 

Orase vaimne sõprus ning süvenenud loominguanalüüsid mängisid olulist rolli Underi hili

semas intellektuaalses elus: Oras mõistis ja tunnustas, õpetas ja põlistas. Ivar Ivask omalt 

poolt innustas ja ärgitas Underit tõlkima teiste rahvaste luulet, mis kujunes pagulaspe

rioodil autorile võrdselt tähtsaks tema originaalloominguga. Ivask inspireeris ja provot

seeris.

Under polnud kõigis neis suhetes sugugi ainult saaja pool, st õpilase rollis. Pole kaht

lust, et kõik need Underi elus olulist rolli etendanud mehed (Vilde, Laikmaa, Adson, Tuglas, 

Oras, Ivask jt) õppisid ise väga palju Underilt, kellel lõppude lõpuks oli luuletamise sisemine 

kirg, tahe ning kirjanduslik anne olemas juba varases lapsepõlves.

Marie Underi
luule pedagoogiline 
lugemine

Marie Underi luule pedagoogiline lugemine oli algul tihedasti seotud moraalse lugemisega. 

Underi varase luule, eeskätt “Sonettide” pedagoogiline lugemine toimus peamiselt negatiiv

ses võtmes. Avalikel foorumitel esitati süüdistusi ja kahtlusi säärase luule avatud erootika 

ning väidetava moraalituse kahjulikus mõjus koolinoorsoole ja kirjanduslikule maitsekasva- 

tusele (Helmi ja Peeter Põld). Siurulaste pedagoogilisel hukkamõistmisel läks kõige kauge

male tuntud eesti koolitegelane ja hilisem haridusminister Peeter Põld, diagnoosides artiklis 

“Mõned Siuru kultuurilised konsekventsid” siurulased vaimuhaigeteks, kelle koht oleks hullu

majas. R Põld möönis irooniliselt, et ta pole küll sügavamalt tunginud Marie Underi sonettide 

aluspesu saladustesse, kuid leidis siurulaste luule näitel, et ta pole...
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vastikumat, alandavamat kujutust naisest veel kuulnud, kui see, millega siin ennast leiu

tatakse ja näidatakse. Ei ole naises vaimu, ei ole temas midagi paremat, kui ainult ihu, 

ihu loomuliku tungi rahuldamiseks. Ei ole ta inimene, vaid ainult objekt, asi, riist, mitte 

inimese käes, vaid looma käes [---] Sarnane joobnud, satüriaasist põdev kultuur peab 

meile kõrguseks olema, kuhu veel tuleb üles ronida!? Vaimuhaigus tõstetakse kilbile ja 

meie peame ta kuningaks kuulutama! Meie peaksime seda oma nooresoole toiduks pak

kuma, et ta oma fantaasia kihvtitaks ja vaimuhaiguse idud temas kasvama pääseks! Ei 

ja tuhat kord kindlasti ei! Vaimuhaigete koht on erguhaigete majades! (Põld 1918: 93.)

Helmi Põld kutsus ühel avalikul kõnekoosolekul publikut üles siurulasi koguni vangi 

panema, et nad oma roppude tekstidega koolinoori ära rikkuda ei saaks. Peeter Põllu ja 

tema abikaasa hukkamõistu aluseks olid teatud ühiskonnakihi moraalsed ja pedagoogilised 

ootushorisondid, mille kohaselt kaasaja kirjandus pidi olema kõrge moraaliga ning edendama 

positiivset (kristlikku) kooli-ja kombekasvatust.

Pedagoogilise lugemise ainus positiivne erand oli Anton Hansen Tammsaare, kes eri

nevalt paljudest hukkamõistjatest avaldas just vastupidist lootust, et Underi sonetid võiksid 

edendada noorte kunstilist maitset (Tammsaare 1918:1).

Tammsaare soov täitus: 1920. aastatel vaibus torm Underi nime ümber, andes maad 

mõistvamale, sallivamale suhtumisele. Kirjandusmaitse teisenes tõepoolest, sest noorem 

põlvkond oli Underi sonettidest pöörases vaimustuses ning õppis neist paljutki. Tõeline pööre 

pedagoogilisel ootushorisondil toimus siiski alles 1930. aastatel, mil Underist sai juba kooli

kirjanduse klassik.

Küpse perioodi Underi pedagoogiline lugemine algas Ants Orase tunnustavast arvus

tusest “Õnnevarjutuse" ballaadidele: “Kõigil oleks õppimist Underi meeliujutavast vormist." 

(Oras 1930a: 172.) Orase 1930. aastatel alanud Underist eeskuju loov müüdikirjutus kasvas 

ajajooksul üha mastaapsemaks nii geograafiliselt kui tunnustuskraadidesja kirjanduslikes 

võrdlustes. Oras rakendas Underi luule kvaliteeti pedagoogilise mõõdupuuna nii uue arbujate 

põlvkonna luulesaavutuste mõõtmisel kui ka maailmakirjanduse suurnimedega võrdlemisel, 

nt kirjutas ta Marie Underi 1958. aastal ilmunud “Kogutud luuletuste” saatesõnas:

Siurulaste seas pole kedagi pääle Underi, kes kasvanuks võrreldavalt suureks isik

suseks ja avarsügavaks luuletajaks. Aastakümneid, eriti pärast Suitsu tummumist 

poeedina, jääbki ta eesti luules vaieldamatult keskseks kujuks. Koos Suitsu omaga 

kujuneb ta looming taustaks, mille vastu end vaatlevad ja millega end mõõdavad 

kolmekümnendail aastail esile tõusvad uued väljapaistvad talendid. Need kaks otsin

gute, püüdluste, sügavate igatsuste ja vaimsusele andund elamustarmu suurkehastust 

meie uuemas luules õhutavad tugevasti Heiti Talvikut, Betti Alverit, Bernard Kangrot, 

ja küllap ka Uku Masingut, kelle kaudu toimub eesti lüürika veelkordne uuenemine. 

Juba sellemõõduliste kujude olemasolust jätkus nende nooremate inspireerimiseks: 

oli loodud suur traditsioon, millest kas või alateadlikultki lähtudes võis ehitada edasi. 

(Oras 1958c: 27-28.)

M
AR

IE
 UN

D
ER

I LU
U

LE
 VA

ST
U

VÕ

703



Oras kujundas pagulasperioodil välja luulekaanoni, mille kohaselt eesti luule heroiline 

peajoon kulges liinil Suits-Under-arbujad, mis kandis endas varasema Euroopa klassikalise 

kirjanduse põhiväärtusi ning vastandus kaasaegse lääne vaimukultuuri tühisevõitu eksperi- 

mentaalsusele ning üldisele väärtuste allakäigule. Orase pedagoogilise ootushorisondi koha

selt oli eesti kirjandus, sh Marie Underi luule, jäänud üheks Euroopa humanitaarse vaimu 

viimseks kantsiks. (Rähesoo 2003: 507.)

Karl Ristikivi rõhutas pagulasperioodil Underi luule rahvusliku kultuuri kasvatuse tähendust:

“Sõnasild” on täitnud suure tühiku meie kasinas kirjandusevalikus. Seda on vaja eriti 

meie noortele, et nad ei võõrduks eesti luulest, mis meie M. Underis on leidnud 

rahvusvahelise tasemega esindaja. Aga seda kogu on tarvis ka eesti Luule kaitseks 

kergekäelise ja asjaarmastusliku laulusepitsemise vastu, mis pagulaspõlves kriitika 

reserveerituse tõttu kipub lokkama lööma juba üsna sajandivahetuse epigonismi lop

sakusega. (Ristikivi 1946:13.)

Niisiis nägi Ristikivi Underi luule ees pedagoogilist ülesannet kasvatada nii lugejate kui 

ka autorite kirjanduslikku maitset ning võidelda diletantismi vastu kirjanduses. See oli ju näh

tus, milles Tuglas oli kunagi Underit süüdistanud. Nüüd, 30 aastat hiljem lootis Ristikivi just 

Underi tippluule abil tõrjuda asjaarmastajalikust eesti luules. Jälle oli üks ring täis saanud.

Juba 1932. a oli Henrik Visnapuu nimetanud Marie Underi klassikuks, mis muuhulgas 

tähendas Underi arvamist kooliklassikute hulka, tema luule muutumist eesti koolides antava 

üldhariduse endastmõistetavaks osaks. Underi luule esimene ülevaatlik käsitlus kirjandus- 

õpikus ilmus Mihkel Kampmaa “Eesti kirjanduse peajoonte” neljandas osas 1936.

Kui Ants Orase hinnangul oli Underi luulega loodud suur traditsioon, siis Erna Siiraku 

hinnangul olid Underi 1920. ja 1930. aastate tippluulekogudes kvintessentsina eos kogu 

eesti luule edasise arengu tendentsid, st mõlemad parimad Underi tõlgendajad käsitasid 

kogu tema loomingut rahvusliku kirjanduspedagoogilise programmina.

MORAALNE
LUGEMINE

Moraalse lugemise all mõistan lugemisviisi, mille ootushorisondiks ning hindamiskriteeriu- 

miks on ühiskonna moraalsed väärtused ning mõõdupuud. Varase Underi retseptsioonis oli 

moraalsel lugemisviisil erakordselt suur roll, suurem kui ühelgi autoril varem või hiljem eesti 

kirjandusloos.
“Sonettide” retseptsioon kujunes tormiliseks, mitmekihiliseks ja vastuoluliseks. Tuglas 

kirjutas Underile erakirjas:

Kui oleksite näinud, kuidas noored tütarlapsed reas istusid, “Sonetid" pultidel 

lahti nagu õpiraamatud. [---1 Kas teate ka, et üks osa Tartu daamidest ja üldse
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“seltskonnast” on “Sonettide" puhul väga schokeeritud? Olla kusagil koguni avali

kult harutatud, missugustest naistoaleti artiklitest tohib luuletada ja missugustest 

mitte. Usun, et vist ainult kõige kaugemad kehast (umbes vihmamantel või galosc- 

hid) armu leidsid.

Kuid “Sonettide” autor! Skandaal! Kõlblus on hädaohus! Lohutage aga end - noor

tele plikadele meeldite väga. Nad maitsesid Teid, süütud kui inglid. Ja nemad on ikka 

tõele lähemal kui “seltskond”. (Under ja Tuglas 2006: 80-81.)

Moraalsest vastuvõtutormist annab tunnistust ka üks A. H. Tammsaare kiri aastast 1919, 

kus ta teatas nördinult: “Et sonettes kunstiliselt palju õnnestunuid leidub, see ei üllata

nud kedagi, õigem, seda ei pandud tähelegi, aga et paljudes sonettes julget erootilist kõdi 

aimati, see kippus päris jalustrabavaks muutuma.” Ants Oras rõhutas “Sonettide” ilmutus

likult vabastavat tähendust (Oras 1958c: 9). (Vt ptk ““Sonettidega" kohe kirjanduslukku: 

oma või võõras?”).

“Sonettide” luule kutsus ühiskonnas esile täiesti vastandlikke reaktsioone: vaimustusest 

ja tunnustusest (Aino Kallas, Hugo Raudsepp) põlguseni, tundejulguse kaitsmisest (Tuglas) 

süüdistusteni ebamoraalsuses, üleskutseteni raamat keelata ja põletada (Helmi ja Peeter 

Põld). Kuna Underi esikkogu ilmus esimese Siuru raamatuna samaaegselt rühmituse esimese 

avaliku õhtu toimumisega, siis oli mõlema vastuvõtt tihedasti seotud ja teineteisest mõju

tatud. Sonettide erootika võimendus Siuru löödud lainetes. Siuru retseptsioon omakorda 

võimendas Underi esiletõusu ning moraalset vastuvõttu.

Esiteks heideti Underile jt siurulastele ette, et nad pitspallitasid näljahädas vaevleval 

ja sõjast alles toibuval maal. Pandi pahaks, et nad eelistasid individuaalset kollektiivsele, 

esteetikat sotsiaalsele, st olid poliitiliselt vastutustundetud.

Nii pidas Hugo Raudsepp Siuru-aegse luule kõige nõrgemaks küljeks sotsiaalset 

momenti, mis puuduvat täiesti. Ta heitis 1917. a luuleülevaates ette, et siurulaste luule on 

kitsas ning ühiskonnast isoleeritud, ehkki “Eetiliselt on see lüürika revolutsioniline, äärmine, 

enamline.” See teeb esteetiliselt võrdlemisi kõrgel seisva lüürika ebarahvalikuks ja sotsiaal

selt võimetuks. Raudsepp soovis, et uue luule paatos ulatuks oma aja meeleoludeni: “Sarna

ses unistuses jätab “Siuru” lüürika ühiskonnale muidugi täieliku pettumuse, ja ühiskonnal on 

muidugi õigus konstateerida pettumuse fakti. Ühiskond tohib täie õigusega imetleda, et ta 

moodne lüürika sotsialismi päevil oli äärmiselt ebasotsialne - ja see on meie revolutsionilise 

ühiskonna enese pankrott.” (Raudsepp 1918: 2.)

Johannes Aavik kirjutas raamatus “Puudused eesti uuemas luules”:

Et seesuguse erootika esilepuhkemine meie luules sündis just sõja ajal, siis on see 

seda taunitavam nähtus. Mõtelge ometi: keset sõja pingutusi, viletsusi ja hädi, sel 

ülitähtsal ajaloolisel silmapilgul, kus rahvaste ja ka meie rahva saatust otsusteti ja 

kus seega ühiskonna kogujõud pidi olema selle võitluse heaks ja selle kohaselt koor- 

dineerit, kus iga üksik oleks pidand valmis olema üldise asja heaks ohverdama oma 

isiklikku mõnusust, - nemad laulsid oma erootilisi elamusi ja naudinguid, sellega 
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omalt poolt veel tõstes ja edendades sõja-ajale omast lodevustja rikkumast, mis on 

üheks põhjuseks ja iduks majanduslikele rahutustele ja kokkuvarisemistele. Kui raske 

on seda põhimõtet läbi viia omas eraelus ja oma enese isiku kallal, siis ärgu vähemalt 

teistesse kahjulikult mõjugu oma kirjatöödega. (Aavik 1921: 117.)

Aavik leidis, et liigset sensuaalset erootikat võib taunida ühiskondlikult või rahvusli

kult seisukohalt, sest see kahjustab ühiskonna või rahvuse elujõudu, lõdvendab ja nõrgestab 

seda. Et eestlastele kui väikerahvale on rahvuslik energia aga väga tähtis, siis oli erootilise 

luule mõju kaasaja poliitilises kontekstis laostav, kõlas Aaviku ja paljude teiste kaasaegsete 

kohtuotsus.

Kokkuvõttes taandus see ideoloogilisele vaidlusele, kumb on tähtsam, kas elu või kunst. 

Elu kõrgeimaks väärtustajad taunisid siurulaste kunstilise vabaduse põhimõtet ehk kunsti 

kunsti pärast.

Teiseks peeti siurulaste luule enneolematut erootilisust ebamoraalseks, seda nime

tati “lõbumaja luuleks", “kiimalisteks mõttekujutusteks”. Keegi E. R. nimetas “Siuru I” albu

mit kõige madalamaks, alatumaks ja nurjatumaks kirjandusliseks tooteks ning kuulutas, et 

“lugev publikum saab aga “siurulastele” ja nende kohvimaja-luulele põlastavalt selja pöörama” 

(E. R. 1917).

Underi “Sonettide” moraalituse suhtes võtsid mitmed arvustajad lausa tsenseeriva sei

sukoha, väites, et mõned neist luuletustest poleks tohtinud selles kogus ilmuda. H. Tõra- 

maa leidis oma kirjutise joonealustes märkustes, et mõned väikekodanikke ärritavad värsid 

kahandavad kogu teose esteetilist väärtust:

2) Ei malda siin siiski üht etteheidet allasuruda: miks on luuletaja ise limaste silma

dega pööbelile lubatähe annud oma luulet profaneerida, kuna ta mõningad laulud 

kogusse võttis, mis mitte trükimustaga kokkupuutuda poleks tohtinud? Kui seks muud 

põhjust polnud kui boheml lapsikult jonnakas päänõksatus “pour ebahir le bourgeois” 

(väikekodaniku ärritamine) peab seda sügavalt kahjatsema. Sest mitte ainult oma 

isikule pole luuletaja sellega kahju teinud: ka kogu esteetiline väärtus kaotab kaht

lemata, kui teda mitte ilma kõrvalinteressideta maitsta ei või, mis täiesti väljapoole 

luulevalda langevad.

3) Pole vast ülearune tähendada, et järgnevad harutused mitte Marie Underi 

pihta sihitud pole, vaid nad käsitavad palju laiemakandvusega üleüldinimlikku nähtust, 

mille illustreerimiseks käesolev kogu rohkesti materjali pakub. (Tõramaa 1917: 210.)

Johan Sabase pikk ja põhjalik “Sonettide” retsensioon oli samuti kriitiline sonettide 

amoraalsuse suhtes, ehkki tema peamine kriitika oli suunatud Underi luule liigmoodsale 

keeleuuenduslikkusele. Ta arutles pikalt kõlbluse ja moraali üle, märkides, et metsrahvaste, 

sh ka eesti rahva minevikus oli kõlblus arenemata mõiste. Nüüd on aga asjad teisiti. Ta võrd

les prantsuse-vene ja teisalt inglise, ameerika, saksa kirjanduskultuuride arusaamu kõlblu

sest ja leidis, et prantslased on kõlbluse juba endast heitnud ja venelased pole selleni veel
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jõudnudki. Kuid üks oli autorile selge: inglise, ameerika, saksa kultuuris ei vastaks Underi 

sonettide esteetika sugugi ühiskonna eetikale: “Nii on lugu ka Underi luulega: olles iseendast 

tundlemiste luule, ning väljaspool kõlbluse piire vaadatuna - hea luule, jätavad mõned neist 

luuletustest, meie praeguse ühiskonna hingeelu seisukohast vaadatuna, kõlvatuse mulje, nii 

et luuletaja on oma ühe osa luuletuste estetika, ilo, seadnud vastuollu enamjao seltskonna 

praeguse etikaga, kõlbusega.” Kokkuvõttes nentis Sabas, et sõltuvalt kõlbluse astmest on 

“Sonettide” suhtes kaks vastandlikku seisukohta: loodusrahvalik, ilutsev ja “kulturalik", huk

kamõistev. Ta kiitis küll Underi hoogsat väljendusoskust, kuid heitis ette rohket erootikat, 

mis on mõnele “ilusamale sonetile niisamasuguseks ehteks kui täpp tõrva valgele kleidile”. 

(Sabas 1917:1.)

Friedebert Tuglas asus jõuliselt siurulaste, sh Underi sonettide moraali kaitsma ning 

alustas vasturünnakut. Ta oli veendunud, et uue luule tulevikku-sihtiv esteetika on väärtus

likum, kui kaasaegne arvustus seda hinnata oskas: “Neid ei oska hinnata õiglaselt arvustus, 

mille siht näitab minevikku. [-—] Arvustus muutub klatshiks ja seltskonda täidab moraali 

võbin.” Arvustus leidis, et mainitud kirjanikud on “kõlblusvastased, elujõuetud ja ebarah

vuslikud”, kõlasid kaebedja klatš. Tuglase hinnangu kohaselt ei või neli kirjanikku oma ühis- 

esinemisega aga midagi erinevat pakkuda sellest, mida poleks olnud juba aimata eesti uue

mas lüürikas. (Tuglas 1917a: 1.)

Kaitstes Underi sonetikogu, kirjutas Tuglas ülevalt kunsti ja kõlbluse vahekorrast, rõhu

tades Underi luule moraalset puhtust:

On, nagu rüvetaks moralisti pilk kõige kaunima teose, nagu murraks ta räpased sõr

med kõige ilusamad õied. Tahaks hoida mõnd raamatut nagu mänguasja, nagu lille

kimpu paksus rahvamurrus.

Üks niisugustest raamatutest on ka “Sonetid".

Selle raamatu andumuses on midagi ülendavat nagu “Sakuntalas”, seda lugedes 

tunnete igal pool nii palju ja nii vähe, see on ühelhoobil ääretute võimaluste ning 

karske ja püha maailm. (Tuglas 1917a: 1.)

Teades Underi ja Tuglase salajast armulugu, on selles lõigus tajutud otsekui Tuglase 

varjatud etteheidet Underile, kes oma intiimseima armutuule avalikuks oli teinud (Undusk 

2007), kuid ometi jäi Tuglase võrdlus (“tahaks hoida mõnd raamatut ....nagu lillekimpu pak

sus rahvamurrus”) eesti kirjandusloos kõlama kui suurim kompliment “Sonettide” aadressil. 

Ja kompliment see oligi - autorile, etteheide oli suunatud pigem pööbellikele lugejatele, kes 

kauni kunstiteose labaseks tõlgendasid.

Hugo Raudsepp nimetas siurulasi tunnustavalt moodsa luule eetilisteks revolutsionääri

deks. Sekundeerides Tuglasele, asus ka Raudsepp kirglikult kaitsma Underi sonettide moraali:

Underi “Sonettide” pealkirjad on vastamisi sattunud “moraliga” ja on päevakorrale 

tõstnud mingisuguse Venuse “problemi” Eestis. Väikekodanlises seltskonnas on Venu- 

sel kahtlane kuulsus ja kõlblastele on see tüüp tavaliselt vastuvõtmatu. Ma ei tunne 
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kohustust Underi kaitsjaks saada väikekodanlise alevimorali tribunali ees, mille otsused 

valmivad sagedasti pealelõunase kohvijoomise kestes. Ma ütlesin ainult nii palju, et 

kui Under nüüd tõesti on sunnitud kehastama meil seni puudunud Venust Eesti lüüri

kas, või kui ta oleks meie “Põhjamaa Sappho", nagu autoritetliselt poolt märku antud, 

siis oleme saanud haruldaselt noorusliku, kaunihingelise, kurbilusa ja intelligentse 

Venuse, kes moralselt kõrgemal seisab nii paljudest “ausatest” naistest ja veel ausa

matest vanematest piigadest. Sest see on Venus, kes andub ja ehtub sellele, keda ta 

armastab ja ihaldab, kuna "moralsed naised" tavaliselt anduvad “kohusetundest”, hea 

“partii” või lihtsalt sellepärast, et nad ühel või teisel põhjusel on saanud ühe või teise 

mehe “põliseks eraomanduseks". Omi ihki ja andumisi laulab see Venus küpse kunst

niku sugestioniga ja värsitehnika kõrge kulturiga. (Raudsepp 1918: 2.)

Kokkuvõttes jõudis Raudsepp järeldusele, et Under pole ebamoraalne, sest tal ei ole 

üldse moraali, on ainult esteetiline südametunnistus. Nii lükkas Raudsepp kõrvale moraalse 

ootushorisondi kui kõlbmatu vaateviisi Underi luulele ning tõstis ainuvõimalikuna esile estee

tilise ootushorisondi:

llutunne ja ilunälg on see jõud, mis Underi ikka puhtana ja karskena hoiab, ka kõige 

kriitilisemail silmapilkudel. I---) Traditsioniline moraliproblem, lahutamine kõike 

heaks ja kurjaks, ei kesta Underi käes. Under ei ole “ebamoralne” - Underil ei ole 

üleüldse morali, kui hea ja kurja kriteriumi: tal on ainult “estetiline südametunnis

tus" ja kogu probleem seisab küsimuses: Ons see ilus või ei ole see ilus? Inetused, 

ka kõige vooruslikumad ja vagamad, ei ole talle vastuvõetavad. Kuid patt, kui ta on 

kaunis ja julge, kui ta suursugustab, tõstab elu väärtust ja elamise potentsi - see patt 

on Underile vastuvõetav ja õigustatud. (Raudsepp 1918: 2.)

Tammsaare kirjutas kriitiliselt siurulaste, sh Underi “patuhimu armastusest” (Tamm

saare 1917: 1), tõukudes eeskätt Underi luules väljendet soovist lugeda kõigi silmist “jul

get, kaunist pattu”. Rasmus Kangro-Pool, kes kirjutas pika essee teemal “Siuru ja moraal", 

nimetas Underi sonette kergemeelseima lõbu väljenduseks, ilusas kuues “nilbuseks", mida 

võiks moraali nimel palju rohkem hukka mõista kui Gailiti või Visnapuu töid (Kangro-Pool 

1918: 88).

Lisaks süüdistati siurulasi ka eesti keele solkimises, seda tegi ka Tammsaare, kes nime

tas siurulasi “eesti luule kohimeesteks” ja arvas “Siuru I” albumi autoritest, et neil “puudub 

lihtsalt suurteose keel”. Underi, Visnapuu jt keeleuuenduslike värsside esmavastuvõtt oli 

valuline ja kriitiline ka tunnustatud kaaskirjanike hulgas.

Kui Siuru juba lõhki läks, kutsus August Gailit oma kurikuulsas pamfletis “Sinises tuale

tis daam” üles Marie Underit tuleriidal põletama kui “endist jumalat, kellest oleme kurbuses 

loobunud”. Siuru arhiivimapi “Publik sõimab” kirjades nimetati siurulaste loomingut "vai

muhaigete pahnaks” ning soovitati “Mingu oma venemaale kõik underid, vabed ja kiivikad, 

Gailitid, ja jätku Eesti oma ooleks." (KM EKLA, f 180, m 26: 5.)
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Üks pahane lugeja pidas siurulasi jumala salgajaiks, Kolgata vihkajaiks ning palus nende 

hingede eest (vt ptk “Siuru”).

Kokkuvõttes: Underi jt siurulaste luule moraalses hukkamõistus ja nende moraali kait- 

selahinguis ristusid nii poliitilised, esteetilised, pedagoogilised kui religioossed ootushori- 

sondid.

Moraalne
enesetsensuur

Moraalse lugemise omaette kunsttükk on autori enesetsensuurist ajendatud noorusluule 

redigeerimine 1930. aastate lõpus, mil Under valmistas ette kolmeköitelist “Kogutud teoste" 

väljaannet, mis ilmus 19^0. Ta jätkas redigeerimist-tsenseerimist osaliselt ka paguluses, väl

jendades oma viimset tahet 1958. a “Kogutud luuletustes". Ehkki paljud “Sonettide" ja “Sinise 

purje" luuletuste kärped johtusid ka esteetilistest kriteeriumitest (parandada rütmi, muuta 

sõnastust ladusamaks, kujundid vähem ilutsevaks, võõrsõnu vähemaks jne), oli peamine roll 

siiski moraalsel enesetsensuuril: Under häbenes hiljem oma armastusluule erootikat ja püüdis 

seda katta igavikulisemate viigilehtedega, vähemsensuaalsete kujunditega (vt lähemalt ptk 

“Enesetsensuur”). Kalju Lepik söandas Underi enesetsensuuri nimetada ühel Metroo seminaril 

kultuuriskandaaliks. Ka siinse teose autor ja tema kriitik Hasso Krull on Underi järeltsensuuri 

küsimärgistanud, Kiin leebemalt (Kiin 1993a: 57-78), Krull karmimalt:

Kahjuks ei saa siin minna üksikasjadeni, kuid lühidalt arvan Underi redigeerimistöö 

vaatlusest nõnda: on kiiduväärne, et Kiin pole “autori viimset tahet kaugelt kummar

dades" (lk 78) tõtanud välja ostma kõiki ilmselt moonutavaid ja lamestavaid paran

dusi, mis klassik vanast peast oma noorpõlveloomingusse on teinud. Laiduväärne on, 

et selles nii vähe järjekindel on oldud. Eriti puudutab see “Sonettide” erootilisemaid 

palasid. Miks mitte välja öelda, et tegemist on lihtsalt kirjaniku enesevõltsimisega 

(mis muide on kahekordselt destruktiivne: esiteks kaob luuletuse tegelik mõte, ja 

teiseks jääb igale uuema aja lugejale “Sonettide” kirjanduslooline skandaalsus täie

likuks abrakadabraks). Pealegi pole Under oma põlvkonna kirjanike seas ainus, kes 

oma noore-ea loomingut jõhkralt on muutnud. (Krull 1996: 103.)

Kuid Krulli kasutatud enesevõltsimise mõiste eeldaks, et autoril puuduks võimalus aval

dada oma tekstide suhtes viimset tahet. Jätaksin kirjanikele siiski selle õiguse.

Meile jääb alati võimalus naasta Underi ajalooliste esmatrükkide juurde, mida Marie 

Underi luule kordustrükid (K. Muru koostatud “Lauluga ristitud", 2006; V. Härmi koostatud 

“Laternaks mu enda süda", 2006; P. Pääsukese, I. Hirve ja U. Oti koostatud “Luule”, 2007) 

vabas Eestis siiski kasutanud ei ole, järgides truult luuletaja viimaseid tsenseeritud tekstire- 

daktsioone.
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POLIITILINE 
LUGEMINE

Vene ja Saksa okupatsiooni aja, küüditamise, soomlaste Talvesõja ja lõpuks poliitilise pagu

luse traagiliste elamuste poetiseerimine muutis Underi luule tahes-tahtmata poliitiliseks 

areeniks, mille pärast käis mitukümmend aastat äge ideoloogiline võitlus ühel ja teisel pool 

raudset eesriiet

Kui Underi häält nimetati läänes, vabas maailmas “eesti rahva südametunnistuse hääleks" 

(Bernard Kangro), siis okupeeritud kodumaal kuulutati see keelatuks, mahavaikimist väärivaks 

kodanlikuks dekadentsiks. Alates 1950. aastate lõpust keelud leevenesid, kui N. Eestis lans

seeriti Endel Sõgla juhtimisel versioon, nagu oleks tegu ideoloogiliselt eksinud lambukesega, 

keda kuritahtlikud tagurlikud pagulased, tema abikaasa Artur Adsoniga eesotsas, on eksiteele 

viinud ja emigreeruma sundinud. Järgnesid organiseeritud kojukutsed küll propagandaraadio 
ja Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühingu (VEKSA) saadikute kaudu. Tagajärjeks 

oli Underi luule valikuline, tsenseeritud ja autori nõusolekuta avaldamine N. Eestis, mis sai 

võimalikuks EKP KK eraldi otsusega, mille alusel lubati taas osaliselt avaldada Underija Suitsu 

loomingut. Sisuliselt oli tegu stalinistide ja liberaalsemate kommunistide vahelise poliitilise 

vaidlusega, kellele kuulub Under, kas ainult pagulastele või kogu Eesti rahvale.

Niisiis - Underi kui poliitilise sümboli tähendus oli vanglas ja vabaduses kardinaalselt 
erinev. Õpetajaid, kes Underi luulet koolis söandasid õpetada, lasti ametist lahti, üliõpilasi, 

kes söandasid Underi luulet ümber kirjutada või levitada, visati koolidest välja. Sellele vaa

tamata loeti, paljundati, kirjutati salaja ümber ja levitati Marie Underi keelatud luulet massi

liselt läbi kogu nõukogude aja. USAs elav kunstiteadlane Paul Reets kirjutas hiljem Underile, 

kuidas ta kandis tema sonetti põuetaskus läbi terve Teise maailmasõja rinnete ja laagrite. 

Underi lugemine kujunes pagulaseestlaste aktustel ja kodueestlaste salajastel kodustel koos

viibimistel vabadusaate alleshoidmise sümboliks. Poliitilise sümboli tähendusjõud võimendus 

just keelatuse tõttu nii ajas kui ruumis.

Poliitilisest eneselugemisest annab tunnistust pärast Underi surma Tulimullas avalda

tud “Testament", mille koostasid 1968. a paiku Aleksis Rannitja Artur Adson ja mille Under 

omakäeliselt allkirjastas. See pretsedenditu dokument püüdis tõestada Underi luule ja tema 

käitumisnäidete varal, kummal kaldal siis ikkagi seisis elav klassik - ikka vabaduse kaldal, 

olles surmani kodumaa okupeerimise vastu.

Teise maailmasõja järel poliitiliselt kaheks jagatud Euroopas oli poliitiliselt lõhestatud 

ka eesti kirjandus. Lääneriikide reetlikkuse tõttu raudse eesriide taha jäetud ja N. Liidu poolt 

taasokupeeritud Eestis hakkas 1944. a septembrist taas kehtima nõukogude totalitaarne 

võim, mis kuulutas kõik emigreerunud kultuuritegelased rahvavaenlasteks ja riigireeturiteks. 

Nende teosed mitte ainult ei keelustatud ega eemaldatud avalikest raamatukogudest, vaid 

hävitati ka füüsiliselt: miljonid põlu alla pandud köited raiuti tükkideks või põletati süste

maatiliselt. Osa raamatuist õnnestus eestlastel peita salaja maakirikutesse, taludesse või 

mesitarude topeltseinte vahele paremaid, vabamaid aegu ootama. Kogu senine kirjandus- 

traditsioon katkestati vägivaldselt.
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Sotsialismileeri surutud N. Eesti elas läbi kolm perioodis stalinismi-, sula-ja stagnat

siooniaja. Stalinistlikul ajastul 1944-1953 oli kodumaa pagulaskirjandusele hermeetiliselt 

suletud. Aastaid 1956-1964 (1968) on käsitatud kui sulaaega kahe ideoloogilise kliima

perioodi vahel. 1970. ja 1980. aastaid on nimetatud stagnatsiooniajaks.

Umbes aastast 1956 pääses osa mittepoliitilist kirjandust kodumaale turistide käsiposti 

kaudu, aga vahel ka valikuliselt ametliku posti teel. 1960. a keskpaiku praokile avanenud 

väravad sulgusid peaaegu täiesti, et siis jälle pisut avaneda.

Stalinistlikul ajastul vaikiti pagulaskirjandus surnuks. Keelatud kirjanduse nimekirju 

hakati koostama juba 1940, esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal, sellega tegeles Trüki- 

asjade Peavalitsus. Keelati Eesti Vabariigi aegne perioodika, suur osa ilukirjandusest, pea

aegu täielikult võõrkeelne ja välismaal ilmunud kirjandus. Keelatud raamatute nimekirja 

võetud raamatuist säilitati 2-4 eksemplari erihoius, mis loodi Eesti nelja suurima raama

tukogu juurde, ülejäänud raamatud kästi hävitada. Hävitussüsteem käivitus tõeliselt alles 

1946-1950, aga algust tehti kohe, juba 1940. Ühtekokku hävitati miljoneid köiteid nii ee^ti 

kui väliskirjanike teoseid (vt Kiin 1998a: 955-957). Hävitamisele kuulus ka kogu Marie 

Underi looming, isegi tema tehtud tõlked.

Kui vahetult pärast sõda pandi põlu alla kõik pagulaskirjanikud, sh Marie Under, siis 

1949-1950, kui algas nn kodanlike natsionalistide vastane kampaania, heideti ENSV Kir

janike Liidust välja peaaegu kõik Saksa okupatsiooni ajal kodumaal viibinud kirjanikud, sh 

Fr. Tuglas, J. Semperjt Underi Siuru-aegsed kolleegid. Samasugune põlualuse saatus ooda

nuks tõenäoliselt ka Marie Underit, kui ta oleks kodumaale jäänud. Nõukogude võimu silmis 

suurendas Underi “süüd" asjaolu, et ta avaldas Saksa okupatsiooni ajal luulet kirjanduslikes 

koguteostes “Ammukaar” I ja II ning et tal ilmus kogumik “Mureliku suuga”, mis sisaldas 

poliitilist isamaaluulet.

Nõukogude Venemaa propagandamallidele vastava ametliku kirjanduspoliitika sihiks 

sai kõige rahvusliku paranoiline jälitamine ja hävitamine. EKP KK hakkas avaldama kirjanike 

organisatsioonile jõhkrat survet: kunstipärandi poliitilise ümberhindamise käigus süüdistati 

näiteks Kirjanike Liidu tollast esimeest Johannes Semperit 17. aprillil 1948 selles, et ta “ei 

ole kedagi põlvili surunud ega välja ajanud Kirjanike Liidust. Teid tuleb (jälle - K. V.) karis

tada." (Veskimägi 2005: 210-211.)

Kogu senine eesti kirjanduse ajalugu hinnati ideoloogiliselt ümber stalinistliku kriitiku 

Max Laossoni artiklis “Mõningaist eesti kirjandusteaduse ja kirjanduskriitika küsimustest”, 

mis ilmus 1949 ajakirjades Eesti Bolševikja Looming. Selles mõisteti hukka kõik eesti kir

janduslugu kujundanud rühmitused alates Noor-Eestist, Siurustja Tarapitast ning lõpetades 

arbujatega. Need kõik kuulutati reaktsioonilisteks, formalistilkeks ja kodanlik-natsionalist- 

likeks, rühmituste liikmed tembeldati klassivaenlasteks. Järgnes kommunist Magnus Mälgu 

artikkel “Lõpuni hävitada kodanlik natsionalism meie kultuurielus", mis ilmus 1950. a Loo

mingu mainumbris. Kommunistist luuletaja Aira Kaal avaldas läbi kolme Loomingu numbri 

propagandistlikku rünnakut õigustava artikli “Formalismi idealistlikud juured” (Kaal 1950). 

Kampaania eesmärgiks oli “kodanlike natsionalistide väljaselgitamine ning väljajuurimine”, 

“Lääne ees lömitajate paljastamine ja isoleerimine”.
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Totalitaarses riigis oli kodanlikuks natsionalistiks nimetamine kui mitte surmaotsus, siis 

paaria-otsus igal juhul: see tähendas inimese asetamist väljaspoole ühiskonda, igasuguste 

avaldamis-ja teenimisvõimaluste äravõtmist. Dekadendiks tembeldatud Marie Under oli 

nüüdsest Eestis keelatud, persona non grata mitte ainult kui riigireetur ja emigrant, vaid ka 

kui reaktsiooniline klassivaenlane.

Juhan Smuuli
“Lahtine kiri
Marie Underile”

Kõige propagandistlikum hoop Underile tuli aga noorelt kolleegilt, Stalini ja Lenini pree

mia laureaadilt, kommunistjuhan Smuulilt (1922-1971), kes avaldas 1950. aastal ajakirjas 

Pilt ja Sõna avaliku värsskirja pealkirjaga “Lahtine kiri Marie Underile” (Schmuul 1950:17). 

Smuul kirjutas selle eesti kirjandusloos pretsedenditu teksti veebruaris-märtsis 1949. Kiri 

oli algselt mõeldud sissejuhatuseks Juhan Smuuli poeemi “Mina - kommunistlik noor" tei

sele osale, kuid jäeti ilmselt August Sanga soovitusel siiski poeemist välja (vt Hinrikus 1978: 

262; Hinrikus 1982: 78).

Kiri on kirjutatud, matkides Marie Underi luuletuste “Sõduri ema" ja “Jõulutervitus 1941” 

riimiskeeme ning värsimõõtu. Propagandistlik värsskiri sõdis “Mureliku suuga" luule traagi

lise, kaastundliku põhitooni vastu, oponeerides demagoogiliselt luuletaja poliitilise poole 

valikuga. Kiri oli kirjutatud Punaarmees teeninud eesti sõduri seisukohalt põlatud kodanli

kule emigrandile, vaenlasele teisel pool piiri. Värsskiri on kirjutatud küll stalinistlikus stiilis, 

kuid samas smuulilikult voolavais värssides:

Lahtine kiri Marie Underile

Teie raamat “Mureliku suuga” 

alandlikult teenis fronti teist. 

Räägin sellest, kuna peale muu ka 

seal on öeldud, seal on mõeldud meist. 

Kavalalt on peidet traagelniidid 

sõjast puutumata silma eest. 

Meid, teist haletsetuid, keda “viidi”, 

sõdureid, teist vihatud armeest, 

Eesti Korpusest, ei saa te petta. 

Pimedus ei ole meie õeks.

Kõige viimnegi meist ütleb, et ta, 

teie raamat, eemale jääb tõest.
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Kõik on selles rõhuv, raske, tume, 

tuisuliselt kitsuke ja hall.

Kõik on seal all lämmatava tume, 

- vale lämmatava surve all.

Näete ainult sammu kaugusele, 

kitsaks karbiks muutub elu suur. 

Kas ei ole, Under, nimelt selles 

teie vigade ja valu juur?

Mõtlesite meile, keda “viidi".

Taeva poole karjuvat me “äng”.

Siis ei kantud kalevit ja siidi. 

Nari roovikuist on meie säng. 

Oma sünnimaast meid lahti kisti. 

Viha kandes murelikul suul, 

me ei talund seda nagu risti. 

Sellel ajal mõtlesime muud. 

Stalingradi lahingute ajal 

oma valust mõtelda ei saand. 

Kõiki mattes südametes kajab 

Volga, võitlused ja Stalingrad. 

Kes on omad? Siberlasi sureb 

selles linnas, kauges, omases.

Aga meis on nende raev ja mure, 

meie hing on selles võitluses. 

Nad on omad.

Kõigi meie juurde

astus sõda, leegitsev ja karm.

Tema puhas, mitmekordselt suurem 

viha, igatsus ja koduarm.

Taskutes mu lapsepõlve randa 

siia ühes tuua me ei saa.

Saapatalla küljes kaasas kanda 

võimatu on oma kodumaad.

Kodumaa - see pole neli seina, 

teie säng ja siniäärne tass.

Kodumaa on langend poegi leinav, 

elu nimel võitlev töölisklass.
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Kodumaa on valvas, karm ja tume 

partisanidele Brjanski mets.

Lõuna steppides ja põhja lumes 

vägilane Ilja Muromets.

Kodumaa on taeva kõrge katus, 

koju tervisi viiv pilvesaar.

Võitlev, võitmatu ja jagamatu, 

igavene on me Kodumaa!

Nõnda sõja-aastail tuli meisse 

uus ja ärev tunne - Kodumaa! 

Siis see sõna meie südameisse 

kestva tulega end põletas.

Nagu soola puistaks üle haava, 

kurgus tunned kurja kibedust - 

kõige selle järel niivõrd haavav 

on meil tunda teie haletsust.

Sama haletsust, mis on teil vaates: 

“Eesti Leegioni" läheb poeg: 

ema, teda meie vastu saates, 

näeb ta ümber surilina koe.

Soome valgeid haletseda võite: 

“härma hiilgus katku nende lau!" - 

Nende kaotustes te näete võite, 

nende häbi tembeldate auks!

Teie haletsus käib iga rada: 

Tal ei ole kindlat kodumaad. 

Kodanlaste südant kõrvetada 

võib see halb ja odav preparaat!

Mul on ema, meil on kõigil emad, 

- mis siis teie haletsete meid? 

Tervemini suutvad tunda nemad, 

rohkem tunda - neid on miljoneid. 

Nende pojad, käies oma rada 

teile võõras, Võitjate Armees, 

küll ei palunud teid kummardada 

jõuluõhtul nende läve ees!

Nad on hoopis teise mõõdupuuga 

mõõtnud sõda, tõtt ja armastust.
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Mitte nagu “Mureliku suuga”, 

milles must on valge, valge must!

Meid see solvab! Katke kinni silmad!

Las te pisarad joob pitsist rätt! 

Võitjad jäävad võitjateks. Ja ilma 

et nad abiks paluks teie kätt!

Nõukogude propaganda kaanoni järgi kirjutatud luuletuse kõige jõhkram aspekt oli see, 

et Smuul tõlgendas täiesti valesti Underi ridu neist, kes “siit viidi”: Under pidas silmas nõu

kogude võimu poolt küüditatuid ja Saksa okupatsiooni ajal mõistsid lugejad neid värsse just 

nõnda, Smuul kirjutas aga oma värsskirja, nagu poleks mingit küüditamist olnud, nagu oleks 

Under luuletanud vaid Punaarmeesse värvatud sõdureist. Aga ka viimaste suhtes oli Smuuli 

tekst valelik, sest 1940. aastal Eesti sõjaväes teeninud noored mehed “viidi” samuti pärast 

Eesti okupeerimist sunniviisil Venemaale, neid peeti pikka aega vangilaagri oludes näljas ja 

külmas ning lõpuks moodustati ellujäänuist Laskurkorpus, mida kasutati saksa armee vastu 

kahurilihana (verised ja ohvriterohked lahingud Velikije Lüki all jm).*

* Üks neist verinoortest eesti sõduritest oli minu isa Herman Kiin (1918-1998), kes teenis Jaanilinnas 1940 Eesti 
Vabariiki, “värvati" sunniviisil Punaarmeesse ja viidi Venemaale laagrisse nälgima. Sõja tõttu pooliku kooliharidusega 
noorukitele tehti täielik ajupesu “õitsva sotsialismi, kommunismi ning töörahva riigi loomise teemadel" ning pandi 
lõpuks Laskurkorpusse. Tal õnnestus küll Teise maailmasõja suurimast veresaunast Velikije Lüki all elusana koju 
naasta nagu Smuulilgi, kuid Laskurkorpuse meeste illusioonide purunemise traagikat tuli neil kanda elu lõpuni. ENSV 
Kirjanike Liidu pikaaegse esimehe (1953-1971) Juhan Smuuli elu lõppes traagiliselt, ta jõi end 49-aastaselt surnuks. 
Vt ka Paul-Eerik Rummo luuletust “Värisevate haabade all", mis on pühendatud Punaarmees sõdima sunnitud eesti 
sõduritele, kette hulgas oli ka tema isa Paul Rummo.

Juhan Smuuli toonane abikaasa, luuletaja Debora Vaarandi, meenutas Smuuli värsskirja 

Underile aastakümneid hiljem häbitundega: “DV 14. aprillil 2003: Juhani pahadest luuletustest 

tegi mulle kõige rohkem tuska see, mis ta avaldas Underist. Kuskil lehes. Raamatusse minu 

teada see ei jõudnudki.” Maie Kalda arvas, et tegu võis olla Smuuli enesekeskse Underi teks

tide möödalugemisega. Kalda tunnustas Smuuli tavapärasest rafineeritumat, virtuoossemat 

ja läbitöötatumat luuletehnikat (NB! - Underi mõju!), kuid mõistis teose sisu üheselt hukka: 

“Mürki ja sappi pritsib palju, üksikkohtades ka kalki stalinistlikku tõekuulutust, rääkimata per

fektselt omandatud klassiteadlikkusestja nõukogude patriotismist." (Kalda 2007:1849-1851.)

Smuuli värsskiri Underile on üks piinlikumaid episoode nii eesti kirjandusloos kui Smuuli 

eluloos. Propagandaoopus asetas Marie Underi igas mõttes teisele, võõrale kaldale, tõmma

tes karmi ideoloogilise rindejoone meie ja tema vahele, nimetades kodumaaks mitte Eestit, 

vaid N. Liitu, öeldes sisuliselt Underist lahti, tõugates ta täiesti ära.

Kas see kiri üldse kunagi Marie Underini jõudis, selle kohta puuduvad paraku andmed. 

Underi-Adsoni kirjavahetustes ega päevaraamatuis pole Smuuli nime ega tema värsskirja 

kordagi mainitud. 1950. aastate alguses praktiliselt puudusid suhtlemisvõimalused okupeeri

tud N. Eesti ja vaba maailma vahel, seetõttu on võimalik, et ajakirjanumber Smuuli kurioosse 

värsskirjaga kunagi Rootsi ei jõudnudki.

M
AR

IE
 UN

D
ER

I LU
U

LE
 VA

ST
U

VÕ

715



Marie Underi
osaline
rehabiliteerimine

Ametlik rehabiliteerimine kodanliku klassivaenlase ränkadest süüdistustest algas alles mitu 

aastat pärast N. Liidu diktaatori]. Stalini surma 1953.

1956-1957 avaldas kommunist Lembit Remmelgas ajakirjanduses mitmed patukahet- 

susliku sisuga artiklid teemal “Vigadest ja väärhinnangutest", kus ta tunnistas mõned stali- 

nismiajal tehtud kirjandusotsused vulgaarsotsialistlikeks "väärhinnanguiks” ning osutas ka 

peamistele süüdlastele Max Laossonile, Eduard Pällile ning iseendale. Remmelgas süüdistas 

1957. a Rahva Hääles ilmunud artiklis ENSV kirjanduselu väärnähetest Underi ja Visnapuu 

“vande alla panemises” just Eduard Pälli; Tuglase, Tammsaare ja Kitzbergi materdamisel ja 

ärakeelamisel oli mänginud põhirolli Max Laosson.

Vaidlus käis ka Noor-Eesti, Siuru ja Tarapita rühmituste poliitilise hindamise ümber. 

Max Laosson oli olnud käsusõnalisel ning ilmeksimatul seisukohal: “L. Koidula, E. Vilde ja 

E-« Bornhöhe teosed etendasid Suure Isamaasõja ajal määratu suurt osa, innustades meie sõja

mehi hävitavalt lõõma saksa fašistlikke roimareid, kuna “Siuru” ja "Tarapita" kirjanduslikku 

loomingut meenutab tänapäeval tunnustavalt vaid mõni üksik formalistilt kirjanduskriitik 

kosmopoliit.” {Formalist ja kosmopoliit olid kommunistlikus propagandas poliitilise hukka

mõistuga laetud sõimusõnad, mis sisuliselt tähendasid rahvavaenlast).

Lembit Remmelgas söandas 1957 arvata, et “Laossoni “poliitilistel prillidel” olevat ju 

õigus, kuid ei saa unustada, et Tarapita asutajate hulka kuulusid Adson, Alle, Barbarus, Kär

ner, Semper, Suits, Kivikas, Tassa, Tuglas ja Under. Neid ei saavat kõiki ühte patta panna.” 

(VES 1957.) Pretsedenditul viisil ajaleheveergudele jõudnud kommunistidest kirjandusamet- 

nike omavaheline arveteklaarimine viis lõppkokkuvõttes osalisele rehabiliteerimiskursile 

üksikute pagulasautorite, sh Marie Underi ja Gustav Suitsu suhtes.

1953. aastal stalinistliku kirjandusjuhi Endel Sõgla toimetamisel ilmunud “Eesti kirjan

duse ajaloos” polnud eesti pagulaskirjanikke ega pagulaskirjanduse olemasolu üldse maini

tud, kuid 1957. a ilmunud kolmeköitelises kirjandusloos olid peatükis “Kodanliku diktatuuri 

aastad" mõningad vabas maailmas elavad autorid ära mainitud: ka Suits ja Under. 1955. a 

ilmunud kaheköitelises “Eesti luule antoloogias” puudusid eranditult kõigi paguluses viibi

nud luuletajate värsid.

Alates 1950. aastate teisest poolest hakati pagulusse läinud kirjanike loomingut tasa

hilju ja valikuliselt n-ö tagasi maale lubama. 1956. a septembris tegi EKP Keskkomitee 

büroo kõige kõrgemal tasemel eraldi poliitilise otsuse selle kohta, et Gustav Suitsuja Marie 

Underi valikkogud võivad N. Eestis taas ilmuda (ERA, f 1, n 4, s 1974). Venekeelne proto

kolliline otsus kõlas lühidalt: “Võtta vastu ENSV Kultuuriministeeriumi ettepanek lubada 

Eesti Riiklikul Kirjastusel anda välja G. Suitsuja M. Underi valitud luuletused." Arutelu käiku 

ei protokollitud.
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Eksinud
lambuke

Kuna varem oli Marie Under koos teiste pagulaskirjanikega rahvavaenlaseks tembeldatud, 

siis nüüd oli vaja tema valikulist avaldamisluba ideoloogiliselt põhjendada. See mooramehe 

töö anti Endel Sõglale. Kirjanduspolitruk selgitas mitmes ajalehes, et Underi varasem loo

ming olnud hea, elujaatav ja rõõmus, kuid kodanliku aja lõpu poole muutunud ta pessimist

likuks. Viimaks läinud luuletaja omadega hoopis rappa: fašistidel õnnestunud Under viia nii 

kaugele, et ta teinud nendele mõned meelepärased laulud. Nüüd paguluses avaldatud lau

ludest olevat näha, kuidas Under ei osanud võtta seisukohta Teise maailmasõja ajal ega ole 

suutnud vältida paguluses “emigrantliku ladviku meeleoludest kantud politiseerimise ret

sidiive”. Kuid temast polevat siiski saanud “sõda õhutava emigrantliku ladviku õuelaulikut”, 

mida tõendavad kogusse võetud 28 luuletust pagulusajast. Sõgel teatas, et “meie oleme 

üle saanud pahempoolitsevast suhtumisest” Gustav Suitsuja Marie Underi loomingusse, 

mistap on nüüd lubatud nende loomingut valikuliselt avaldada. (Sõgel: 1958c: 577-588; 

Sõgel 1972: 96-97.)*  Sõgel avaldas samas kahetsust, et kõrgesse ikka jõudnud poetess pole 

suutnud jagu saada “emigrantliku ladviku demagoogiast, mis ongi olnud peamiseks tõkkeks, 

miks M. Underil ei ole seni läinud korda teostada oma südamesoovi", st kodumaale tagasi 

pöörduda, millest ta laulab luuletuses “Põgenik”:

* Sõgel lahterdas emigrantlikud kirjanikud kahte leeri: ühed olid asunud juba ammu rahva reetmise teele ning olnud 
“Eesti faiisseeruva kodanluse kirjanduslikud teenrid" nagu August Mälk, Albert Kivikas, August Gailit ja Henrik 
Visnapuu, teised olid aga need, kellel oli küll eeldusi jääda oma rahva juurde, kuid kes suudeti emigratsiooni kaasa 
tõmmata demagoogia ja laimu teel, nagu Marie Under ja nooremaist Karl Ristikivi. Vt ka “Underi ja Suitsu “prob
leem"" (T 1959: k).

Kord veel tagasi tahaksin 

Leida kodutee, 

Kodumullas siis magaksin 

Välja kõik silmavee.

1958. a ilmunud artiklis “Meie kirjanduspärand ja kaasaja nõukogude kirjandus emig- 

rantlikus kõverpeeglis” asus Sõgel juba nimeliselt süüdistama Artur Adsonit Underi isoleeri

mises tegelikkusest, valetamises ning tema tõukamises emigratsiooniviletsusse. “A. Adsoni 

mälestustest selgub, et nõukogude võimu taaskehtestamise aastail olid Gailit, Jäik, tema ja 

veel mõned teised juba siseemigratsioonis, oodates... Hitleri vägede tulekut (“Lahkumine”, 

lk. 58-59). Samast selgub ka, kuidas A. Adson pani kõik mängu, et isoleerida Marie Unde- 

rit nõukogude tegelikkusest a. 1940-1941. Ta valetas “Literaturnaja Gazeta” jt. nõukogude 

kirjanduse avalikkuse esindajaile, et Marie Underit pole kodus, ja veel takkajärele praalis, 

kuid tal “kujunes... hõlpsaks” poetessi “haigeks valetada" (“Lahkumine”, lk. 45 jm.). Kas siit 

ei kooru välja, et M. Underi üks ja peamisi emigratsiooniviletsusse tõukajaid on end ilmuta

nud?” (Sõgel 1958b: 1414-1415.) Samas artiklis kuulutas Sõgel emigrantlikud kirjamehed 
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klassivaenlasteks, kes ei taha või ei suuda mõista “progressiivset kirjanduspärandit”, kuhu 

kuuluvat "progressiivne osa G. Suitsuja M. Underi loomingust”.*  Nii vallandus läbi raudse 

eesriide mitu aastat kestev ideoloogiline sõda selle üle, kellele kuulub Marie Under ja tema 

luulepärand.

Ideoloogiliste juhtnööridena mõeldud seisukohti (Under kui vägisi emigreeruma sun

nitud eksinud lambuke emigrantliku ladviku meelevallas) kordas Sõgel veel mitmes artiklis. 

Sõgla arvates ei usu mitte ükski aus inimene, et Marie Under valis vabalt ja ise emigratsioo- 

nitee, et ta kirjutas selliseid sõnu nagu “okupeeritud" oma armastatud kodumaa aadressil 

(Sõgel 1958b; 1958c; 1962).

1956. aastal läkitas VEKSA mõned eestlased paguluses elavate kultuuritegelastega kon
takti võtma ning neid koju kutsuma. Ühed valitud saadikud olid Leopold ja Dagmar Normet, 

kes üritasid kohtuda ka Underiga, kuid Under ei võtnud neid vastu. Söödaks kasutati Anna 

Haava luuletuskogu, mida sooviti Underile koos Haava tervitustega üle anda. Eduard Tubina 

jaoks oli propagandasaadikuil kaasas tervitus Heino Ellenit, Milvi Laidi meelitati kodumaale 

esinemiskutsega Estoniasse. (STE 1956:1.) Samasugune värbamisaktsioon pandi kolmeliik

melise propagandatroika delegatsiooniga toime läti eksiilkultuuritegelaste suhtes, kellele 

lubati hiiglaslikke honorare, kui nad kodumaale naaseksid. Balti pagulasringkonnad suhtu

sid neisse kojukutsumiskatsetesse suure umbusuga ning avaldasid toimunu kohta välismaa 

ajalehtedes iroonilisi reportaaže.

1958. aasta märtsis, kui poliitilised olud hakkasid pisut vabamaks muutuma, alustati 

seoses Underi 75. sünnipäevaga tema uut kojukutsumiskampaaniat. Eesti Raadio Tallinna 

ringhäälingu saates “Võõrsil viibivatele eestlastele" esines kirjanik Paul Rummo, kes ütles, et 

“eesti nõukogude patrioodid" ei saa nõus olla kõikide “Mureliku suuga” luuletustega: “Aja

lugu ja terve mõistus on näidanud et need luuletused [“Sõduri ema”, “Jõulutervitus 1941” - 

SK] pole õigustatavad." Paul Rummo järgis oma kõnes luuletaja ideoloogilisele eksiteele 

sattumise propagandateesi, kinnitades, et kõigele vaatamata ei peeta Underit sõjasüüdla- 

seks, et ta on lasknud end hullutada “tõeliste sõjaroimarite laimu-ja hirmupropagandast”. 

Rummo avaldas raadiokõne lõpus Underi luule austajate nimel lootust, et luuletajal jätkuks 

otsustavust teostada oma piinav igatsus naasta kodumaale. Raadiosaates esitati Underi luu

let ning diktori tekstis edastati Jõhvi rajooni noortegrupi nimel propagandistlik tervitus koos 

kutsega naasta kodumaale."

‘Meile on selge, mis on progressiivne osa pärandist, ja kindlaks kujunenud on ka selle avaldamise kord, teed ja 
viisid. Kõneldes igasugustest “takistustest", mida tehtavat näiteks M. Underi loomingu avaldamisele, on pagulasaja- 
kirjandus ka selles küsimuses lausa sassi läinud. Nii näiteks tsiteeris Londoni “Eesti Hääl" allakirjutanu artikli sõnu 
sellest, kellele kuulub M. Underi pärandi paremik, ja seda, et meil on kindel kavatsus seda avaldada (kinni mätsimata 
seejuures kirjaniku vaateis ja loomingus esinevaid reaalseid vastuolusid). Sama ajalehe kuu aega hiljem ilmunud 
numbris püüti aga väita, et Underi ilmumist pidurdab Sõgel jt “stalinistid", kellel olevat “omamoodi ümberhindamise 
alused."" (Sõgel 1958b: 1418.)

“Meile on saabunud palju tervituskirju Marie Underile. Kuulete Jõhvi rajooni grupi noorte tervitust: Kallis eesti 
luuleema Marie Under. Teile südamlikud õnnitlused teie 75-nda sünnipäeva puhul ja palju helgeid aastaid veel. 
Oleme noored ja ei tunne teid isiklikult, oleme aga lugenud teist palju ja teie olete meile väga kallis. Meie sooviks 
on - tulge koju, veetke oma elu sügis koos meiega kodumaal. Oh, Eestimaa tütar, miks viibid sa veel?" (STE 1958b.)
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Väliseestlaste ajaleht nimetas järjekordset kojukutsumiskampaaniat “kahekeelseks ja 

isegi jõhkraks", meenutades, et Underit on ka varem katsutud igasuguste abinõudega koju 

meelitada:

Kui esimesed punased turistid saabusid ülemineval suvel [1956 - SK] Rootsi, oli ühele 

neist, kes kaasa aitas eestlaste küüditamisele 1941. aastal, ülesandeks tehtud luua 

kontakti poetessiga, ütelda talle meelitusi ja üle anda punaste kingitusi. Sellele agen

dile ei avanud luuletaja kodu ust. Äratab tähelepanu, et Tallinna raadiosaates ei ole 

sõnagagi mainitud Marie Underi elukaaslast Artur Adsonit, kes on vabas maailmas kor

duvalt sõna võtnud meie kodumaa ikestajate vastu. Temale ei leidu veel andestamist, 

aga H. Visnapuust kõneldakse juba pehmemas toonis, kes alles hiljutise hinnangu järgi 

N. Eestis oli “hitlerlane ja fashistide tallalakkuja”. (STE 1958b.)

Kui 1950. aastate lõpus mõned Stockholmi eestlased esmakordselt pärast sõda Tallinna 

külastasid, tegi paar Underi tuttavat visiidi Friedebert Tuglase koju. Jutuajamisel öelnud Tug- 

las muuhulgas, et ka Marie Under võiks Eestisse asuda, tal oleks siin parem kui Rootsis, ainult 

Adsonil pole soovitav Eestisse tulla (nagu ka mitte Albert Kivikasel, Gert Helbemäel ja Arved 

Viirlaidil) (KM EKLA, f 180, m 164, lk 279). (Vt ka ptk “Friedebert Tuglas".)

1956. aastast lubati raamatukogude avafondi küll kolm pagulaskirjanikku - Gustav 

Suits, Aino Kallas ja Marie Under-, kuid paguluses loodu jäi nende puhul ikka veel keelatuks. 

Erifondis säilitatud raamatutel oli kolm salastatuse astet: kolmnurkne tempel, kuusnurkne 

tempel ja kaks kuusnurka. Ka erifondi lubade saamine oli mitmejärguline ja mitmeastme

line, sõltuvalt materjalide salastatuse astmest. Näiteks pagulaskirjandust võisid lugeda vaid 

kümmekond inimest, kes NLKP ja KGB silmis olid eriti usaldusväärsed. Eraisikuile välismaalt 

postiga saadetud raamatud põletati algul süstemaatiliselt ära, kaasa arvatud Rootsis välja 

antud Marie Underi “Kogutud luuletused” ja ka Friedebert Tuglase romaan “Väike lllimar”. 

Pagulusse läinud Ants Orase eessõna tõttu põletati ka Goethe “Faust”. Hiljem rebiti postiga 

saabunud väliskirjanduselt pühendusega lehed väljaja teosed saadeti erihoiuosakonda või 

mõne parteibürokraadi sõbra raamatukokku. Oli teada, et sotsialismimaade kaudu võisid 

läänest saadetud postipakid siiski adressaadini jõuda, (vt Kiin 1998a: 955-956.)

Mahavaikimise ja keelustamise jää hakkas murduma 1958. aastal Esimene kirjalik ano

nüümne lühiteade Underi juubeli kohta ilmus N. Eestis Loomingu märtsinumbris, 14-reali- 

ses sõnumis öeldi, et Underil on suuri teeneid eesti luulekunsti arendamisel: “Kuigi ta oma 

auväärses eas on valinud kodumaast ja -rahvast eraldatuse tee, kuulub Underi teoste pare

mik Nõukogude Eesti rahvale”.

Esimene Marie Underi raamat, millel lubati N. Eestis ilmuda, oli “Valitud luuletused”, 

mis avaldati 1958. a lõpus. Kogu sisaldas esmakordselt väikese tsenseeritud valiku ka tema 

Saksa okupatsiooni ajal ilmunud kogust “Mureliku suuga" ja pagulaskogust “Sädemed tuhas”. 

Hoolimata sellest, et raamatu väljaandmiseks puudus autori nõusolek ja Underile ei maks

tud honorari, oli see sisuliselt väike ideoloogiline võitja samm edasi (tagasi). See polnud 

kaugeltki mitte veel Underi loomingu täielik rehabiliteerimine. Ehkki koostaja Paul Rummo 

M
AR

IE
 UN

D
ER

I LU
U

LE
 VA

ST
U

VÕ
TT

719



kinnitas, et valiku tegemisel lähtus ta Stockholmis ilmunud “Kogutud luuletustest”, avaldati 

väljaandes siiski ka mitu luuletust, mida autor ise oma viimse tahte valikusse polnud võtnud.

1958. aastal hakkas ilmuma KGB variorganisatsioonina asutatud ning spetsiaalselt 

väliseestlastele mõeldud VEKSA ühingu väljaandena ajaleht Kodumaa. Selle esimeses numb

ris kirjutas varjunimi E. Mänd [Endel Sõgel - SK] selgituse “eksitusse sattunud poetessi” 

Marie Underi “Valitud luuletuste” ilmumise puhul N. Eestis: valikusse võeti “Eelõitsengust” 

10 luuletust, “Sonettidest” 18, kümmekond luuletust kogudest “Verivalla” ja “Pärisosa” 

ja umbes 15 luuletust kogust “Hääl varjust”. Valiku suhtes nurises Mänd, et liiga palju on 

võetud luuletusi just viimasest: “See on niivõrd ängistav (“Hääl varjust"), kohati aga sega

sevõitu ning pealetikkuvalt naturalistliku laadiga, et selle kogu luuletusi võinuks valimi

kus vähem olla.” Kirjutise peamine eesmärk oli anda ideoloogiline hinnang ning tõmmata 

rindejoon Underi ja teiste pagulaskirjanike vahele nii, et Under jääks nüüdsest n-ö õigele, 

nõukogulikule poolele:

Marie Under ei ole kunagi ühte jalga astunud eesti kodanluse õuepoeetidega. Kuid sõja 

ajal fašistlike okupantidega koos töötanud literaatidel, kes maskeerisid oma reeturite- 

gevust eestluse võltsloosungitega, läks korda viia M. Underit nii kaugele, et eksitusse 

sattunud poetess andis neile mõned meelepärased värsid ja hiljem - emigreerus. Me 

oleme korduvalt teatanud, M. Underi luuleparemik kuulub meie rahvale. Me luba 

s i m e [NB! -SK] anda välja tema valikkogu. Nüüd on see teoks saanud [»--], väljaande 

tekstiline osa toetub 1958. a. Stockholmis ilmunud “Kogutud luuletustele". Me peame 

ka edaspidi kinni seisukohast, et progressiivne osa kirjanduspärandist kuulub avalda

misele, vaatamata sellele, milline on selle autori elutee või saatus. (Mänd 1958b: 2.)

Eestlaste pagulasleht Rootsis refereeris seda kõike väga lühikese kommentaariga: “Kõva 

meelitus Marie Underile” (vt STE 1958a: 1).

1960. aastail muutus ametlik suhtumine pagulaskirjanduse pisut pehmemaks, põhju

seks tsensuuri leebumine ning poliitilise surve vähenemine kultuurile. Ühtlasi lubati 1960. 

aastail pagulaskirjandust valikuliselt avaldada, esmalt anti välja valikkogud Suitsuja Underi 

luulest (Kangro jt 1973). 1960. aastail ilmus N. Eestis kaks väikest valimikku Underi luulest: 

1963 “Kolmteist ballaadi" ning 1968 “Uneretk” Loomingu Raamatukogu vihkudena.

“Kolmteist ballaadi” ilmus taas autori nõusolekuta ja honorarita. Valikust oli väljajäänud 

viis Underi ballaadi. Neist kahe puhul (“Surmamõrsjad", “Kojuminek”) olid põhjuseks poliiti

lised motiivid, teiste puhul (“Maarja leid”, “Kuutõbine", “Orb”) olid takistuseks religioossed 

allusioonid. Ateistlik nõukogude režiim oli ju keelustanud kogu kristliku kultuuri, inglid kaasa 

arvatud, ainult kurat oli lubatud. Nii paikapidavalt iseloomustavad tollast olukorda Juhan Vii

dingu luuleread: “kiosk oli kuradi kujusid täis - / sarvedega ja ilma / lapseke asjata leti ees 

käis - / ingleid ei torganud silma” (Viiding 1998: 562).

1966 Tallinnas ilmunud esinduslik antoloogia “Eesti luule” sisaldas luulet üheksalt pagu

lasluuletajalt: Gustav Suits, Marie Under, Artur Adson, Henrik Visnapuu, Bernard Kangro, Arno 

Vihalemm, Kalju Lepik, Harri Asi ja Ivar Grünthal.
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Kodumaal ilmus 1968. a Underi pagulasluule valikkogu “Uneretk”, mis sisaldas vaid osa 

luuletusi kogudest “Sädemed tuhas” ja “Ääremail”. Selle Loomingu Raamatukogu õhukese 

vihikuga tähistati N. Eestis luuletaja 85. sünnipäeva. Väljaandmiseks puudus autori luba, 

tsenseeritud piraattrükisest olid väljajäetud kõik “Sädemed tuhas” poliitilised luuletused ja 
osa n-ö pagulaslüürikat (avaldati vaid 37 luuletust 55-st), “Ääremail" originaalluule oli siiski 

esindatud täielikul kujul, kõik kümme luuletust taastrükiti kärbeteta. Valikkogust puudusid 

ka kõik isamaalised ja eesti rahva rasket saatust käsitlevad luuletused, näiteks ülipopulaa

rne “Me ootame”, mis lõpeb ridadega “Me ootame. Ja truudust me ei murra. / Nii kergem 

elada ja - uhkem surra." Välja jäeti ka pealtnäha süütu “Jaaniöö”, mis sisaldas vihjeid 1940. 

a nõukogude juunipöördele ja küüditamistele: “Kuid raskem maik me rõõmudel - kui teistel 

on jaanikuus”. Ilmumata jäi isegi õrnalt religioosseid motiive sisaldav “Kassari kabeliaed”. 

Arvestades varasemat täielikku keeldu, dii see siiski väike etapivõit Underi rehabiliteerimisel 

ja Eestisse tagasitoomise teel.

Poliitiliselt tõlgendati ka Underi pagulasluule tippteost “Uneretk”, millele luuletaja ise 
oli andnud üldinimliku õnne ja illusioonide purunemise sisu. Ajalehes Tartu Riiklik Ülikool võt

tis sõna M. Paide, kes andis “Uneretkele” järgmise kitsalt ideoloogilise tõlgenduse: “Emigran- 

ditee valikule on pühendatud nimiluuletus “Uneretk1'. Autor võrdleb oma pagulasteed une- 

retkega, mille mõttetus ärgates selgub, aga kust pole tagasiteed." (Vt J. T. 1968: 5.) Samas 

artiklis meenutati esmakordselt N. Eesti trükisõnas seda suurt ülekohut, mida Underi loomin

gule tehti Nõukogude okupatsiooni ajal: “Nõukogude Eesti kirjandusteadus oli isikukultuse 

perioodil Underi vastu ülekohtune. Poetessi luulekogud hävitati avalikest raamatukogudest 

ning ta nimi kustutati tõlketeostest ning ta looming kuulutati väärtusetuks ilutsemiseks." 

Need märgid näitasid, et poliitiliste väärhinnangute ja põlu all olemise ajad olid aeglaselt 

muutumas, kuid siiski ei saanud veel ütelda, et Underile oleks N. Eesti lõpuaastail ametlikult 

tagasi antud tema tõeline koht eesti luules. See sai toimuda alles taasvabanenud Eestis.

N. Eestis kehtinud keelu ajal ei tohtinud korraldada ühtki Underi luuleõhtut ega kirju

tada ümber või levitada Underi luuletusi. See võis olla piisav põhjus karistamiseks, töölt val

landamiseks või koolist väljaviskamiseks. Näiteks Jaan Kaplinski sattus 1960. aastatel Tartu 
Riikliku Ülikooli üliõpilasena musta nimekirja sellepärast, et oli Underi luuletusi ümber kir

jutanud. Seda kompromiteerivat fakti kasutati KGB värbamiskatsel väljapressimisvahendina, 

nagu meenutas Kaplinski 1994. a antud usutluses:

Ülikoolis sattusin musta nimekirja, komsomolijuhid väitsid ikka, et mul on must plekk 

küljes. Iseenesest oli see tobedus. Mul olid mingid Marie Underi luuletused ümber 

kirjutatud, keegi oli näinud ja kaevanud. Tehti ettepanek hakata KGB kasuks tööle, 

öeldi, et muidu võin ülikoolist lennata. Muidugi ma keeldusin. Eks nad ikka pigista

nud neid, kes millegagi vahele jäid - äkki näkkab. Õnneks tolleaegsed ülikooli juhid 

mõistsid mind, Eesti kommunistid suhtusid paljussegi liberaalselt. (Kaplinski 1994: 2.)

Kuid ka sel poollubatuse ajal oli Underi sünnipäevade tähistamine või luuleõhtute kor

raldamine seotud nõukogude võimu poolt tehtavate takistuste, ebameeldivuste, etteheidete 
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ja ülekuulamistega. Näiteks Hardu Toomet, Eesti Looduskaitse Seltsi Viljandi osakonna esi

mees, korraldas 1973. a koos kodu-uurija Enno Piiriga Underi 90. sünnipäeva tähistamiseks 

ürituse. H. Toomet on meenutanud:

Üritus toimus 25. märtsil 1973. a. Viljandi kultuurimajas. Kaaskorraldajaiks olid: 

Ugala, Keskraamatukogu, Lastemuusikakool ja Kultuurimaja (laulis “Koidu” koor). 

Üritusest võttis osa 350 inimest, nh EKP Vilj. Raj. esimene sekretär Rein Elvak, kes 

sel ajal, kui toimusid ettekanded saalis, tegi kõrvalasuvas jalutusruumis mulle ette

heiteid, miks Looduskaitse Selts oli ürituse sidunud Underiga. Mulle jäi siiski mulje, 

et Elvak toimis mitte niipalju enda südame sunnil, kui väljastpoolt tulnud märkuse 

tõttu. Hoopis tõsisemalt kui minuga, kõneldi parteimajas sinna väljakutsutud Enno 

Piiriga, kes, mõtelda ometi, oli saatnud Underile postiga osavõtukutse. Kuuldavasti oli 

“aru päritud" ka Lastemuuusikakooli direktorilt K. Tamralt, kuid kas ka teistelt, seda 

ma ei tea. Võibolla loeti sõnad peale ka Looduskaitse Seltsi esimehele Jaan Eilartile. 

(Toomet 1991)*

* Mainitud kodu-uurija Enno Piir abistas muuhulgas Marie Underit ja Artur Adsonit Teise maailmasõja aegsel nälja-ajal 
küttepuude, villaste tekkide ning toidupakkidega. Tänutäheks ainelise abi eest kinkis Under Enno Piirile ühe Ants 
Laikmaa viimastest maalidest. Enno Piir on avaldanud mälestusi Marie Underist ajalehes Sakala (Piir 1989).

Kui 1971. a ilmus Pariisis Marie Underi prantsuskeelne luulekogu, saatis tõlkija Mic- 

hel Dequeker postiga N. Eestisse mõned eksemplarid. Poliitiliselt leebemale sulaajale 

vaatamata selgus, et Under oli ikka veel keelu all, tema teoseid ei lastud N. Eestisse. Tõl

kija kirjutas autorile sel puhul: “Teie raamat on N. Venes keelu all: sain Pariisi postkontori 

ametliku teate (olin esitanud kaebuse raamatu mittepäralejõudmise pärast), milles ütel

dakse: “Seda saadetist ei ole edasi toimetatud üldise postikonventsiooni artikli nr 28, pkt. 

D alusel, põhjusel, et see sisaldab asju, mida sihtkoha maale on keelatud saata ja levitada." 

(VES 1971c: 2.) Keelust hoolimata teadis tõlkija lisada, et vähemalt kolm eksemplari on 

ilmselt turistide toodud käsipostiga siiski Eestisse jõudnud. Asja tegi eriti absurdseks 

asjaolu, et nimetatud tõlketeos anti välja UNESCO egiidi all ja rahalisel toetusel, ka prant

suse tõlkija sai oma honorari just sellelt rahvusvaheliselt organisatsioonilt, mille liige oli 

ametlikult ka N. Liit.

Vaatamata valikulisele lubamisele suhtuti kuni 1988. aastani N. Eestis pagulaskirjan- 

dusse umbusu ja mahavaikimisega (Olesk 1999: 738-755). Peale mõne üksiku erandi (vali

kuliselt Marie Under, Gustav Suits jt) ei avaldatud väliseesti kirjanike teoseid kodumaal. 

“Mureliku suuga” jäi kuni erifondide likvideerimiseni keelatud raamatute nimekirja (Raamatu

kogudest... 1966: 138).

Kui 1970. aastatel koostati akadeemilist “Eesti kirjanduse ajalugu”, oli Erna Siirak Underi 

peatükki kirjutades raskes olukorras, sest väljaandel oli küll kirjandusteadlastest toimetus

kolleegium (Maie Kalda, Harald Peep, Heino Pühvel, Aarne Vinkel), kuid sarja peatoimetaja 

oli Endel Sõgel, kes võimutruu politrukina jälgis, kontrollis ning tsenseeris kiivalt iga ideoloo

gilist hinnangut, mis teoses autoreile anti. Nii on Saksa okupatsiooni ajal ilmunud luulekogu
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“Mureliku suuga" käsitletud mainitud kirjandusloos napilt poolel leheküljel, kus luuletusi 

“Jõulutervitus 19A1” ja “Sõduri ema’7 nimetatakse nõukogudevastase hoiakuga luuletusteks 

ning märgitakse, et “neid luuletusi kasutati nii ilmumisajal kui ka hiljem sotsialismivaenuliku 

propaganda eesmärkidel" (Siirak 1981b: 237). Poliitilise lugemise näitelause kuulub ilmsel

gelt peatoimetajale Endel Sõglale, mitte Underi-uurijale Erna Siirakule.

Sõgla poolt lisati Siiraku tunnustava teksti lõppu ideoloogiline hinnang ka mõnedele 

Underi pagulasperioodi luuletustele: "Selles mõttes on Underi põhilisele natuurile võõras 

see väike retooriliselt häälestatud osa värssidest kogus “Sädemed tuhas”, kus luuletaja on 

võtnud tendentsliku hoiaku kodumaa olude suhtes (“Päälekaebamine” 1,2, 3; “Me ootame" 

jt.)" (Siirak 1981b: 239).

Ulatuslikum valikkogu Underi loomingust ilmus N. Eestis alles pärast luuletaja surma, 

1981. a - “Mu süda laulab” esitas valiku luulet kõigist luuletaja kolmeteistkümnest kogust, 

kuid sellest olid siiski väljajäetud Underi Saksa okupatsiooni ajal ning paguluses loodud 

isamaaluuletused. Luulekogu koostas Paul Rummo ning see oli ainus luuleraamat N. Ees

tis, millele Marie Under oli jõudnud enne surma kirjalikult anda oma nõusoleku, kuigi kogu 

ilmumist ta enam ei näinud.

Erna Siiraku järelsõnast, mille tekst on sarnane akadeemilise kirjandusloo seisukohta

dega, on eelpool mainitud Sõgla sovetlik etteheide siiski kõrvaldatud. Nõukogude võimu 

ajal ei ilmunud “Sädemed tuhas” luuletused Eestis niisiis kunagi täielikul kujul. Kuni okupat

siooni lõpuni jäid Eestis keelatuks järgmised Marie Underi poliitilise sisuga pagulasluuletu- 

sed kogust “Sädemed tuhas": “Me ootame”, “Päälekaebamine” I—III, “Aasta kauneimal õhtul”, 
“Uueks aastaks", “Mälestus ja tõotus”, “Peatus”, “Öine teekond”, mis sisuliselt moodustasid 

peamise osa “Sädemed tuhas” avatsüklist.

N. Eesti keskkoolide ametlikes õppekavades polnud veel 1960. aastail Marie Underi 

luulet (vt EP 1965), kuid selle õpetamine olenes õpetaja isiklikust kodanikujulgusest. Näi

teks Viljandi C. R. Jakobsoni nimelise 1. Keskkooli kirjandusõpetaja Virgi Jalakas söandas küll 

juba aastail 1965-1967 meie tütarlasteklassile Marie Underi luulet õpetada, ehkki see teema 

ametlikus kirjandusõpikus puudus.
Tartu Riiklikus Ülikoolis õpetas professor Harald Peep samuti 1960. aastate teisel poolel 

Siuru luuletajaid, sh ka Marie Underit üsna objektiivselt, ilma vulgaarsotsioloogia ja ideoloo

gilise ballastita. Kümmekond aastat varem polnuks see võimalik.
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sünnimaja 
hävitamine

1983. aastal tähistati Underi sajandat sünniaastapäeva mitte ainult paguluses, vaid ka oku

peeritud Eestis, kuid olukord oli ikka veel poliitiliselt skisofreeniline. Ehkki Eesti Kirjanike 

Liidu saalis lubati nüüd esmakordselt pidada Marie Underi luuleõhtut, ei meeldinud või

mudele see, et pärast õhtut mindi Underi sünnimaja juurde Luise tänaval ning kaunistati 
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väike mahajäetud, lagunev puumajake lillede ning küünaldega. Et Underi sünnimaja ähvar

das kujuneda omamoodi kultuspaigaks Underi austajatele (loe: eesti kultuuri kaitsjatele), 
häiris selle olemasolu võimu esindajaid niivõrd, et nad otsustasid maja lammutada. Üle saja 

aasta vanune Underi sünnimaja püsis alles küll tühjana, kuid suhteliselt korras kuni 1984. 

aasta suveni.

Sel 1984. aasta suvel kujunes pretsedendituks poliitiliseks kultuuriskandaaliks Underi 

sünnimaja kuritahtlik lammutamine. Hoone oli varem võetud kultuuriloolise mälestusmärgina 

kaitse alla. Juubeli eel oli tellitud mälestustahvel ja selle asetamiseks maja seinale taotleti 

ametlikku luba. Kuid EKP Keskkomitee keelas selle valmistamise ära, ehkki ettevalmistus

tööd juba käisid. Salamahti teostati lammutamine südasuvel, puhkuste ajal, et see avalikku

sele vähem silma torkaks.*  Lammutamise aluseks oli EKP KK ideoloogiasekretäri Rein Rist

laane suuline käsk pesutehase “Marat” direktorile, kellele majaalune maa ametlikult kuulus 

(vt Ignats 1988: 4). Nimetatud nõukogude propaganda-ametnik oli saanud N. Eesti kultuuri

ringkondades kurikuulsaks oma põlgusega Marie Underi suhtes: ühel avalikul esinemi

sel nimetas ta Marie Underit “ärakaranud sakslaste litsiks”, kelle luulet poleks olnud vaja 

N. Eestis välja anda. Selle peale oli ENSV Kirjanike Liidu tollane kommunistist esimees Paul 

Kuusberg protestiks püsti tõusnud, öelnud “Noor mees, mida te endale lubate” ja saalist 

lahkunud (VES 1983: 4; T 1983: 3).

* Sattusin ise ühel 198^. a juulikuu õhtul Luise tänaval jalutades Underi sünnimaja juurde, kus nägin venekeelseid 
töömehi maja seinast laudu kangutamas. Küsisin töömeestelt, mis toimub, kas teate, mida te teete? Meestel polnud 
aimugi, mis maja see on või miks nad seda lammutama peavad. Käsk on käsk ja töö on töö. Pöördusin järgmisel 
päeval küll kohe ENSV Kirjanike Liidu ja Tallinna linna Täitevkomitee poole protestiga, kuid oli juba hilja. Kultuu
rilooline maja lammutati ühe õhtuga. Eriti paradoksaalne on see, et kultuurimälestisena kaitse all olnud Underi 
sünnimaja kõrval asuv vana tehasehoone, mis oli juba toona ametlikult määratud lammutamisele, seisab püsti ka 

täna, 25 aastat hiljem.

Rahvuslike kultuuriringkondade pahameel paisus nii suureks, et Tallinna toonane täitev

komitee ehk linnavalitsus oli sunnitud vastu võtma silmakirjaliku otsuse taastada Underi 

sünnimaja. See oli otsus, mida keegi kunagi täita ei kavatsenud.

Tõsi küll, vahetult enne lammutamist pakuti kaua tühjalt seisnud ja pool-lagunenud 

puumaja Eesti NSV Kirjanike Liidule selleks, et see maja oma hoole alla võetaks, kuid 

kirjanike liidu toonase juhtkonna arvates oli maja liiga halvas seisukorras. Maja kordate

gemist ning võimaliku Underi-muuseumi rajamist peeti tarbetuks ja kulukaks. Kirjanike 

Liidu sekretär Arvi Siig käis maja kohapeal uurimas. Igatahes loobusid kirjandusametni- 

kud maja haldamisest ja seda asjaolu ära kasutades anti kiire parteiline käsk maja lam

mutada.

1980. aastate lõpus, Eesti taasiseseisvumise eel korraldati sünnimaja tühjal, umbroh

tunud krundil mitu protestimeeleavaldust ja korrastamisaktsiooni, et Underi sünnikohale 

tähelepanu pöörata ja see kultuurselt ära tähistada (SV1988: 4). Ehhki otsest mõju neil akt

sioonidel polnud, hakkas jää siiski pisut liikuma: algul krundile kavandatud “Marati” tehase 

elumaja ehitati kaugemale ja krunt jäeti tühjaks.

Eesti Kultuurifondi algatusel ja finantseerimisel projekteeriti 1989. aastal Underi sün

nimaja kohale mälestusmärk, kuid see on jäänud tänini teostamata. Algatati korjandus Underi 
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sünnimaja mälestusmärgi tarvis, kuid 1992. a rahareformi ning Eesti krooni taastulekuga 

kaotas rublades kogutud summa väärtuse. Mälestusmärgi kavandi autor oli eesti disainer 

Aleksander Jakovlev. Ehkki luuletaja sünnimaja krunt asub nüüd Tallinna südalinnas, mitte 

enam äärelinna agulis nagu 19. sajandi lõpul, on see kultuurilooline koht siiski praegu veel 

täis ehitamata, nii et Marie Underi sünnikoha väärikas tähistamine on hea tahte korral või

malik. Hilisemad katsed Underi sünnimaja platsi korrastada või protestida selle tagastamise 

vastu on jäänud hüüdjaks hääleks kõrbes (Kiin 1990; vt ka VES 1983; T1983).

N. Eesti võimude katsed hävitada eesti rahva mälust ning kirjandusloost Marie Underi 

looming ning isegi sünnimaja jäid viljatuks. Keelatuse märtrioreool võimendas jõuliselt Underi 

poliitilist ja kirjandusloolist tähendust, mitte ei kahandanud seda.

Poliitiline 
lugemine 
paguluses

Poliitiline lugemine, mis algas Underi puhul koguga “Mureliku suuga” Saksa okupatsiooni 

ajal, jätkus pärast sõda ka teispool raudset eesriiet. Aleksis Rannit kirjutas “Sädemed tuhas” 

kohta, et üheski oma varasemas kogus pole Under avaldanud nii palju ideoloogilisi “ajalaule", 

pole olnud nii “rahvalähedane”, niivõrd võitlusluule retoorikat ja lõõmavat vihatuld täis oma 

rahva rõhujate vastu: ““Sädemed tuhas” mõjuvad peamiselt poliitilise manifestatsioonina. 

Selle raamatu sisuks on Kodu-Eesti, maapagulus ja kodumaaarmastuse vormitud Underi isik

lik draama ning tema omalaadsed maailmavaatelised tunnetused; sekundaarne osa langeb 

armastusluulele ja maastikulisile impressioonele.” (Rannit 1954: 8.) Underi kujutlusvõime 

kõige vapustavamaks surmanägemuseks pidas Rannit “Surmamõrsjaid”.

Ants Oras pidas 1946 Underi poliitilisi luuletusi “Mälestus ja tõotus” ning “Uue aasta 

tervitus” niivõrd olulisteks tekstideks, et kutsus üles kasutama neid vabaduslipuna kõigil 

eestlaste koosviibimistel, "“Uue aasta tervituses" tuletab ta meelde seda, et “ka meile jumal 

vabaduse lõi.” Seda veendumust, millest meie ei tohi ega taha loobuda, süvendavad ja õhu

tavad need luuletused.” (Oras 1946: 77.) Oras nägi Underi luulet eestlaste programmilise 

poliitilise käsulauana ja selliseks see kujuneski.

Karl Eerme avaldas Saksamaal ilmunud ajakirjas Kauge Kodu pikema eesti pagulasluule 

ülevaate, kus ta rohkete luuletsitaatide varal tutvustas Marie Underi luulevalimikku “Sõna- 

sild”. Eerme esitas samuti tõlgenduse, mille kohaselt Underi luulel oli nüüdses olukorras täita 

rahvuslik-poliitiline ülesanne: “...olgem õnnelikud - rõõmutundlikud suure luuletaja haara

vatest värssidest, milles luuletaja suu ja südame läbi räägib kogu pagulasteede teadmatuses 

ootav eesti rahvaosa.” (Eerme 1946:17.)

Underi luule rahvusteraapilise ülesande sõnastas pagulaskirjanik Raimond Kolk nõnda: 

“Kui aja masendus ja raskus peaks meid nii närtsitama, et süda tuhmub, siis usaldame Marie 

Underi “Noorte laulu", ta paikesest, tuulest ja veest akumuleeritud loomingu endile kasvõi 

programmiks võtta, et uuesti süttida." (Kolk 1953: 4.)
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Ivar Grünthali juubeliartikkel Underi 80. sünnipäeva puhul andis ülevaate kogu eesti 

luule ajaloost, peatudes ka Underi hilisluulel, sh “Ääremail”. Ta tõlgendas samuti Underi luule 

igavesi küsimusi (surm, hinge surematus) peamiselt poliitilisest ootushorisondist lähtuvalt: 

“See on pikk ja armutu heitlus. Väliselt on see leegitsev rindejoon läbi kannatava kodumaa, 

mida olenedes võõraste isandate suvast võib nihutada, mitte aga päriselanike südameist 

enam kustutada. Eestit kui saatust tunnetava luuletaja elutõdemus ei saagi olla muud kui 

traagiline. Selle tõttu omaksvõtmises peitub meie vaimne eksistents eestlastena.” Underi 

sangarlikkus seisnes Grünthali hinnangul loobumise võidus: “Nii on ka ta lemmik-kangelaseks 

nooruses keevavereline Cyrano de Bergerac, kellele püüe aule ja ilule on elu ise kui edasi- 

tagasi voogav võitlus korvamaks unistuste tabamata imet." (Grünthal 1963: 4-5.)

Marie Underi luule politiseeritud lugemine lõppes alles Eesti Vabariigi taasiseseisvu

misega. Normaalne poliitiline ja kirjanduslooline lugemine sai jätkuda siis, kui kogu Underi 

looming muutus Eesti lugejale kättesaadavaks.

1990. aastail ilmusid mitmed Marie Underi luulekogude taastrükiti, kolm kõige keela

tumat kogu (“Mureliku suuga", “Sädemed tuhas”, “Ääremail") ilmusid ühtede kaante vahel 

1998. Kõige mahukam koondkogu Marie Underi luulest “Lauluga ristitud” ilmus Eestis 2006. 

aastal.

Vabas Eestis kadus küll vajadus Underi sundpoliitilise lugemise järele, kuid mitme põlv

konna mälus ning aja-ja kirjandusloos jääb pool sajandit kestnud Underi poliitiline lugemine 

alatiseks alles.

SOOLINE 
LUGEMINE

Soolise lugemise all pean silmas ootushorisonti, kus kirjandusteost ja tema autorit hinnatakse 

sooliste tunnuste alusel. Lisaks poliitilisele vastasseisule ilmestas Underi kaasaegset vastu- 

võtuprotsessi oluliselt ka sooline vastasseis. Kaasaegseid arvustusi uurides selgus, et varast 

sensuaalset Underit peeti mitmete kriitikute poolt eriti naiselikuks, kusjuures naisarvustajad 

nautisid ja kiitsid seda, meesarvustajad heitsid aga naiselikkust ette kui puuet või puudust.

“Sonette” kiitnud Aino Kallas alustas Underi luuletajanatuuri iseloomustamist soolise 

vaateviisiga, rõhutades tema naiselikkuse põhiomadusena sensuaalsust: “renessansi naine, 

la grande amoureuse, uus Eva, kelle armastus on kõigepäält meelterõõm, kõigi meelte joo

vastus” (Kallas 1917: 209-210).

H. Tõramaa kirjutas “Sonettide” tõlgendamiseks pika feministliku essee “Daam ja armas

tus", milles ta võrdles Anna Haavaja Marie Underi naiselikkuse kvaliteete.

Tõramaa oli veendunud, et “Jumal lõi mehe ja naise, mees aga lõi daami”. Daamiga kui 

meheliku naiselikkuse ideaaliga seostub eeskätt meelelisus ja eneseimetlus, mitte vaimsus.

Tõramaa pealtnäha leebetooniline artikkel hindas Underi luule naiselikkuse võõrapä

raseks mitte niivõrd vormi, kuivõrd just sisu ja põhihoiaku poolest. Kirjutajat valdasid jube

dustunded, kui ta jälgis, “kuidas daam looduses liigub otsekui parfüümi lõhnadega täidetud
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loowaid naisi vaimupõllul.
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Esines es reast
1) Reed Morn — kastreerimisas- 

jendnse tegelik rakendaja eesti kirjan- 
deeÜku loomingu elamises ja olemises. 
Püsis mornina isegi loorberipärja all. 
Suhtumine mürdipärjasse oletatavasti sa- 
ma*ny nrw

2) S o p h i a Vardi (kodanlise ai
nega Marta Lepp-Kirschbaum-Utuste) 
— vaimulik kirjanik, seab praegu trüki
valmis taarausu seitsmemoosese raama
tuL

1) Helene Ranna — Oitina 
asundustalu looja Eesti kirjanduses. Kui 
■suxtikku ei taha meie kirjanduslikud 
fcxuamid teda aga tunnustada ega oma 
*epti vastu võtta. Värske tudeng ja

vallaline inimene. Laulab kristlikus 
kooris kiitust Issandale. Noorfe pasto
rite ametisselaulatamist külmavereliselt 
pealt vaadata ei suuda, vaid laseb sel 
puhul oma luulelätte üle keeda. Teis
suguste laulatuste vastu ükskõikne.

2) B e 11 i A 1 v e r — oma esimesed 
loorberid võitis kirjanduslikus kergejõus
tikus tuulearmastuse jooksurajal, hiljem 
siirdus aga raskesporti. Vibreerub ühe
võrra tundehellalt silguroere kosmilisele 
kohinale ja kontsertsaali baritoni heti- 
kärga (ustele.

3) Mari U n d e r — Eesti poetes
side printsess. Väikese ja vaese rahva 
luulekuningannana suudab pidada endal 
ainult ühe trubaduurist paaži. Luule
tab ..sukkadest, mis lõppeda ei taha",

kuid nende sukkade nõelumise jätab 
paaži hooleks.

4) A g n e s Taar — Koidula otse
kohene järeletuleja „Vanemuise" reper
tuaaris. Sündimise poolest mulk, kuid 
muidu kõigiti armastusväärne naiste
rahvas.

5) Veera P o s k a - G r ü n t h a 1 
— naisiuuletaja, koostab tagajärjekalt 
abieluseaduse antoloogiat. Pühast kir
jast palju d hooli, sest jurudUise nõu
andjana aitab kaasa lahutada seda, mis 
jumal on ühte pannud — olgu see siis 
kristlik abielu või akadeemiliste naiste 
ühlskogudus.

6) ■ O I i n d e Ilus — fantastilise 
suurpoeemi ..Perekonnaseaduse eelnõu" 
kaasautor ja paljude ränkade paragrah
vide vaimline ema.

Romulus Tiituse karikatuur 
“Loovaid naisi vaimupõllul”: 
Reed Morn, Sophia Vardi, 
Helene Ranna, Betti Alver, 
Marie Under, Agnes Taar, 
Veera Poska-Grünthal, 
Olinde Ilus. Nool, 1931, 
31. jaanuar, nr 62, lk 1.

buduaaris" (Tõramaa 1917: 212). Tõramaa eristas armastuses erootilist (platoonilist) ja mee

lelist (seksuaalset) elementi. Seoses Underi luulega tõdes ta: “Mida enam mingis vahekorras 

suguline vastolu rõhutatud (s.o. mida mehisem mees ja naiselikum naine on), seda seksuaal

seni peab vahekord olema. Niisugune naine, kelle juures iseäranis on rõhutatud sugulised 

omadused (s.o. niisugused, mis teda mehest lahutavad) on just daam. Sellest järgneb, et 

mehe armastusevahekorras daamiga seksuaalne moment tähtsamat osa etendab kui vahe

korras kultiveerimata naisega.” (Tõramaa 1917: 212.) Niisiis on Underi meelelise armastuse 

jumal mitte Apollo, vaid Dionysos, järeldas Tõramaa.
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Lehitsetagu ainult mõnda “Trauenlyric"-kogu, siis tunneb selgesti, kui ühetaoline 

daami hingeelu on igal pool maailmas, olgu ta võrsunud Lääneeuroopa vanast kultuu

rpinnast või aga Eesti uudsest talupojakulturist. Paremates lauludes sääl leiame seda

sama, mis meid Marie Underi paremates lauludes vangistab, sedasama säravavärvilist, 

impressionistlikult maalitud lillelist tagaseina defineerimata nukrustundele - meele

likkuse Lahutamata kaksikõele! - ning sedasama “julget pattu". (Tõramaa 1917: 212.)

Feministlik kriitik järeldas, et meelelisus mitte ei vabasta, vaid kammitseb naiselikkust 

Underi luules, ja oli Underi esikkogu suhtes kriitiline just soolise ootushorisondi tõttu: “See 

on Narkissuse tunnistus.” Feministliku vaatepunktiga moralist Tõramaa ei pannud Underi 

sonettidele kokkuvõttes pahaks mitte niivõrd nende naiselikku erootikat, kuivõrd daamilikku 

enesearmastust, mis olevat loodud mehe poolt ja mehe jaoks.

Meesarvustajate põhitoon oli “Sonettide” suhtes üldiselt kriitilisem, kuid ka nemad 

pidasid Underi luule soolist määratlemist algusest peale väga oluliseks.

Karl August Hindrey nimetas oma tunnustavas “Sonettide” arvustuses autorit kolm korda 

naiselikuks. Hindrey kiitis Underi sonettide impressionistlikke pilte üllatavalt ilusaiks, pida

des neid ehtnaiseliku vaatlemisviisiga looduks. Mis oli Hindrey meelest naiselik? 

Tüüpiliselt naiselikuks pidas ta näiteks Underi värssi:

Ah! igatsuse-hardus silmis nooris

Ja huulil palvetused palavad, 

Su huulil punasil, oh, minu Sina! 

Mariale Madonnale - see olen mina! 
(“Õhtud” III)

“See õndsus selles “see olen mina”, millel väike koketteriv kõrvalheli ei puudu, on tüü

piliselt naeselik,” rõhutas Hindrey. “Kui naesterahvas sammub Marie Under muidugi ka moodi 

järel. Moodis on praegu sonetid. Aga mina isiklikult tunneks suurt huvi, kui Marie Under igale 

luuletusele ka vastava mõõdu valiks, mis palju laiemaid võimalusi pakuks kui see ühetaoli

selt uniformerimine, nagu ta soneti kaudu sünnib. See munder on küll kaunis, aga kitsas ja ei 

lase liikuda, ja sarnastab,” kritiseeris Hindrey ka Underi sonetivormi valikut, taandades selle 

pelgaks moeasjaks. (Hindrey 1917a: 1.)

Underi naiselikkuse tunnused olid Hindrey arvates: koketeerimine, enesekesksus, moe 

järgimine ja impressionistlik ilulemine.

Arvustades siurulaste, sh Underi liigset patuarmastust, küsis Anton Hansen Tammsaare, 

miks meil puuduvad suured heliloojad ja maalijad, miks on meil ainult üleilmsed rammume

hed, ning väitis samas eesti naiseliku rahvalaulutraditsiooni kohta: “Laulis ja leelutas see, kes 

vähem mõtles, kes vähem mõistis, kui hirmus oli elu. Sellepärast ongi meie rahvalaul naiste 

lauldud." (Tammsaare 1917:1.) Ühesõnaga, naine mõtleb ja taipab vähem, sestap ta laulab 

ja luuletabki. Nii arvas šovinistlik Tammsaare.
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Hugö Raudsepp, kes arendas Underi debüütluulekogu varal välja naiselikkuse ilmavaate 

teooria, oli naise vaimsetest võimetest pisut paremal arvamisel (Raudsepp 1917a: 2). Raud

sepa arvates muutis Underi naiselikkuse ilmavaateliseks just elukogenud naisluuletaja hin

gestatud intellektuaalne panus (vt ptk “Filosoofiline lugemine”). Raudsepa käsituse kohaselt 

on noor naine ühe suure, subjektiivse varanduse eraomanik, kes on samas algusest peale 

“surmamõistetu". Seepärast peab ta tühjendama läbemata elulaeka, teadlikult ja põhjani 

kummutama iga karika, elult võtma kõik, mis võtta annab ja veel anda võib. Just siin näeb 

Raudsepp Underi ilmavaate ja moraali kvintessentsi:

Ah, mina olen juba seda sugu,

Et iga meel mul iga ilu joob.

Nii ahnelt tühjendan ma elulaeka, 

Kui surmamõistetu - kel vähe aega. 

(“Ekstaas”)

Underi naiselikkus avaldus Raudsepa hinnangul ka tema kooskõlas loodusega: “Marie 

Underi laulude võti on - naine. See naine elab looduses, loodusega ja on ise loodus. Looduse 

jõudja looduse seadused panevad endid naises, selles personifitseeritud natura’s maksma. 

Nad panevad endid maksma igas tervete instinktidega naises, kuid iga naine ei julge sellega 

avalikult leppida, ei leia tasakaalu intellekti ja loomusundide vahel.” Raudsepp nägi Underi 

naiselikkust meelas maiustamisjanus (“kui maitsesime maiustusi häid!”) ja naiivsuses:

...Underi sonetid õige rohkesti naiselikku naiviteeti paljastavad. Naine näeb ikka roh

kem seda, mis ta annab, kui mis ta saab. Mees omandab, naine andub. Anduv naine 

vaatleb end teatava piinlise objektivsuse, võera erapoolikusega, ta hindab oma “õnne” 

mitte nii palju selle järele, mis ta endale saab, kui selle järele, mis ta mehele pakub 

ja on. Siin hindavad endid naised sagedasti üle ja seda teeb ka Marie Under omades 

sonettides, liig pealetikkuvalt uskudes oma iluduste “võrratut” nõidlikkust. Sellepä

rast tundub sonettide-kogu - “Sina ütled” mehe seisukohast natuke “magus” ja võlt

situd... (Raudsepp 1917a: 2.)

Kokkuvõttes jõudis Raudsepp siiski järeldusele, et Underi sonettides on riimidesse müü

ritud isiku kolmainsus: naine, inimene ja luuletaja. Kaks esimest on tüüpilised ja algupära

sed, kolmas - luuletaja - on aga kunstnik, kes valitseb vormi, sonettide mundrit ja armastab 

seeläbi sõjaväelist korda (NB! esmakordselt märgatud, kuid veel sõnastamata meesalge!).

Raudsepp keskendus Underi luule naiselike omaduste vaatlusele ka teises pikemas kir

jutises, 1917. aasta luule ülevaateartiklis:
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Kui Marie Under omades sonettides end paljastab (“sest riidetult on siiski kaunim 

naine”), siis on see terve, teadliku ja loomuliku naise andumise sund ja ekstaas. Kui
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Marie Under enese katab ja ehib - ehtimine on teine naiselik joon neis sonettides, - 

siis tunneme vastupanemata, kui terve, loomulik ja maitseline on see eneseehtimis- 

lüürika. Ma ei kõnele siin laitmata puhtast ja eeterlisest aluspesust või pealmisest 

peenkoest, mille tingib tsivilisatsion ja moodne ühiskond. Ma juhin erilist tähele

panemist loodusnaise peale, kelle ihu igatseb merd ja päikest ja kelle ehted on pärit — 

botanikast. (Raudsepp 1918: 2.)

Raudsepp nimetas Underi luulet impressionistlikuks ja pidas seda samuti eriliseks naise

likuks omaduseks: “Impression on aga naiselik, kogu impressionism on naiselik kunst: anduda 

ja languda ümbruse, looduse suurtele “ülemeretustele”. / Võiks isegi öelda, et kunst üle

üldse on naisestatud. Ta on naisestatud, sest ta on rajanud ja kultiveerinud mees, kes naise 

vangis”. (Raudsepp 1918: 2.)

Enesekesksus ja alatine enesepeegeldus on Raudsepa tõlgenduses samuti Underi luule 

naiselikkuse ürgomadused:

Ka siis, kui naine ise kunstnikuks saab, jääb ta omas erotilises ilutsemises sellele ise

loomujoonele truuks: naine-kunstnik ei mehesta kunsti, vaid naisestab ta, pannes end 

kunstisse inspiratsioni-ihaldusobjektina. Lugege sellest seisukohast Underi sonette. 

Mis see naine seal ka teeb ja kudas ta on: ikka on ta vastupeegeldus ihaldava mehe 

silmis. Ta ekstaas saabub alles, kui oma ilu näeb nähtuna mehest. Ja kus puudub mehe 

ihaldav pilk seal mehestub ta ise kõrvaltvaatajana, et maitseda oma julget, 

ahvatlevat asendit. See “objektivne” enesevaatlemine ja "enesemaitsemine” on vii

nudki Underi neile sonettidele, mille pealkiri: “Sina ütled”. - Ta laseb ettekujutuses 

meest laulda omi ihki enesele tagasi. (Raudsepp 1918: 2.)

Kokkuvõttes nimetas Raudsepp 1917. aastal kogu eesti kaasaegset kirjandust “natuke 

naiselikuks, kirjanduslikuks ja närvinõrgaks neoromantismiks”, mille kõrvale ta soovinuks 

elustada kunstilist realismi.

Nagu Raudsepp heitis ka Johan Sabas “Sonettide” arvustuses Underile ette just naistele 

omistatavat banaalsust, pannes pahaks nn pealetikkuvat kleidiluulet ja liiga maiseid võrdlusi, 

lamedaid ja labaseid piltsõnu (“Su ihu nälgib mind rüübata” jt). Näiteks luuletuse “Maardu- 

rand” IV rikkuvat ära “seelikulik lõpp” ja “suudlusvalmis suu”, mis ei laskvat seda nautida. 

Ka “Sina ütled” III pidas ta ilusaks luuletuseks, “kui mitte ei oleks selle lõpp nii seelikulik". 

Luuletuse “Ma armastan Su armastust” lõppu pidas Sabas kogunisti “supilikuks võrdluseks” 

(Sabas 1917: 1):

Sa leevendad mu igatsusejanud: 

Su sõnu rüüpan nagu elujooki, 

Su hellust maitsen nagu maiusroogi.
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Meesarvustajaid häiris llnderi erootika harjumatult naiselik kujundimaailm ja kõiki meeli 

haarav julge sensuaalsus.

Ka Friedebert Tuglas ei pääsenud “Sonettide" puhul mööda soolisest ootushorison- 

dist, ehkki ta kirjutas sellest märksa rafineeritumalt ning samas julmemalt kui teised mees- 

arvustajad: “Kui tihti väljapaistev meeskirjaniku teos on kõrgem kui autor ise, ütleb Remy 

de Gourmont Rachilde’i puhul, siis on naiskirjaniku kaunis teos ikka madalam kui see, kes 

ta on loonud.” (Tuglas 1917a: 1.) Ehkki Tuglase hinnanguline lause oli rüütatud pealtnäha 

armastatud naisele tehtud komplimendi vormi, oli sõnum tegelikult üsna karm ja ülišovinist- 

lik: kuna Sa oled naine, pole Sul iialgi eeldusi tõusta meeskirjaniku kombel ennastületavasse 

kunstilisse kõrgusse. Halastamatu Tuglas jätkas: “Kas ei kajasta need tarbetud, täis esteetilist 

uima sonetid isikut, kes elus veelgi tarbetum, veel enam meeleuimale andunud, veel rohkem 

joobunud lillelõhnast ja kaunist lausest, kui tema kunst iial suudab väljendada?" Võrreldes 

Underi luulet Adsoni luulega, tegi Tuglas veel ühe põhjapaneva šovinistliku üldistuse: “Tal on 

nimelt huumori tunnet, mis Underil puudub, nagu naiskirjanikel üleüldse.” (Tuglas 1917a: 1.)*

* Erna Siirakjt on näiteks Underi ballaadide puhul esile tõstnud just tema maalähedast, rahvalikku huumorit. Kaas
aegsete mälestused kõnelevad samuti Underi kui satongidaami peenest, sädelevast huumoritundest (Reinans 1992; 
Rajamaa 1992; Saarsen 1992; Lepik 1992). Vaimukat intellektuaalset huumorit leidub ka Underi paljudes kirjades, 
mida Tuglase kirjade kohta paraku väita ei saa.

Anton Jürgenstein pidas 1920. aastal Eesti Kirjanduse Seltsis ettekande eesti kirjandu

sest sõja ajal, nimetades Underit suurimaks talendiks siurulaste hulgas ning andes “Sonet

tidele” ja isegi “Eelõitsengule" väga kõrge hinnangu nii sisuliselt kui vormiliselt. Sellele 

vaatamata võttis vanem mees noore naise loomingu arvustamisel ikkagi kasutusele ealise 

ning soolise kriteeriumi, süüdistades autorit muuhulgas haiglases edevuses: “Muidugi ei ole 

Underi sonetid leeripoiste ega kooliplikade jaoks kirjutatud ja mõndagi oleks parem ilmu

mata võinud olla. Edevas enese ilu jumaldamises ja püüdmises seda mehele avatlevaks teha 

(kuigi see püüdmine ka autorilt mitte selle sihilikkusega ei tule, nagu ta lugejale näitab), 

ilmub midagi haiglast, millel naisterahva “kardetava vanaduse" meeleolu märke ei puudu. 

Kuid see on ainult üksikutes sonettides, mille järele üksi mitte Marie Underi üle otsustada ei 

või", vabandas Anton Jürgenstein samas iseennast. (Jürgenstein 1920a: 121.)

Underi luule soolisel hindamisel on paradoksaalne see, et eesti meeskriitikud võrdlesid 

Underit enamasti ikka suurte meesluuletajatega (Suits, Riike, Goethe, Shakespeare, Dante jt). 

Vaimulähedust kuulsate naistega nägid vaid üksikud välismaised teadlased nagu inglane 

Emery E. George, kes kirjutas võrdleva uurimuse Underi, Ahmatova, Sachsi ja Levertovi luu

lest (George 1973:123-140), või tundmatu saksa arvustaja R. R, kes võrdles Underi luulet 

inglise luuletajanna Elisabeth Barret Browningu kuulsate armastussonettidega (Eluraamat 

II1974:158). Tõsi küll, ka Ants Oras võrdles Underi naiselikult impulsiivset ja tundepurske- 

list luulet põgusalt paari välismaise naisluuletajaga, kuid lõpetas võrdluse ikkagi Dantega: 

“Naiselikult impulsiivsuselt see ei jää taha Elizabeth Barrett Browningi “Portugali sonetti

dest" (milledest Under mõne tõlkiski) ega Louise Labe, “La Belle Cordierel” sonetikujulisist 

tundepurskeist. Neilt ja võib-olla ka Dante Gabriel Rossettilt on see ehk saand äratusi, kuid 

lõpptulemuselt on see tugevatundeline, nakatav luule.” (Oras 1963:12.)
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Lisaks impulsiivsusele seostas Oras Underi naiselikkusega ka buduaarlikkust ning lap

selikkust, märkides lühimonograafias “Sinise purje” luulet iseloomustades, et Underi luules 

kuuldub “child-wifeT ehk lapsnaise kõlasid: “Maailm kui muinasmaa, maailm kui suhkrust” 

(Oras 1963:14).

Kõrvutades 1939 Underi ja Betti Alveri luulet, heitis Oras kogu eesti arvustajaskonnale 

ette, et *|iiga  ühekülgselt ollakse ikka veel Underi Sonettide tüüpi naisluule sugestiooni all" 

ning et just see takistavat Alveri “ebanaiselikuks” peetud luule vastuvõtmist (Oras 1939:740). 

Oras tunnistas, et konfessioonid ei ole Alveri eriala, sest tema “...intellekt asub varem tunde 

ja väljenduse vahele kui Underil isegi ta hilisemas toodangus. Need “Siuru" aegu meenutavad 

omadused on talle võõrad. Ta luule ei muutu päevikuks.” (Oras 1939: 739.)

Siin on tajutav Orase kerge, ehkki varjatud etteheide Underi luulele kui pihtimuslikule 

hingepäevikule, mis teeb sellest Alveriga võrreldes naiselikuma luule. Kokkuvõttes eelistas 

Oras ebanaiselikku Alverit naiselikule Underile: “Kuigi Alveri looming pole iialgi olnud nii 

ilmselt pihtimuslik nagu Underil, on temagi areng läind samasuguses suunas - subjektiivsu

sest objektiveeringu poole. Ainult on tal protsess toimund palju kiiremini ja põhjalikumalt." 

(Oras 1939: 739.)

Karl Ristikivi rõhutas koos teiste meesarvustajatega, et Underi võrdluste maailm on 

“Sinises purjes” sageli rõhutatult naiselik: “mis on ka loomulik, kuna ta alles äsja oma “Sonet

tides” oli ilmunud lugejate ette esimese küpse, täisverelise naisena eesti luuletajate peres, 

kes rõhutas just seda, et ta on naine.” Seetõttu (naiselikkuse tõttu!) on Underi võrdlused pea

aegu alati kaunistavad, märkis Ristikivi, pidades silmas Underi luule värvilisust. “Sinise purje" 

värvitoonides domineerivad heledad toonid, esmalt muidugi sinine, aga ka roosa, valge, 

punane, roheline, purpur, lilla, kuld ja hõbe, eriti underlikuks pidas Ristikivi aprikoosivärvi- 

lisi nüansse, tema “pärlmutrist ja klaasist" päevade valgust ja sära. (Ristikivi 1973b: 11-12.)

Iginaiselikust
maskuliinse
vaimsuse kandjaks

Mida suuremaks luuletajaks Under kaasaegses kriitikas tunnistati, seda enam hakati tema 

tekstides märkama mehelikke kvaliteete. Kriitikud, eeskätt Underi biograaf Ants Oras, seos

tasid varases luules väljendatud sensuaalseid tundeid naiselikkusega, hilisemaid elutunne- 

tuslikke mõtteluuletusi aga mehelikkusega. Parafraseerides seda primitiivset käsitusviisi 

(naine - tunded, mees - mõistus) puhtfeministlikust vaatenurgast, võiks öelda, et Underi kui 

luuletaja arengutee kulges esialgsest iginaiselikkusest tõeliselt mehelikuks saamise rada. 

Küpsustunnistuse maskuliinse vaimsuse kandmise eest sai ta siis, kui meeskriitikud hindasid 

Underi suuremaks kui Shakespeare või Riike, kuid võrdväärseks Beethoveni ja El Grecoga.

Vaatlen seda imelist soolise kvaliteedi muutumise protsessi Underi luule vastuvõtus 

lähemalt. Mehelikke kvaliteete hakati täheldama Underi ekspressiivse luule perioodist alates. 

Ühed arvustajad seostasid seda imeväärse ümbersündimisvõimega, teised leidsid, et Underi
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ponnistus on kunstlik, et mehine aeg ei sobi naisluuletajate. “Verivalla” kogu puhul kirjutas 

näiteks naisarvustaja H. Tõramaa:

Marie Underi arenemisvõimaluste kohta on juba ta “Sonettidest" saadik õigustatult 

paistvaid kahtlusi avaldatud. Paistis, nagu oleks ta hing niisamasugune hästi sissesea

tud buduaar kui ta “Sonetidki". Kuid äraarvamata üllatav on elul Ja nagu Thais Alek

sandria turul kõik oma hetäärihiilguse ära põletas ning süütuks sai, on Marie Under 

kõigest oma pitsivahust, värvisärast, siidist, lilledest ja lõhnadest teinud autodafee, 

mille tulest ta luutegeenius nüüd üles lendab enneaimamata jõus ja hiilguses. “Oo, olla 

inimene, uuestisündiv, oma eilist mina ärasalgav!” On sündinud nii kuulmata metamor

foos, et “Verivalla" kirjutaja ei ole enam isegi naine. See on ainult hing, alasti hing, 

jõurikas ja vägev kui algaegade titaanid. (Tõramaa 1920: 1.)

Tsitaadi viimane lause on alla kriipsutatud Adsoni ajalehelõigete kogus. Titaanid olid 

teatavasti meessoost. Tõramaa ei ütle küll otse, et naisest on saanud mees, kuid tema mõtte 

suund on selge: autor pole enam naine.

August Alle oli sama kogu arvustades märksa karmim: eelistades Visnapuu luulet ning 

ironiseerides üsna sapiselt Underi vaimulike luuletuste üle, jõudis ta järelduseni, et Underi 

ajalaulud pole tema “gratsiöösselt” naiseliku andelaadiga vastavuses: “Oma suurepärase 

tehnika ja gratsiööside võrdlustega päästab Under auga oma ajalaulude riskandi posit

siooni. See pole luuletaja süü, et ta käesoleva metsikult-toore ja rõveda ning eeskätt ikkagi 

mehise aja tempoga ei suuda sammu pidada.” (Alle 1920b: 40.) Alle küsis, miks andus siis 

Under ajalaulude kahtlase väärtusega luulele, mis nii vähe vastab tema naiselik-lüürilisele 

andele, vastates ise sarkastilise hüpoteesiga: “Vaadake, kui teile igapäev küll värsin, küll 

pruukosti ajal proosan ette lauletakse, et te geniaalne olete, siis kohustavad teid olud 

selleks saama... Kuid geenius peab olema universaalne ning selle tõttu tuleb ajanähtuste 

pääle salmi möödun reageerida, et mitte pälvida etteheidet oma talendi ühekülgsusen ja 

konservatismid..” (Alle 1920b: 41.) Alle leidis küll mehist ja võltsimatut nooruse paatost 

Underi optimistlikemast luuletustest “Kodumaa laul” ja “Ole tervitet, tervitet”, kuid just 

siin jääb Under tema hinnangul kaugele maha Visnapuust. “See on ka täiesti arusaadav, 

sest [—^] on üleelatav aeg eeskätt ikkagi mehine aeg, titaaniline aeg, mille kehastamine 

naisel ülejõu. Paremal juhtumisel võib sündida ainult hüsteeriline karjatus Issanda poole. 

Kuid pole midagi parata, sest naised on ju isemeelikud ja tujukad - eriti veel geniaalsed 

naised..,*  (Alle 1920b: 41.) Nii üsas Alle Underi naiselikkuse tunnuste reale veel hüsteeri

lisuse, isemeelikuse ja tujukuse.

Hugo Raudsepp oli Underi “Pärisosa" arvustades Allega samal seisukohal, et teatud tee

mad sobivad luuletamiseks ainult meestele: “Ei ole Under ka Barbarus ja Alle, kelle mehelik 

rusikas isegi vemmalvärsile annab sisemise paatose. Kui Underil surevad aastaajad “rägise

des" ja tal “võpates kultuuri logisevad kondid", siis selle rögina, ragina ja logisemise taga ei 

tundu sisemist vabandust ja õigeksmõistmist. Underi käes muutub see lihtsalt maitsetuks, 

see teibakiri on talle sisemiselt võõras." (Raudsepp 1924a: 136-137.)
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Luulekogu “Hääl varjust” puhul leidis Albert Kivikas, et llnderi murelaulud on raskepä- 

rased ning liigagi iseenda isiku piiridesse sulgunud. Erinevalt Allest ja Raudsepast ei pidanud 

tema aga põhjuseks mitte sobimatut mehist ainet, vaid liiga naiselikku väljendusviisi: “See on 

tagasivaade, lõppkokkuvõte sellele viimse võimaluseni, naiselik-hädatsev-liialdusteni paisu

tatud patukahetsuslikule “Häälele varjust””. Kivikas nimetas llnderi jõuetut luulet korduvalt 

naiselikuks just negatiivses kontekstis: “Llnderi tragism kõnesolevas kogus on jõuetu, naiselik 

ahastamine oma hädadest. See piinaluule ei paisu kunagi jõurikkaks protestiks, see hääbub 

unetuma vinsklemisse, kuutõbise rännakuisse, neurasteeniku närvivallu. See ei saa kunagi 

teoks, vaid sügavneb ainult pisi-peeneks enda piinade ja ahastuste kirjeldamiseks, milles 

ei puudu, tõsi küll, tsipa iroonilisust, rohkem aga virtuooslikku toonigi.” (Kivikas 1928: 6.)

“Unetuma laulu” iroonilisema võttestiku tarvitamine muudab selle ahastustunde taas 

“naiselikult kergemaks”: “Kuid see viimane ongi Underi selle kogu juures üks olulisem tun

nus, selliste võtete ja mänglevate toonide tarvitamine kõige traagilisemaski kohtades on 

uudne, mida me ei märka Underi varasemais luuletusis. Ükskõik, kui kerge- või raskepärast 

ainet Under tarvitab, tihtigi loorib seda naiselikult mänglevaks tegev toon,” märkis Kivikas 

kolmandat korda naiselikkust kui Underi luule peamist etteheidetavat eripära. Naiselikkuse 

tunnuste nimekiri täienes hädaldamise ja naiselikult kerge mänglemisega. (Kivikas 1928: 6.)

Jaan Kärner lisas sellesse loetellu veel Underi naiseliku alistuvuse: “Marie Under, kes on 

olnud alati naiselikult alistuv meie vaimlise ilmastiku baromeetri võnkumistele, ei võinudki 

teisiti kui kajastada seda “häält varjust”, neid lootusetuid ja mürgiseid kaebusi ning oigeid 

kõigilt, kellel “läinud elu mööda märgist, / jäänud ainult paigad särgist"." (Kärner 1928: 254.) 

See mõttekäik eeldaks küll pigem naiselikku tundlikkust aja murehäälte tajumisel ja nende 

väljendamisel, kuid Kärner eelistas valida Underi ajatundlikkuse iseloomustamiseks siiski 

sooliselt hierarhiseeriva mõiste “naiselikult alistuv".

Sama mõistepaari - “naiselikult alistuv hääbumisluule” - kasutas Underi “Õnnevarju

tusest” kirjutades Albert Kivikas, kes leidis, et Underi ballaadides puudus heroiline element 

erinevalt Eino Leino mehistest “Helkalauludest”: “...need laulud oma enamikus leelutavad 
elust hüljatute või eksinute kurba ja kibedat saatust, elu kaduvikku ja elu raskust. [—] Ühel 

pool terasesse taotud mehisus, teisal naiselikult alistuv hääbumisluule. [—] Ent ses naiseli

kult abitus ja õrnakoelises luules peitubki Underi ballaadide jõud. See hakkab me südamesse, 

kisub kaasaja on meile nõnda omane”, andis arvustaja seekord siiski leebunud üldhinnangu. 

Naiselikult alistuv ja naiselikult abitu Under. (Kivikas 1930: 8.)

Vahel seostus soolise lugemisega ealine lugemine. Nii nagu Ants Oras nägi Underis vahel 

lapsnaist, leidis Ernst Raudsepp “Rõõm ühest ilusast päevast” arvustades, et teose uudsus 

seisnes varasema daami lapselik-vallatuks muutunud meeleolus: “Miski päris lapsemeelse val

latuse, siiruse meeleolu otsib siis kõnekäände, mis üllataksid lihtlugeja” (Raudsepp 1928: XI). 

Kui varem koondus kõik luuletaja enese mina ümber, siis nüüd on kõik hoopis lihtsam, lähe- 

dam ning vallatult, uudishimulikult lapselik.

“Õnnevarjutuse" ballaade analüüsides ning neid Gustav Suitsu loominguga võrreldes 

jõudis Ants Oras taas šovinistliku vastandamiseni (mees - mõistus, naine - tunded), ehkki 

sõnastas selle näilise komplimendi vormis (Oras 1930b: 221). Lühimonograafias Underi
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ballaade Eino Leino “Helkalauludega” kõrvutades jõudis Oras siin teise soolise stambini - 

naine andub, mees ründab (Oras 1963: 38).

Millal siis muutus kõikvõimalikke naiselikke omadusi kehastav Under päriselt mehelikuks? 

Kui uskuda Ants Orast, siis toimus see kogus “Kivi südamelt”. Just sel puhul kirjutas Oras Underi 

luule kohta klassikalise soolist lugemist krooniva tunnustuse: “Kõige naiselikumast meie luule

tajate seast on ta arenemas üheks mehelikemaid, kui mõttepinget ja otsingutarvet võib lugeda 

mehelikeks omadusiks.” (Oras 1936a: 167.) Naise mõtlemisvõimet välistavat väidet pehmendas 

siiski selle tingiv-küsiv vorm. On iseloomulik, et just nüüd, kui Underi luule oli muutunud pii

savalt mehelikuks, väärinuks ta Orase hinnangul kõrgeimat kirjanduslikku tunnustust - Nobeli 

kirjanduspreemiat. Sellega oli Underi luule sooline lugemine jõudnud oma kõrgpunkti.

Pagulasperioodil tõlgendati Underi poliitilisi luuletusi kui tema mehisuse näitajaid: näiteks 

luuletuses “Loobumise võit” nägi Aleksis Rannit “toda pessimismi innustatud pakitsevat võitlus

tahet, toda mehist ja trotslikku joont”, mis iseloomustas tema hinnangul Underi hilisloomingut:

Las võtab, mis olin, 

Ma loobuma sitkund - 

See kaugeneb nüüd 

Peaaegu kui tühjade vankrite kolin.

Mu tiibade viimast ja kirkamat sulge

Veel pole ta kitkund:

See särab... see särab kui võiduhüüd!

Samas tõdes Rannit, et kõrvuti meheliku võitlustahtega seisab siiski ka ürgnaiselik 

Under: “Kuid luuletajanna ei esine selles oma uues raamatus üksi tribüünina. Tolle kuumava, 

traagiku-prohveti kõrval seisab teine Under: ürgnaiselik, sügavalt inimeslik ja intiimselt hab

ras." (Rannit 1954: 8.)

Arvo Mägi lähtus “Sädemed tuhas" arvustades eeldusest, et isamaalaulikuks saamine 

tähendas Underi luules teisenemist senisest “vahel ürgnaiselikust” minast. Kui Henrik Visna

puu luule oli seotud isamaa mõistega juba 1920. aastate alguses, siis Marie Under sai tema 

hinnangul isamaalaulikuks alles 1940. aastate kannatusaegadel:

Isamaale lähenedes ligineb lüürik ka iseenesele. Seni üldinimlik (vahel ürgnaiselik) 

“mina” kitseneb ja saab enam individuaalseid piirjooni. Pihtimuste ja ahastuste taga 

on üha valdavamalt isiklikke elamusi ja tundevarjundeid. Ennekõike pihtimuslik on 

kaheteistkümnes kogu, nukker ja resigneerunud - “maadligi alandlikult, vaiksemalt 

kui vari". See annab tõhusa tausta üksikutele trotslikele pursetele nagu “Uueks aas

taks” ja “Mälestus ja tõotus”. (Mägi 1954: 4.)
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Ants Oras, kes algul seostas mehelikkuse Underi loomingus mõtteluulega, kasutas pagu

luses Underi poliitilise isamaaluule kohta iseloomustust, mis kinnitas, et ka mehel võivad olla 
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tunded ja naisautoril võivad olla koguni mehelikud tunded: “...see autor, kes praegu täiesti 

väärib meie rahvuspoeedi nime, ei ole vaibunud paljasse masendusse. Ta suudab sisendada 

ka kõige mehelikumaid tundeid." (Oras 1946: 77.) Mehelike tunnete näiteks tõi ta luuletused 

“Mälestus ja tõotus” ja “Uue aasta tervitus", kus Under vaatab lootusrikkalt tulevikku: “Meilt 

palju võetud - siiski meile jäi / me uhkus, au ning viha: seiskem püsti päi!” Siinkohal võiks

Karikatuur “Kirjanikud 
kraavitööle”, kus mh 
leiti, et “Isegi Marie 
Under on leidnud 
oma pitsivahule 
otstarbekohase 
kasutamisviisi".
Tallinna Post, 1935, 
4. jaanuar, nr 1, lk 3.
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bibalbite loätrflbma ibeellne Ifa 3 e b.

® c b ü t g ife. 9i I c h o r b 91 o h t on 
maBtamalt oma latburouBtele tunginnb 
juba mäimalifult fügamaie. ® r I e. 
b e b e r t 1 u g l a 8 wõtab a8ja roaga 
eSteetilifelt tndi ta noor-eeStilifeit. 
Sugnft Satobfon müttab Pale
higis, nagu itta 138 algufeS. 3fegi 
SRarie Unbet on leibnub oma 
pitfiroahnle otStarbelobafe tafutamiS- 
roiifi. » u 8 n f 1 Sile peab muibugi 
roeibi hinge tagafi tBmbama ju mõt
lema, ta 8 matfab ülbfe Peale hatata 
roBi ei matfa mitte. O 8 t a r 2 n 1- 
f u l e on matfetub Päemarafjab peo 
peale ja nfiüb ta taraStab roeibi oma 
tehatultuuri

Sari Hugot! $inbrey tni 
HarlifiS ja flafritaSti täinub a8ja- 
tunbja igal alal ja ülbfe eurooplafe 
roäiimufega, on panbub roalitfejatB roõi

opmannitS. £enrl! SBilnaPun 
talutab foobfat tonjunttuuri ja torjob 
taeroatub mullaft nSfifelt

fleftpaifa tüngaft on 3 8 b a n n e 8 
S e m p e t tulbijumalata tirjanlte 
pubrupaja jnnreS, nagu alati Sa 
Hrtnt Sbfon mihnb tõigeft roäeü, 
ei faa ainult arn, miSpäraft täit t3õ- 
taroab temale roa8tupibife8 fnnnaS. 
Huguft ®alllt pole tahjutB mabtnnnb 
pilbile ja tema tegerou8 jääb arnfaa. 
matnfa.

„flga — ©roe' — fitlefin. ,Se- 
barolifi On fee pilt roarojane. Sui 
ätti ei afutatagi I88frübmi?“

„^ole miarit," roaataa. „®<e f5ib 
mdneB tütfia ilma IdSfrübmata ta 
täppi"
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sama “mehist" loogikat jätkates küsida, kas naiselike tunnete osaks jääb siis vaid lootusetu 

pessimism? Kuidas siis näiteks tõlgendada Underi hümnilisi rõõmulaule kogus “Rõõm ühest 

ilusast päevast”? Kas seegi on mehine rõõm?

Lühimonograafia lõpus jõudis Ants Oras siiski arusaamale, et Underi luules kasvavad 

esile nii mõte kui tunne, nad on lahutamatud. Samas distantseeris Oras Underi teiste nais

luuletajate mõtteluulest: “Paljaid mõttemänge - selliseid, nagu neid läänes praegu rohkesti 

leidub eriti naiste luules, näiteks Edith Sitwellil või Marianne Moore’il - tal vaevalt kuski 

on.” (Oras 1963: 62.) Jälle suur vastuolu: rnõtlernisvõimetud naised kirjutavad läänes pal

jaid mõttemänge?

Marie Underi luule naiselikust mehelikuks lugemine oli sisulises vastuolus Underi enda 

varakult välja kujunenud feministlike huvide ning seisukohtadega. (Vt ptk “Filosoofiline luge

mine. Under kui feminist".)
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VÕÕRITAV 
EHK DISTANTSEERIV 
LUGEMINE

Võõritava lugemise all pean silmas distantseerivat vastuvõtuviisi. Distantseerimine võib toi

muda kas vertikaalselt üles (ülistav, suurendav, glorifitseeriv) või vertikaalselt alla (kahan

dav, parodeeriv, humoristlik, madaldav, naeruvääristav, küsimärgistav), aga ka horisontaalselt 

(allusioonid, mõju). Võõritavaks lugemisaktiks pean Underi luule ja/või isiku suhtes distant- 

seeritud suhtumist väljendavaid seisukohti või taolist suhtumisviisi väljendavaid kunstiteo

seid (luuletus, karikatuur, film, laul jne).

Underi parodeerimine (karikatuurid, följetonid, vested) algas kohe pärast “Sonettide” 

ilmumist ning kestis veel mitu aastat pärast Siuru lagunemist, parodeerimine katkes poo

leks sajandiks seoses Eesti okupeerimisega, sest keelatud märtrit ei parodeerita, kuid jätkus 

rõõmsalt kohe, kui Eesti hakkas taas vabanema.

Underi glorifitseerimine (pühitsemine, pühendamine, kummardamine) algas 1933 seo

ses tema 50. sünnipäevaga, võimendus religioossete mõõtmeteni sõja ajal ja paguluses ning 

jätkub tänaseni.

Underi luule mõju ning tema allusioonid on eesti luules jälgitavad alates 1920. aasta

test. See teema vajab suure mahu tõttu eraldi uurimist, siin saan tuua vaid mõned iseloo

mulikud näited.

Parodeerimine

Underi loomingu retseptsiooniprotsessis on kaks selgesti eristuvat parodeeriva lugemise 

perioodi: 1) Siuru poleemikate käigus toimunud parodeerimine 1918-1922; 2) Eesti taas- 

vabanemise ajal ja järel ilmunud postuumsed paroodiad (alates 1989).
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Under Siuru-aegses paroodiapeeglis

Nii Siuru lagunemine kui ka äpardunud saksakeelne antoloogia said tänuväärseks aineks kari

katuristidele ja satiirikuile (vt Laido 1975: 458-466). On sümptomaatiline, et sisuliselt vaid 

paar aastat (1917-1919) tegutsenud rühmituse aeg paroodiažanris kestis pea kaks korda 

kauem: 1918-1922. Viljakaim parodist oli Karl August Hindrey, kes kirjutas paroodiatsükli 

“Moodne luule”, mille kõverpeeglis olid nii Under, Adson, Visnapuu jt siurulased kui ka nende 

arvukad epigoonid (PL 1922: 2, 9). Üks näide Hindrey Underi-paroodiast:

Panoraama

Mind ümbritseb aroomi hingav õiteilm, 

ma kõnniskelles keskel kui madonna, 

kel hardumuses mahelt läigib silm, 

pupilli laiendamas belladonna.

Mu liikmeid hellitamas Crepe de Chine, 

peenjulgelt paendub puus, mu rind kui alabaster 

ning sealt, kus lõpeb bluus kui kerkimas pilaster 

mu kael, kel helmekeedeks kirgline jasmiin.

Jasmiin, rubiin, sordiin ja vahuviin 

end kummaliselt ühendab buketiks. 

Kui kaugel kõik, kus kord kuremariin

vulgäärselt, parvenüüliselt sonetiks 

end juba säilitas! Kuid kas ei ole siin 

sel mineviku foonil mina kauniks siluetiks? 

(PL1922: 2.)

Vestevormis parodeeris siurulasi August Kitzberg, kes avaldas 1920 vestekogu “Tiibuse 

Jaak Tiibuse kirjavahetus". Sama aasta detsembris ilmus Kitzbergil Tiibuse Mari pseudonüümi 

all kirjanduslike luuleparoodiate kogu “Tiibuse Mari ajalikud laulud". Marie Underi erootilisele 

sonetile “Sina ütled” kirjutas Kitzberg vaimuka kirbutapuparoodia “Sõda":

Sõda

Noid undrukid, mis lõppeda ei taha! 

Kuis otsva nende kandmit minu käe, 

Ent tagasälä esi ma ei näe - 

Et saass ma rutembidi niudilt maha.
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Sest kirbu sööva kirivätses naha, 

Üits igävene ädä egä päe, 

Ja pulbrest uimatses na ka ei jäe - 

Ent täämbä ma na äävitada taha!

Ja tulega! Ei enämb ma ei jäta, 

Keik kõrvetan nad vällä särgi seest, 

Joht viimätse kui poja, saab sis nätä,

Kas vaivava veel minnu, vai mu meest

Ahah, jo saiva sõlme puha valla, 

Nüüd teemi noile tuli ännä alla!

(Kitzberg 1920b: 7.)

Ka Kitzbergi teised Siuru-paroodiad on vaimukad (Visnapuu-paroodia “Igatsus”, Undert- 

paroodia “Rukkimaarjapäeval” jt), ta naerutas publikut tabava keele-ja stiilitunnetusega, 

murdekeele oskusliku kasutamisega, rõhutades värssparoodiates talupoeglikku, maalähe

dast mõttelaadi. Kitzberg asetas moodsa luule paroodilises talupeeglis heatahtlikku, mitte 

tigedasse naeruvalgusse. Siuru-paroodiaid uurinud Evi Laido peab Kitzbergi kirjanduslikke 

Siuru-paroodiaid kõige väärtuslikumaks osaks tema loomingus (Laido 1975: WVV

Siurulaste endi hulgas oli samuti varmaid naljategijaid ning teravmeelitsejaid: August 

Gailit, Henrik Visnapuu ja August Alle tegid tihti nalja lihtsalt nalja pärast, aga vahel ka 

kättemaksuks. Nende paroodiad kajastasid kirjanduslikke võitlusi uusromantikute ja vana

meelsete, realistlikke kirjandusmalle kaitsvate arvustajate vahel, kuid mida aeg edasi, seda 

rohkem ka siurulaste endi vahel.

August Alle debüteeris parodistina Siuru rühmituse viimasel ühisesinemisel 19. mail 1919 

Estonia teatris, kus ta esitas Gailiti-paroodia “Lilla elevant”, mis hiljem, 1923 sai ka tema föl- 

jetonikogu pealkirjaks. Alle kirjutas siurulaste kohta terve hulga satiirilisi epigramme ning 

paroodilisi artikleid. Siinkohal Alle epigramminäide, mis kirjutatud Underi-Adsoni-Tuglase pihta:

Siuruliin

Oli Austro-Ungar, 

Buda-Pest ja Viin, 

nüüd on Adson-Under - 

vivat siuruliin!

Ühen liidun Ungar 

oli šach ja matt, 

teisen seda Under 

näikse olevat.
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Üle Suitsi, Tukla - 

daami buduaar 

ja nii mitme kukla - 

abielupaar.

(Alle 1920d: 10.)

Underist pole kunagi nii palju karikatuure avaldatud kui Siuru perioodil. Karikatuuridel 

kujutatud Under oli ikka iginaiselikult superdaam, buduaarinaine, kelle kehavormid pakata- 

sid sensuaalsusest. Päris erootiliste piltideni siiski ei jõutud.

Siuru paroodiate ja karikatuuride rohkus oli omaette tugev, Eestis enneolematu meedia- 

poliitiline tegur. See oli siurulaste teadlik reklaamivõte, mis tegi nad kiiresti üle kogu Eesti 

kuulsaks, nii et isegi päramise kolkaküla poisikene võis sigu karjatades vanduda: “Kuradi 

siurulased!...” (Adson 1949: 128). Evi Laido juhib tähelepanu faktile, et väljaspool Siuru 

rühmitust seisnud kirjanikest parodeerib aastail 1918-1922 vaid kolme, needki vaid paar 

väheütlevat detailparoodiat - Hugo Raudsepa ja Mait Metsanurga aadressil ning üks värss- 

paroodia Juhan Jäigi luuletusest (Laido 1975: 466). Nii et kes polnud tollal siurulane, seda 

ei karikeeritud ega parodeeritud ning seda polnud avalikkuse jaoks olemas. Underi üldisele 

tuntusele aitasid paroodiad ja karikatuurid tõhusalt kaasa, kuid mõjusid laastavalt tema 

enesetundele ja psühholoogilisele seisundile, põhjustades ühe osategurina hilisemate aas

tate sügava depressiooni ning eluaegse agorafoobia.

Underi parodeerimine vabas Eestis

Pärast Eesti taasiseseisvumist toimus kõigi muutuste hulgas kultuuriliselt tähelepanuväärne 

pööre kirjandusklassika ootushorisontidel. Varem ideoloogiliselt sundjäigastunud klassiku- 

poosidesse tardunud suurkujud kukutati postamentidelt ja nad muutusid jälle paroodiate 

objektideks. Vabas ühiskonnas sai senine kramplikult kahele kaldale positsioneerunud 

Underi-retseptsioon vabaks: ühel pool vabaneti N. Eesti vastuvõtule pealesurutud kohus

tuslikust neutraalsusest, madalast profiilist ja koduloolisusest ja teisel pool, Välis-Eestis vaba

neti kohustuslikust kriitikavabast ülistamisest. Enam polnud vaja kellelegi midagi tõestada: 

ei seda, kas Under oli “kodanlikust natsionalistist klassivaenlane” või “osaliselt siiski prog

ressiivne" autor, ega ka seda, kas Under oli ikka piisavalt “nõukogudevastane" või isamaaline.

Underi luule hakkas alles 1990. aastail taas mõjuma kultuuris oma loomulikul viisil. 

Mida karmimalt oli Under varem keelatud, seda tugevamalt tema müütiline pühakuroll rahva 

teadvuses kinnistus. Sellele järgnenud poliitilise ja kultuurilise normaliseerumisprotsessi 

loomulikuks tulemuseks oli Underi püha luule suhtes distantseeritud ehk võõritavate vas- 

tuvõtuaktide sünd.
Kui N. Eestis võis Underi varjatud mõju noorematele autoritele aimata vaid väga õrnalt 

või kaudselt läbi vihjeliste kujundiallusioonide, näiteks Doris Kareva varases luules (Kiin 

1993b: 217-222, võrdlesin muuhulgas Underi luulet harfiga ja Kareva luulet viiulikeelega),
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siis vabas Eestis polnud vaja seda enam varjata. Under kui koolikirjanduse klassik saavutas 

oma loomuliku positsiooni, kus teda oli võimalik karistamatult austada ja armastada, aga nii

sama vabalt võimalik kartmatult deglorifitseerida. Nüüd võis Jaan Kaplinski vabalt pealkirjas- 

tada oma esseekogu Underi parafraasiga “Kõik on ime” (Under: “Kõik on ju ime”) (Kaplinski 

2004), ilma et keegi teda selle eest karistanuks või ülekuulamisele kutsunuks.

Mitmed populaarsed noored meesluuletajad kirjutasid vabanenud oludes avalikkuse 

tähelepanu äratanud paroodiaid ning pastišše Marie Underi luulele. Laulva revolutsiooni 

ajal ilmunud Sven Kivisildniku luulekogu “Märg Victor” (1989) parafraseeris kompleksivabalt 

noore Underi Eelõitsengu” tsitaate. Pärimistele Underi luule mõju kohta nende loomingule 

on autorid andnud erinevaid vastuseid. Nt Kivisildnik vastas tunnusliku enesekeskse pastBga, 

mis pöörab Underi mõju mõiste kirjandusloos ja ajas tahtlikult pahupidi:

mu luuleraamat 

märg viktor EK$ 1989

baseerub underi luuletusel 

eelõitsengu raamat 

aare pilv on sellest kirjutanud 

tema teab täpsemalt

sama tekst on ilmunud ka 

kärbseseenes EK$1996 lk 423 

kõnesolevaga mõjutasin

underi loomingut tugevalt 

(:)

(Kivisildnik 2007.)

Priidu Beieri poeemikatkendeis “Kersti Maarler: Katkendeid poeemist. Marie Underi 

mälestuseks” (1991) on tunda uue vabaduse tuuli ja sellega koos pead tõstva rõõmsa paro- 

deerimisvaimu tärkamist. Noor luuletaja Jürgen Rooste avaldas rea luulekogusid, mille nimed 

parafraseerivad Underi luulekogude pealkirju: “Sonetid” (1999), “Veri valla” (2000), “Lameda 

taeva all” (2002), “Rõõm ühest koledast päevast” (2003). Neis pealkirjades on tajutav autori 

soov Underi “pühi” luulekogusid deheroiseerida, deglorifitseerida, kõrget madaldada, teisi

sõnu - võõritada ehk distantseerida.

Samasugust pahupidipööramise võõrandamistehnikat rakendab noor naisluuletaja Triin 

Soomets, kes avaldas luuleraamatus “Randmes unejanu” (1994) luuletuse, mis penetreerib 

pussnoaga noore Underi kõige kurikuulsamat erootilist sonetti:

Oh sukki siniseid täis valget ihu, 

te üle libistan ma valge pihu 



ja lõhnava kuldteralise pussi, 

mis leidma peab batisti vahelt... 

Näeb hetkel, kui ta langetamas riista: 

verd kolm tumesinist, rasket piiska.

Luuletuses pöörab Soomets Underi soneti pehme erootika vägivaldseks, muutes vara

sema püha ilu ebapühaks koleduseks.
Arne Merilai on kirjutanud Underi “Õnnevarjutust” parafraseeriva pealkirjaga näidendi 

“Õnneharjutus”, mida ta ise nimetab “nihkes traamaks” (Merilai 2007).

Jüri Kaldmaal ilmus luulekogus “Lapsevaev” (2004) luuletus, mis tõukub konkreetselt 

(pealkirja ja moto läbi) Marie Underi luuletusest “Jõulutervitus 1941” ning kannab ka Unde- 

rilt laenatud motot:

Püha öö 2002

...ei saa mitte olla jõulupühas 
sellel valgel jõulupuhtal teel.
Marie Under, "Jõulutervitus 1941”

Ei täida minu rinda õnnis rõõm.

Ma üksi jäises kuuris siin.

Beib ruttab reivile. Suus veinisõõm.

Ja keele all amfetamiin.

Võlvaknaist eemalt kumab küünlaloit.

Ponks pere jõuluvana sööb.

Kui isukalt! Ei lõppe pidutoit.

Vend õdedega tantsu lööb.

Kuid mind ei oota kamina truu lõõm.

Ei külmakapis härmas viin.

Vaid lumi pudeneb kui Looja kõõm.

Kuu - läpatama läinud pliin.

All hämarduval tänaval üks tomp.

Mu ligi liipab luider koer.

Ah! Tallegi on kurku tõusnud klomp.

Ja pulstund karvalt venib roe.

(Kaldmaa 2004: 35.)
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Ka sellel tekstil on võõritav siht muuta püha öö motiiv võimalikult rõvedaks.
2006. aastal saavutas eesti noorte seas ülisuure populaarsuse Tallinna Ülikooli filmi- 

režii eriala üliõpilase Rasmus Merivoo paarikümne minutiline lühimängufilm “Tulnukas ehk 

Valdise pääsemine 11 osas”, mida oli 2007. aasta aprilli lõpuks internetis vaadatud enam kui 

pool miljonit korda. 1,3 miljoni elanikuga väikeriigis on see suurem menu, kui ükski teine 

kultuuritöös teoreetiliseltki suudaks. Paarikümne minuti pikkuse roppudest keelenditest 

kubiseva filmi õpetlikku puänti saadavad niisama ropud laulusõnad, mis distantseerivad ning 

muudavad populaarkultuuri keeles ebapühaks suuri kultuuri-autoriteete, sh ka Marie Underit 

ja Artur Adsonit.*  Tegemist on distantseeritud lugemise äärmusjuhtumiga, mis alakultuuri 

lumepallina esindab noorsoo hulgas äärmiselt massilist nähtust, mis on viimastel andmetel 

jõudnud juba sinnamaale, et keegi emakeele õpetaja tahtnud Underi kooliprogrammist välja 

tõsta, sest mitmed lapsed reageerivat Underist rääkimisele selle ropu lauluga.

* Laulusõnad mängufilmi “Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas” lõpul: “marie under nussis oblikate vahel, jaa 
jaa jaa, artur adson nussis oblikate vahel, jaa jaa jaa..." Autorite sõnutsi räägib “Tulnukas” meie ühiskonna ühest 
silmapaistvaimast subkultuurist, mida võib nimetada jõmmluseks (vt http://video.google.com/videoplay7do 
cid=-133382924194763847). Filmi sõnade autor ja laulja on Uku Uusberg alias DJ Rass, muusika autor ja esitaja 
on filmi autor Rasmus Merivoo alias MC Mölder.

Selle filmi puhul võib näha, kuidas sümboolne moraaliring on ligi saja aastaga omal moel 

täis saanud: kui Under debüteeris “Sonettidega”, oli tema see, kellele kaasaja moraalivalvu

rid tegid etteheiteid ebasündsuse ja noorsoo moraali rikkumise pärast. Nüüd on Under ise 

muutunud üheks suurimaks pühaks sümboliks, kelle nime kasutamine madalastiilses kon

tekstis lõhub väljakutsuvalt üldkehtivaid kultuuri-ja moraalinorme ja murrab jõuliselt läbi 

vanema põlvkonna taluvuspiiri. Rasmus Merivoo film teeb nüüd Underiga sedasama, mida 

Underi sensatsioonilised erootilised sonetid tegid omal ajal Peeter ja Helmi Põllu pedagoo

giliselt siivsale põlvkonnale.

Rahvusvahelist tuntust on saavutanud 2004. aastal loodud eesti rokkansambel ingli

sekeelse nimega Under Marie (ehk maakeeli Marie All), ansambel laulab vaid inglise keeles 

ning esindab stiililt klassikalise ja popproki segu. Laulude sisus pole täheldatud viiteid Unde- 

rile, kuid võõritav võõrkeelne sõnamänguline nimi kõneleb ise enda eest.

Kõigis neis paroodiates, tõukumistes ja viitamistes on tajutav autorite soov Underi suurt 

nime ja tema “pühi” tekste deheroiseerida, kõrget madaldada, avalikkust šokeerida, norme 

purustada. Kultuuriteooria kohaselt on see nähtus eriti intensiivne pikaajalisest ühiskondli

kust traumast tervenevas, ent igatahes elavas ning vabas kultuuris.

Kui väliseesti kirjandusteadlased Ants Oras ja Ivar Ivask vaidlesid oma kirjavahetustes 

pikki aastaid selle üle, kes on suurem, kas Gustav Suits või Marie Under (vt Akadeemia... 

1997), sjis kriitik Märt Väljataga kirjutas siinse raamatu autorile: “Omamoodi huvitav teema 

on arvamuste lahknevus selles, kumb on suurem, kas Under või Alver. Selles kontekstis on 
Õnnepalu “Harjutustes" ja vist ühes Loomingus ilmunud Alveri teemalises essees väljendu

nud umbes nii, et Under on Alveriga võrreldes ikka tühine luuletaja. “Harjutuste” arvustuses 

Vikerkaares hurjutasin teda selle eest? (Väljataga 2007.)

Parodeerimise ja parafraseerimise vajaduse kõrval on niisiis ka vabas, postmodernistlikus 

kultuuris ikka püsivalt olemas teatud kultuurilise hierarhiseerimise vajadus, üldtunnustatud 
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suure ümbernimetamine väikeseks või tühiseks, et vabaneda liigjäigaks muutunud kirjandus- 

kaanoni koormast.

Kriitiku korralekutsuv käitumine kirjaniku suhtes osutab aga omakorda kultuuris püsi

vatele piirnormidele ja ühisväärtustele, mille alla soovita(ta)kse ühiselt koonduda: üks neid 

ühiseid kultuuriväärtusi on jätkuvalt Marie Under ja tema looming,

Underi 
allusioone 
eesti luules

Paroodiatele ja võõritamiskatsetele vaatamata kestab eesti luules suur respekt Underi vastu. 

Underi luulest sügavalt ja tõsiselt mõjutatud olek ei vaja enesekinnituseks tingimata esmalt 

ematappu. Kaks vastandlikku tendentsi (deglorifitseerimine ja austamine) võivad koos eksis

teerida ühe ja sama luuletaja loomingus, nagu on toimunud näiteks Triin Soometsa puhul: 

“Pigem võlgnen Underile värvirohkuse ja mingi enesekülluse, mille kohta konkreetseid näi

teid tuua on väga raske" (Soomets 2007).

Indrek Hirve luuleloomingus on tugevasti tunda nii siurulaste kui arbujate vaimu-ja ka 

vormimõju, kuid tema tekstide eesmärk ei ole võõritamine, pigem allusiooniderohke para

fraseerimine, teatava vaimse järjepidevuse hoidmine: erootika ja metafüüsika ühendamine, 

romantilise kunstnikumüüdi ihalemine. Luuletaja ise tunnistas: “Mäletan, et olin tõsiselt 
lummatud Underi luuletusest, mis algab “Üksteisest pimesi me mööda käime”. Usun, et mu 

marioneti lauludel 80. aastast on just selle luuletuse mõju kergelt tunda." (Hirv 2007.)
Underi luuletust “Üksteisest pimesi me mööda käime” kannab pillimängija motiiv, kelle 

mäng teeb ilma paremaks. See luuletus ja sama motiiv on inspireerinud paljusid teisigi eesti 

luuletajaid: Betti Alveri “Vilepuhuja”, Kersti Merilaasi “Vilepuhuja” ja Paul-Eerik Rummo noor

põlveluuleta “Kingitused”, millele Merilaas oma “Vilepuhuja” on pühendanud. Andres Lan

gemets on juhtinud tähelepanu, et Alveri “Vilepuhujas” kirjeldatakse kunstiloome loojapool- 

set külge, kunstile ärkamist, kunstnikuks kujunemist ja kunstnik olemist, kuid Under kujutab 

sama motiiviga luuletuses pigem kunsti tajumist, vastuvõtuhetke, mil inimene hakkab kunsti 

märkama ja sellest osa saama. Kuid kõiki neid luuletusi seob ühine põhimotiiv - üks heli, viis, 

vilepuhumine, flöödimäng. Kersti Merilaasi ja Paul-Eerik Rummo luuletustes avardub vilepu

huja motiiv armastuse ja valguse maailma loomiseni.

Merilaasi esimene pikem luuleteos oli “Võõras laps”, mis inspireeritud rahvasuus levi

nud ütlusest “Kui noorik läheb lõbutsema, tuleb kurat last kiigutama”. Selle kirjanduslikuks 

eeskujuks võib pidada Underi ballaadi “Vahetet laps”. Sarnased on nii motiiv kui ka vorm 
(seitsmik-trohheus, kaherealine stroof). Underi ballaad “Vahetet laps” ilmus kogus “Õnne

varjutus" 1929 ja Merilaas oli Underi loomingu hea tundja. Kuigi Underil on lapsevahetamise 

motiiv varieeruv, pikemalt ja värvikamalt välja maalitud, on mõni stroof üllatavalt sarnane:

* Under: “Põlved vahel kinni jäid tal köidikute kurdu. / Koerahuikeid küla vahel lajata- 

mas murdu.”
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* Merilaas: “Kastehein lõi põlve ümber, pidurdades ruttu, / oleks nagu järel kaikund 

lapse unist nuttu."

Underi luule tugevat mõju just arbujatele tuvastas ka Ants Oras, kes kinnitas llnderi 

“Kogutud luuletuste" eessõnas, et see mõju ulatus kahtlemata veel palju kaugemale kui uue 

kirjandustraditsiooni loomine, see ulatus kuni tehniliste detailideni: "Talviku hoogne ballaad 
“Karidel” näiteks, nii isikupärane kui see ongi, olnuks vist mõeldamatu ilma Underi Õnnevar

jutuseta, ja Bernard Kangro värsimõõdud, keelekäsitlus ja pildistik on ilmsesti saand suuri 

äratusi Underilt vähemalt “Tuulelauludest” alates. Ka Alveri hilisem hingeline lahtisulamine, 

ta pöördumine rahvapärasematele motiividele ja keelele ei toimund vist ilma Underi kaas

mõjuta.” (Oras 1958c: 28.) Oras rõhutas Underileja Alverile ühist absoluutset andumuslik- 

kust, reservatsioonitut vaimsuse heroismi

On enam kui küsitav, kas uus idealistlik suund oleks kunagi saand areneda nii võidu

kana, kui poleks olnud Underi ülev-dramaatilist eeskuju. Nooremate vormiideaalid 

olid mitmeti teissugused, lähemad klassikale, kuid Underi tõttu oli püsind aktuaal

sena vaimu suurejoonelisus luules. Ta kuum inimsus sääljuures aitas noori hoiduda 

langemast jahedasse akademismi, mis reaktsioonina nn. “eluläheduslaste” lõtvusele 

olnuks mõeldav. (Oras 1958c: 28.)

Erna Siirak on osutanud Underi elamusjõuliste ballaadide mõju järeltulijaile, sest just 

1930. aastate lõpul elavnes taas ballaadi viljelemine Henrik Adamsoni, aga ka Betti Alveri, 

Jaan Kärneri, Mart Raua jt loomingus. Henrik Visnapuu ballaadidest “Allikamägi” ja “Mere- 

tuli” (“Mis kumab, mis kumab küll mere pääl, / see sinipunane tuli sääl?”) kostaksid nagu 

underlikud kõlad.

Doris Kareva tunnistas, et tema luules Underi "mõjusid on kindlasti, enamasti ebatead

likke - nt olen kunagi pealkirjastanud luuletused “Hümn hommikule" ja “Ekstaas” Underile 

isegi mõtlemata" (Kareva 2007).

Kokkuvõttes on Underi luule mõju nii arbujaile kui kõigile järgmistele luulepõlvkonda- 

dele olnud võrdlemisi mitmekülgne: esiteks elu-ja kunstitunnetusliku hoiaku kaudu, teiseks 

žanriline mõju (soneti, ballaadi viljelemine), kolmandaks konkreetsete luulemotiivide mõju 

(Alver, Merilaas, Kareva, Hirv jt).

Glorifitseerimine

Pühendusluule Marie Underile on olnud üks markantsemaid poeetilise austamise tradit

sioone eesti luules. Erakordselt püsiv, enam kui pool sajandit, on olnud eesti kirjanike vaja

dus Underit austada, mõtestada tema luulest saadud elamusi, sõltumata ajast ja riigikorrast.

Alates luuletaja 50. sünnipäevast 1933. aastal on ligi 30 luuletajat kirjutanud Marie 

Underile pühendusluuletust 1933 Johannes Barbarus, Henrik Visnapuu, Virve Rännang; 1946 

Ilmar Laaban; 1950 Harri Asi; 1953 Hermann Stock; 1958 Ivar Grünthal, Aario Marist; 1968
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Jaan Kross, Valmar Adams; 1969 Juuli Kotkas; 1972 Johannes Semper, Viivi Luik, Amado 

M. Yuzon; 1973 Arved Viirlaid, Debora Vaarandi, Jyri Kork, Elmar Vrager; 1980 Betti Alver, 

Helmi Sägi; 1982 Eeva Palluri (Eeva Niinivaara); 1983 Jaan Kross, Ave Alavainu; 1988 Ottniell 

Jürissaar; 1989 Harald Suislepp; 1990 Agnia Eliaser; 1991 Priidu Beier (MUPN 1994: 224

227). Nimekiri pole lõplik ega täielik. Neist eri aegadel ja radikaalselt erinevates poliitilistes 

oludes loodud pühendusluuletustest tõuseb kunstiliselt esile Betti Alveri “Ei vaibu: Marie 
Underile”, mis kirjutatud 1980. aastal Marie Underi surma puhul. Ürgsete elementide (tu//, 

maa - raud, paas) võrdluse kaudu glorifitseeris Alver Underi luule tugevamaks kui tuli, raud 

või paas, vahedamaks kui mõõgatera:

Ei vaibu: Marie Underile

Ei vaibu, 

ei vaju tuhka 

looja läidetud luuleread, 

kui ta ise põrmu ei pilla 

oma süttivat 

sulepead.

Ikka põleb ära ta paber.

Ikka pakub end paberiks paas, 

tulekindel 

tahutud kivi, 

raudkalju, 

räbune räni 

ja mõõgateragi 

maas.

Ei kivis ole kõlapinda 

ega mõõgas midagi head - 

seepärast me inimrinda 

looja 

kirjutas 

oma read.

(Alver 1989:178.)

Muuseas oli Betti Alver sügavalt häiritud faktist, et Under oli kirjutanud oma südam

likust toetusest Alverile Underi uurijale Erna Siirakule, kuid Alver ei saanud paraku sellest 

teada enne, kui Underi kirjad tema sajandal sünniaastapäeva puhul ajakirjas Keel ja Kirjandus 

ilmusid. Underi sümboolne tunnustus tähendas Alverile otsekui õnnistust, millest ta õigel 

ajal oli ilmajäänud. (Betti... 2007: 439.)
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Paul-Eerik Rummo kuuest kummardusest ehk “Kuuest hommagelst" eesti pagulasluule

tajale on üks sügavamalt läbitunnetatumaid pühendatud Marie Underile ja kannab kõnekat 
pealkirja “Ühtligi, kõikligi”. Luuletuse moto on Underi koduhõllanduslik värsstsitaat “Maadligi, 

vettligi maja, / külgpidi sees Luuletus keskendub empaatiliselt kodutuse, paguluse teemale:

Ühtligi, kõikligi

Käed-jalad põgusust täis, 

põgusust täis käed-jalad, 

keegi turistina käis 

läbi kõik teiste elamisalad.

Hetkeks vast vaatama jäi 

käigu pealt: too koht ja see koht.

Mööda ju minna ei täi, 

kõikjal on koldekoht, leekoht.

Maadligi, vettligi elu, 

õhku- ja tuldligi, põletust- 

ligi - ei kuskil eru, 

ei kuskil isessesuletust.

Maadligi, vettligi elu, 

õhku-ja tuldligi, põletust- 

ligi - ei kuskil eru, 

ei kuskil pääsmise kõledust.

Maadligi, vettligi agu 

tuultligi köeb oma küdemist, 

igavest - ei eru, pagu, 

ei kuskil jäljeta kadumist. 

(Rummo 2005b: 119.)

On tähelepanuväärne, et ka Paul-Eerik Rummo kasutab Underi pühendusluuletuses 

ürgelemente tõhk, tuli, vesi) nii nagu Alvergi. Nii assotsieerub Under neis luuletustes otsekui 

eesti luule ürgema kogu universumi ürgelementidega.

Omalaadse rekordi Underile pühendatud luuletuste autorina on saavutanud Aleksis 

Rannit, kes on teadaolevalt avaldanud vähemasti tosinal korral kümmekond pühendusluu

letust Underile nii eesti, inglise kui läti keeles.

Eestis pole ühtki teist poeeti ega kultuuritegelast, kellele oleks kirjutatud ligilähe

daseltki niisama palju pühendusluulet kui Underile. Asjata pole Underit nimetatud eesti 
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luuleemaks. On tunnuslik, et alates Eesti taasiseseisvumisest on pühendusluuletuste kirju- 

tamisind raugenud ning asendunud paroodiate ning pastiššidega: enam pole olnud sunni

tud vajadust pühitseda Underit kui kallist keelatud märki. Underi vaba tõlgendus on nüüd 

igaühe vaba võimalus.

Glorifitseeriv võib olla ka luuletuste viisistamine. Underi luule viisistamist uurinud muu

sik ja muusikaloolane Vardo Rumessen on juhtinud tähelepanu kummalisele paradoksile, et 

vaatamata Marie Underi luule tuntusele on tema tekste siiski tunduvalt vähem viisistatud 

kui teiste eesti varasemate luuletajate, näiteks L, Koidula, j. Liivi, A. Haava või K. E. Söödi 

luulet Rumesseni on pannud imestama Underi tekstidele loodud laulude suhteliselt väike 

arv, kusjuures neistki vähestest kuulub tema hinnangul suur osa teisejärgulistele helilooja

tele. Rumessen oletab, et “Underi luule on paratamatult osutunud paljudele heliloojatele 

liiga iseseisvaks, liiga kõikehaaravaks, et sinna veel midagi juurde lisada. Tuleb arvestada ka 

seda, et tema luule hilisel perioodil oli ametlik suhtumine Eestis siin valitsenud Nõukogude 

okupatsiooni tõttu Underi-vaenulik.” (Rumessen 1996: 97-98.) Marie Underi luule kõige 

esimene viisistus on Mart Saare üks varasemaid koorilaule “Kuidas juhtus” (trükis ilmunud 

1909), mis mäletatavasti oli ka Underi esimene, Mutti varjunime all trükis ilmunud luuletus. 

Rumesseni andmetel on Underi luuletusi vilistanud vähemalt 36 heliloojat: Els Aarne, Evald 

Aav, Juhan Aavik, Priit Ardna, Johannes Bleive, Gustav Ernesaks, Nikolai Goldschmidt, Irene 

Haldma-Eelma, Hans Hindpere, Miina Härma, Heino Jürisalu, Johannes Jürgenson (Jürme), 

Eugen Kapp, Anton Kasemets, Udo Kasemets, Artur Lemba, Valdeko Loigu, Jüri Mandre, Anti 

Marguste, Heinrich Meri, Ester Mägi, Malle Mägi, Eduard Oja, Harry Olt, August Pruul, Alo 

Põldmäe, Hjalmar Põhi, Riho Päts, Elmar Rajaloo, Alo Ritsing, Mart Saar, Inno Salasoo, Uno 

Soomere, Eduard Tubin, Toomas Tuulse, Heldur Vatsel ja Enn Võrk. Siia lisanduvad kind

lasti veel paljude folklauljate ning laulvate näitlejate loodud laulud Underi tekstidele: nt 

Priit Pedajas jpt, kelle Underi-lauludest paraku veel ülevaade puudub. Kokku on viisistatud 

teadaolevalt umbes kuuskümmend Underi luuletuse teksti, neist kõige enam viise on teh

tud luuletusele “Sõduri ema” (viis laulu), järgnevad “Tuul” (kolm viisistust), “Sirelite aegu", 

“Kevad” (“Kevade”), “Merilind” ja “Õnne ootel" (igast kaks laulu). Heliloojaid on inspireeri

nud peamiselt Underi helged armastus-ja loodusluuletused, eriti tema laulud lindudest, kuid 

viisistatud on ka Underi kuulsad poliitilised isamaalaulud “Mälestus ja tõotus", “Jõulutervi

tus 1941”, “Kojuminek” ning mõned traagilised pagulasluuletused, nt “Võõrsil", “Põgenik". 

(Rumessen 1996: 97-100.)

Lisatud olgu, et eespool näiteks toodud Alveri pühendusluuletuses on viisi loonud 

Gennadi Podelski.

Underi jätkuvat imetletavat mõjukust kinnitab 2009. aastal Eestis aretatud roosisort 

“Marie Under", mis viitab sümboolselt ka tema luules ning koduaias valitsenud lillerohku- 

sele (vt Eermann 2009: B6).
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FILOSOOFILINE
LUGEMINE

Filosoofilise lugemise all mõistan Underi luule vastuvõtuakte, kus lähtutakse elu-ja maailma

vaatelisest ootushorisondist, kus märgatakse ja tõlgendatakse Underi luule, aga ka tema 

artiklite filosoofilisi seisukohti.

Underi luule elu-ja ilurõõmsa, elu nautimise sõnumi retseptsioon algas ettevaatli

kult “Sonettide" esmaarvustustes, kuid jõudis sügavamate tunnetuslike tõlgendusteni alles 

1930. aastate tippkogude, eriti ballaadide arvustustes. Filosoofiline lugemine süvenes Ants 

Orase ja Ivar Ivaski 1950. aastate avarates tõlgendustes ning kinnistus kokkuvõtlikult Erna 

Siiraku uurimustes, mis ei piirdunud ainult luule filosoofilise tõlgendamisega, vaid analüü

sisid Underi mõttemaailma ka tema esseede, tõlketeoste järelsõnade ning artiklite põhjal 

(vt Siirak 1969: 513-528).

Underi artiklite
filosoofia

Marie Under on kirjutanud ligi kolmkümmend artiklit, millest enamus on küll tutvustavat- 

refereerivat laadi, kuid mitmed esseed esitavad siiski ka autori maailmavaatelisi ning kunsti- 

filosoofilisi seisukohti. Underi esimene kirjanduslik artikkel oli järelsõna raamatule “Valik 

saksa uuemast lüürikast” (1920). Sellele järgnes pikem analüütiline artikkel “Ekspressionis

mist saksa kirjanduses" (Under 1920a: 2, 6).

Nagu paljud teisedki eesti kirjanikud, tutvus Under uuema saksa kirjandusega juba Saksa 

okupatsiooni aastal 1918, võimalik et varemgi. Saksa ekspressionistlik luuletaja Alfred Brust 

viibis sõjaväelasena 1918 Tartus ning suhtles seal aktiivselt siurulastega, vahendades neile 

saksa nooremate kirjanike ekspressionistlikke kunstilisi otsinguid (Andresen 1968: 514). 

Tõlkides saksa luuletajate antoloogiat eesti keelde ning pidades selle üle Richard Rohuga 

poleemikat ajakirjanduse veergudel, kasvas Underi vajadus end ka teoreetiliselt põhjendada.

Luuleantoloogia järelsõnas rõhutas Under saksa kirjanduse uue voolu tutvustamisel 

ajaloolise järjekestvuse tunnetust, kirjutades kahe sugupõlve võrdlemisel, et “uuem lükkub 

siiski eelmisse, olles pärind sellelt päämiselt eetilised sugemed ja ideelise ülekaalu, mida 

leidub Rilkel ja nii ohtrasti Georgel, olgugi, et see avaldub sootu lahkuminevas rütmis ja vor

mis” (Under 1920b: 174). Kui kaassõna saksa luule antoloogiale oli siiski pigem tutvustavat- 

refereerivat laadi kirjutis, siis sellele järgnenud kirjutist “Ekspressionismist saksa kirjanduses” 

võib juba täie õigusega pidada Underi esimeseks maailma-ja kunstifilosoofiliseks esseeks.

Kirjutaja isiklikud kunstilised veendumused tulevad selles tekstis selgesti esile. Artikkel 

demonstreerib kirjutaja laia eruditsiooni ning head lugemust, aga ka arutluskäikude nõt

kust. Pikemas essees on esindatud nii ekspressionismi teoreetikud kui ka kirjandusklassikud 

Goethe, George, Riike, Nietzsche jt. Marie Underit kui esseisti iseloomustab see, et ta otsib 

kirjandusnähtuste juuri ja arengustiimuleid ühiskondlikest arenguist, ega käsitle neid mitte 
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sugugi n-ö puhta kunstina. Under tõdeb mitmete teiste toonaste ekspressionismi käsitluste 

toel, et ekspressionismi algidusid võib leida küll kaugelt ajaloost, gootikast, Düreri ja Grü- 

newaldi juurest, ka assüürlaste ja egiptlaste kunstist, kuid “siiski on see vool just nüüdisajal 

eksplodeerinud Saksamaal ja selle süütenööriks võib õigusega nimetada ilmasõda. Ja kui 

kõik ilm süüdistab Saksamaad selle hirmsa tapmispeo algatuses, siis näib nagu tahaks lunas

tada see maa ja anda inimsoole nüüd vaimlise hävituse [st hüvituse - SK] uue, ideelise 

kunsti näol”. Niisiis näeb Under ekspressionismi tekkepõhjusena sõda. Ta rõhutab ekspres

sionismi humanistlikku, sõjavastast paatost ning kõlbelist vastutustunnet. Kui impressionism 

oli Underi arvates relativismi ja skepsise kunst, siis ekspressionismi puhul peab ta oluliseks 

just idealismi: “Surm manitses uuele elule.” Kokkuvõttes leidis Under, et ekspressionism 

langes ühte sõjavaenuga. “Süda, see moest läinud orgaan, millele viimane teadusküllane aeg 

annud ainult veel verepumba õiguse - süda hakkab jälle tagasi saama oma hüljatud mõiste: 

olla Ilma tulija sisu, hea ja kurja baromeeter. Tolstoi hüüd: “Peab südamega elama," tuleb 

põletavana meelde.” Kõrvutades artiklis Nietzschet ja Schopenhauerit, nimetab ta Nietzschet 

“suure egoismi prohvetiks”, kelle õpetus taandub Underi hinnangul Schopenhaueri õpetuse 

ees. Underi ekspressionismi-analüüsi läbib tugev veendumus vaimsuses, mida ta vastandab 

rahavõimule: “Ekspressionism on sel pöörasel kuldvasika kumardamise ajal püstitanud jälle 

vaimu ja südame ideaalid, ja kas see pole palju?" (Under 1920a: 6.)

Erna Siiraku hinnangul väljendus Underi essees selge arusaam, et ekspressionism pol

nud mitte Part pour Part, vaid Part pour Phomme*  (Siirak 1969: 517). Under oli veendunud, 

et kunst loob oma vahenditega uue maailma.

* mitte kunst kunsti pärast, vaid kunst inimese pärast (prantsuse k).

1920. aastate algul hakkas Under avaldama teatriteemalisi artikleid, ehkki ta ei kuju

nenud Adsoni eeskujul teatrikriitikuks. Samal ajal hakkas ta teatritele näidendeid tõlkima, 

sellest sai aastateks tema igapäevane leivatöö. Underi teatrihuvi avaldus mitmetes maailma

vaatelist laadi artiklites.

Sarnaselt ekspressionistliku luulega pälvis tema tähelepanu ekspressionistlik teater-ta 

kiindus sügavalt August (Aggio) Bachmanni Hommikteatrisse ning kirjutas sel teemal mitu 

artiklit Artiklis “Ekspressionistlik teater ja Ernst Tolleri “Mass-inimene” Hommikteatri lavas

tusel” (1922) avas Under lähemalt seda, mida tähendas talle ekspressionism:

Kõige päält peab tähendama, et käsitellen ekspressionismi, ei taha seda võtta mingil 

tingimisel kui paljast “ismi”, kui moodi ja järelahvimist, milleks ta vast karjuvamalt 

kui ykski muu kunsti vool on kujunend epigoonide labastamisel. Peab päästma eks

pressionismi tuuma, ja see on vähemalt niisama hõõguv ja valev kui ta seda on olnud 

teistel suuril vaimuärkamiste ajul, nagu näiteks romantika, millega ekspressionismil 

on eriti palju yhiseid igatsussuundi. (Under 1922a: 148.)

Varase Underi pahempoolsete hoiakute mõistmiseks on tähtis märgata, kuidas ta innus

tus mitte niivõrd ekspressionismi väljendusviisist või -stiilist, vaid just selle ideelisest sisust: 
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“On aegu, kus inimkond ei vaja mitte niivõrd vormiliselt täiuslikke kunsttöid, kui just ideid, 

kostusi oma põlevamaile kysimustele, eetilist toetust, vaimlist juhti.”

Underi arusaama kohaselt kuuluvad ekspressionismi huviringi inimelu suured eksistent

siaalsed küsimused, ehkki suur osa ekspresssionistlikust kirjandusest on sihitud sotsiaalse 

ülekohtu vastu ning kannab endas ägedat revolutsioonivaimu.

Under nägi ekspressionistlikus teatris suurt ja puhast kunsti ning vastandas selle aja

viitelisele teatrile. Ta nimetas Hommikteatrit värskeks puhanguks, mis “rõõmustavalt lahku 

läheb meie äraummistand teatrisuunast”. Eriti kriitiline oli Under Estonia teatri repertuaari 

suhtes: “Meie ametlikud teatrid aga on šablooni uppuman. Sääl ei ole märgata enam pyydugi 

elulisema ja ideelisema järgi, eriti Estoonian, kes oma operettitega ning tõmbetykkidega on 

saand tõusikluse lõbustuskohaks.” (Under 1922a: 148-151.)

Under tundis sügavalt kaasa Baieri pahempoolsete saatusele ning rõhutas Ernst Tolleri 

"Mass-inimese” puhul, et teos on kirjutatud vanglas. Bachmanni lavastust hindas ta näidendi 

vaimuga kooskõlaliseks, õigustades ekspressionistlikke paisutufvõtteid. Nii oli Underi arvus

tus lähedasem Tallinna Töölise arvustaja võitlevale positsioonile kui kodanlikuma Tallinna 

Teataja arvustajale Eduard Hubelile (Andresen 1966: 58-59; Hubel 1922).

See on üks väheseid artikleid, kus selgesti ilmnes Underi toonane pahempoolne maa

ilmavaade. Samal ajal suhtles ta tihedasti vasakpoolsete luuletajate Johannes Barbaruse ja 

Johannes Semperiga (vt ptk “Tarapita”).

Hommikteatri juurde pöördus Under tagasi Bachmanni surma puhul 1923. aastal kirju

tatud mälestusartiklis “August Bachmann ja tema looming” (Under 1923a: 578-584). Under 

pidas Bachmanni Hommikteatri tegevuses oluliseks just eetilist sõnumit: “Temas kõneles aja 

südametunnistus, mida aeg paraku nagu ikka vähe tähele paneb, kuid mis on seda hinnata

vam. Temas kõneles tahe ka vaimu alal uut luua, kuulutada pärastsõjaaegset ilmasuhtumist; 

pakitses igatsus uue, parema inimese järele.” Nigol Andresen, kes oli Hommikteatri kaas

aegne, kaasaelaja ja uurija, väärtustas kõrgelt Underi selget pilku Hommikteatri tegevuse 

hindamisel (Andresen 1966: 84), kuid ka siin peab arvestama, et neid kõiki - Underit, And- 

resenit ja Bachmanni - ühendas toona vasakpoolne ilmavaade. Parempoolse ilmavaatega 

kriitikud olid Hommikteatri suhtes kriitilisemad.

1924. aastal avaldas Under artikli “Teater Nõukogude Venes” (Under 1924b), mis oli 

refereering kirjalike allikate põhjal, mitte isiklike muljete alusel loodu. Underil oli vene teat
riga tsaariaegseid kokkupuuteid aastail 1902-1906, mil ta elas Moskva lähistel. Ühes usut

luses küsiti temalt, mida elamuslikku andsid talle need Moskva-aastad: “Mu väikesed lapsed, 

mõni teatrietendus ja ühe suve veetmine kodumaa looduses Kassari saarel.” Nõukogude 

Venemaal ei käinud Under kunagi. Artiklis kajastuvad peamiselt vene teatrimaailmas toimu

nud vaidlused Lunatšarski ja Buhharini vahel, kusjuures Underi sümpaatia kaldus Lunatšarski 

poole, kes pidas oluliseks kunstiväärtust ning vajadust säilitada minevikukultuuri. Under hin

das Moskva teatrite novaatorlikke otsinguid, kuid Meyerholdi katseid pidas ta liiga äärmus

likeks. Seevastu oli Under vaimustuses Vahtangovist ja kiitis tema külalislavastusi Tallinnas 

(“Printsess Turandot” ja “Püha Antooniuse ime”). Under kirjutas positiivselt ka Tairovi teatrist 

ning suhtus poolehoiuga eheda mänguteatrini pürgivatesse katsetesse. Ka Johannes Semper, 
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kes avaldas samal ajal rea artikleid vene kultuurist, suhtus nagu Undergi suure poolehoiuga 

nõukogude kultuuri
1920. aastail ilmus Underi sulest ajakirjanduses mitmeid refereerivaid ja tutvustavaid 

artikleid väliskirjandusest ja -kirjanikest, eriti huvitasid teda dramaatilised, erakordsed kirja

nikuisiksused, nende biograafiad ja monograafiad. Tema kirjutiste ampluaa laienes saksa kir

jandusest vene, prantsuse, inglise ja skandinaavia kirjanduse juurde: 1919. aastal Nobeli kir

jandusauhinna saanud šveitsi-saksa kirjanik Carl Spitteler, F. M. Dostojevski, Arthur Rimbaud, 

Byron, M. Maeterlinck, Goethe, Edmond Rostandi “Cyrano de Bergerac”. Kõiki neid vaatlusi 

ja tutvustusi iseloomustas Underi suur huvi kirjanike elulugude vastu, tema kirjutiste kesk

punktis on alati kirjaniku dramaatiline saatus, vähem loomingu analüüs. Allikatena meeldis 

Underile kasutada mälestusteoseid ning biograafiaid, nende osakaal tema lektüüris oli suur 

ka hilisemas elus. Teda kütkestas Rimbaud’ elamise entusiasm, soov mitte ainult kirjutada, 

vaid ka e l a d a luulet (Under 1924a: 4). Kirjutades Byroni 100. sünniaastapäeva puhul 

ülevaadet tema elust (mitte loomingust!), tsiteeris Under vaimustusega Byroni päevikut: “Et 

nii kirjutada, et inimsüda omas sügavaimas sisimas saaks vapustatud, peab olema luuletaja 

enese süda ka olnud vapustatud.” (Under 1924c: 10.)

Tuleb nõustuda Erna Siirakuga, kes pidas seda põhimõtet pädevaks ka Underi enda 

kohta (Siirak 1969: 524).

Üks Underile olulisemaid kirjandusteoseid oli Georg Brandese Goethe-monograafia, 

mille alusel ta kirjutas arutleva artikli: “Isegi Goethe...”. Goethe puhul huvitasid teda ikka ja 

jälle kirjaniku elu ja loomingu vahelised seosed, eeskätt teda ümbritsenud elu ning teoste 

vastuoluline retseptsioon kaasajas. Underit paelus Brandese erandlik vastasseis Goethe- 

filoloogia “õpetatud terrorismile”, mille puhul kirjandusklassiku iga sõna pühaks peetakse: 

Brandes kujutas oma monograafias halastamatult ka neid aegu, mil Goethet sõimati “moe- 

nõrkuse ja lolluse sulaseks", tema Gretchenit nimetati “haneks” ning “Fausti” peeti reakt

siooniliseks õuduseks, millest arukad inimesed peaksid eemale hoidma. Underit veetles 

Brandese illusioone purustav käsitluslaad, mis ometi ei purustanud ülistatud kirjanikumüüti, 

vaid tõi ta marmorklassiku kõrgustest alla ning muutis ta inimlikult lähedaseks kõigi oma 

puuduste ja veidrustega. (Under 1923b.) Under tõlkis eesti keelde neliteist Goethe luule

tust ajavahemikul 1936-1942 ja tsiteeris kirjades tihti Goethe saksakeelseid filosoofilisi 

mõtteteri.

Luule seosed ajaloo ja ühiskondliku eluga olid esiplaanil Underi tšehhi luule vaatluses 

(Under 1928: 750-760) ning eesti kultuurielu tutvustavates artiklites, mis ta avaldas 1920. 

aastate lõpus Praha tšehhikeelses ajakirjanduses (Siirak 1969: 525). Under rõhutas, kuidas 

nimelt luule on aidanud tšehhi rahval võidelda germaniseerimise ehk saksastamise vastu 

ning missuguseid kannatusi on neil tulnud taluda nii oma keele kui meele säilitamise pärast. 

Luuletajate hulgast tõstis Under esile Jan Neruda,*  kes oli Underi hinnangul suur rahva hinge 

tundja ning nägi tööliste viletsat elu. Under imetles Neruda “Kosmiliste laulude” filosoofilist 

sügavust ning vaimustus tema ballaadide südamlikust soojusest. Just Neruda helged, aga ka 

* Jan Neruda (1843-1891), tšehhi realistlik luuletaja ja ajakirjanik.
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K. J. Erbeni traagilised ballaadid võisid mõjutada ning inspireerida Underit ise ballaade kir

jutama. Valmis ju tema “Õnnevarjutus” just samal ajal (1928-1929), mil ta tegeles tšehhi 

luule, sh ballaadide tõlkimisega. 1929 tegid Under ja Adson oma elu kõige pikema välisreisi 

läbi Läti, Poola, Austria, Ungari Itaaliasse ning tagasiteel peatusid pikemalt ka Tšehhoslo- 

vakkias, külastades seal teatrietendusi ning tšehhidest eesti sõpru praost Vadav Kotrchi ja 

Praha gümnaasiumi professorit Josef Obri (Adson 1950:170-171). Sellel reisil oli mõlemale 

kirjanikule inspireeriv mõju.

1930. aastaist alates loobus Under kirjandus-ja teatriartiklite kirjutamisest ehk Underi 

enda sõnutsi: “Pearõhk nihkus luuletamisele...” (Rannit 1974b: 187). See on napp, kuid tähtis 

ülestunnistus kirjaniku minapildi kohta: Under teadvustas end eelkõige Luuletajana. Ometi 

kirjutas ta edaspidigi oma mitmetele tõlkeraamatutele saatesõnu, ees-ja järelsõnu, kusjuures 

neid kõiki iseloomustab Underi sügav huvi autorite eluloo vastu.*  Ta ei piirdu kunagi ainult 

tõlgitud autori loomingu või üksikteose iseloomustamisega, vaid näeb ikka sügavaid seoseid 
teoste ajaloolises, ühiskondlikus taustas ning autori eluloos. Žanrilt on need kirjutised siiski 

pigem tutvustavat laadi tekstid, mitte eriti esseistlikud ega väljenda otsesõnu tõlkija-kirju- 

taja isiklikke hinnanguid. Pigem väljendavad Underi eelistusi tõlgitud autorite nimed, see, 

et tajust need autorid ja teosed tõlkida võttis.

* Marie Under kirjutas 1930 eessõna Charles Baudelaire’i teose tõlkele “Väikesed poeemid proosas’’, 1931 saatesõna 
Kareljaromir Erbeni luuletuse tõlkele, 1938 järelsõna Ibseni “Peer Gyntile”, 19A1 eessõna Mihhail Lermontovi luu- 
levalimikule, 1952 saatesõna Knut Hamsuni romaanile "Rohtunud radadel”, 1953 eessõna “Autorist” Pär Lagerkvisti 
romaanile “Barrabas”.

Marie Under ise ei pidanud artiklite kirjutamist siiski kuigi oluliseks. Näiteks kirjutas 

Artur Adson Aleksis Rannitile seoses Underi valikkogu “Südamik” (1957) koostamisega: “Poe

tess ei soovi minu koostatud bibliograafiliste andmete osakonnas näha ta artiklite ja ülevaa

dete loetelu, samuti mitte kõike seda, mis järgneb peatükile “Tõlkeid M. Underist" - Iseasi on, 

kui Teie sellest väljajäetavast osast oma artiklis midagi kasutada soovite. Poetess ei sooviks 

tekitada muljet enesereklaamist.” (EKLA, f 375, m 67:1.)

Ehkki luuletaja ise pidas oma artikleid ja saatesõnu ilmselt marginaalseks osaks oma 

loomingus, kuuluvad need siiski loomuliku osana Underi vaimsesse pärandisse, peegeldades 

ta vaimsete huvide arengut ning suunda. Tervikpilti hinnates on oluline, kui lai ampluaa oli 

Underil tõlkijana ning erinevate maade kirjanduse tutvustajana: ta vahendas ja populariseeris 

paljude euroopa ja maailma rahvaste luulet, proosat, draamat ja esseisti kat (gruusia, inglise, 

leedu, läti, mordva, norra, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa keelest ja saksa keelde, soome, 

tšehhi, tšetšeeni-inguši, ungari ja vene keelest). Harides ennast, haris ta ka lugejaid nii kirjan

duslikult kui filosoofiliselt, jäädes eesti kirjanduslukku kui saksa ekspressionismi maaletooja.

1921. aasta alguses tegi Marie Under koos Artur Adsoniga oma esimese pikema välis

reisi Saksamaale. Selle reisi vaimsed viljad väljendusid kahes reisikirja vormis essees: "Aja 

probleemid" (Under 1921a) ja “Väikesad vaatlused" (Under 1921e), milles Under käsitles 

sõjajärgse Saksamaa vaimset kriisi, ekpressionismi hääbumist kirjanduses ja sakslaste elu

filosoofilisi otsinguid. Under analüüsis üsna terava pilguga Saksamaa ühiskonna vastuolusid, 

nähes seal kaht suurt probleemi: majanduskriisi ja tsensuuri. Ehkki tegu oli järeltsensuuriga, 
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nimetas Under tsensuuri “poliitilise Saksamaa võitluseks vaimlise Saksamaaga”. “Aja prob

leemides” keskendus Under Berliini aktuaalsete kultuurisündmuste asemel abstraktsematele 

elu põhiküsimustele, demonstreerides mitmekülgset eruditsiooni filosoofia ja psühholoogia 

alal: Rolland, Bergson, Pascal, Romains, Schlegel, Novalis, Keyserling, Curtius, Riviere, Holit- 

scher, Rubiner jne. Under esitas sügavaid küsimusi elu ja surma, hea ja kurja, eksistentsiaalse 

olemise mõistmise kohta, millest nähtub tema sügav huvi kirjandusliku loomingu filosoofi

lise mõtestamise vastu.

Erna Siiraku hinnangul nähtub artiklist (Under 1921a), kuidas Under kaugeneb esotee

riliste tõdede otsijana Descartesl ratsionalismist ning läheneb üha enam Pascali elutunne

tusele deviisi all “Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas"*  (Siirak 1969: 519). 

Tänapäeva psühholoogias nimetatakse seda emotsionaalseks intelligentsuseks. Artiklis on 

tajutav ka Bergsoni loova evolutsiooni-ja intuitsiooniõpetuse järgimine.

* Südamel on oma mõistus, mida mõistus ei tunne (prantsuse k).

Under ilmutab oma ajas suurt vaimset iseseisvust, sest ajal, mil kogu Euroopa alles hak

kas vaimustuma linnastumisest ja tekkivate suurlinnade uuest kiirest elustiilist, on temale 

vastumeelne futuristlik kiiruse ilu ülistamine: “Nagu kiirus iseenesest mingi väärtus või lõpp

siht oleks, samuti võiks ju ka aeglust ülistada!” Ta juurdleb ebainimliku ratsionalistlik-mehha- 

nistliku elukäsituse üle ning püüab leida sellest väljapääsu: “Meil unistatakse ekspressrongest 

ja kiirusest, suurlinna mürinast ja masinaist, naturalismist ja jõhkrusest ja selle all mõeldakse 

Euroopat. Meil unistatakse Euroopast, kuid see Euroopa ise tahaks lahtieuroopastuda, ta on 

õnnetu omist masinaist, mis on ülekasvand elavast inimesest, ta ihkab aeglasemat tempot, 

et hingetõmmata ja keset ajalikku rühkimist ja lämmatavat materjalismi tõsta silmi igaviku 

poole.” Raha järele tormav 1920. aastate Euroopa on prohvetliku Underi silmis nagu suur 

kaubamaja või hiigelbüroo, kuhu vaimne inimene ei sobi ning mille vastu ta protestib: “Ja üle 

kõige suur börsaruanne." (Under 1921a: 161-165.) Kõik see kõlab täna uskumatult aktuaal

selt, nagu poleks maailm midagi õppinud 1920.-1930. aastate majanduskriisist.

Under viitab oma elufilosoofilises essees ka idamaade filosoofilistele õpetustele. Berlii

nis üritasid nad külastada ülipopulaarse Tagore (Thäkuri) sensatsiooniks kujunenud õhtut, kuid 

pidid hüsteerilise rahvamassi hulgast surmahirmus põgenema. Under tajub selles massilises 

millegi teistsuguse ihaluses moe maiku ning tuletab meelde, kuidas sakslased enne sõda nuri

sesid, kui Nobeli preemia sai Tagore, mitte sakslane Peter Rosegger. Under hindas idakultuuride 

“vaikseid väärtusi”, kuid oli ise selleks liiga juurteni eurooplane, et pühenduda ainult askeesile.

1921. aastal huvitus Under H. Keyserlingi reisiraamatust “Filosoofi reisiraamat" (“Oas 

Reisetagebuch eines Philosophen”) ning tõlkis sellest ühe osa pealkirjaga “Chicago", kus 

Keyserling ironiseeris ameerika mehhaniseeritud elulaadi üle: “Kohutav selle ameerikluse 

juures pole mitte, et ta teeb inimesed elutuks, vaid et see psüühhilise organismi kuulmatul 

määral lihtsustab.” (Keyserling 1921: 253.)

Erna Siirak nägi F. Jammesl “Jäneseromaani” katkendi tõlkimises Underi igatsust Assisi 

Franciscuse loodusläheduse ja hingelise tasakaalu järele, mida sellest teosest hoovab (Sii

rak 1969: 520).
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Alates 1930. aastatest võib täheldada Underi pahempoolsete huvide kadumist Under 

ja Adson kuulusid Eesti Vabariigi ajal president Konstantin Pätsi lähikonda ega arvustanud 

valitsevat parempoolset riigivõimu. Nõukogude okupatsioon lõpetas Eestis paljude pahem

poolsete sümpaatiatega inimeste usu võrdsete õigustega töörahva riigi võimalikkusse. Ka 

paguluses kuulusid Under ja Adson eestlaskonna konservatiivsemasse, alalhoidlikumasse 

tiiba, mis väljendus nii suhtlusringkonnas kui ka kunstimaitses.
Ühes pagulaspõlves antud haruldases usutluses nimetas Under oma hilisema ea filo

soofilisi lemmikuid:

Aga oma juurdlevale minale olen leidnud toitu Croce'lt,*  elumõtestajalt Lecomte 

du Nouylt**  ja Aldous L. Huxleylt***  pärast ta suunamuutmist. Minetanud oma äärmise 

skepsise ja künismi, on see eriline terav vaim oma hilisemais eetilis-filosoofilisis teos

tes, eriti oma Ends and Means’\s****  õhutanud mu mõtlemist. Paari aasta eest sattusin ka 

elsaslasele Albert Schweitzerile (teoloog, arst ja suur Bachi tundja), kelle kultuurfilo- 

soofilisi ja religioosseid probleeme käsitlevaid teoseid ning ka autobiograafiat olen 

lugenud suure huviga. Kui Huxley eluküsimusi käsitleb enam budhismi-hinduismi alu

sel, siis Schweitzeri elumõtte tuum on tegelik, teeniv kristlus. - Kui ma oma nooruses 

otsides elumõtet leidsin Goethe lause: “Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst”*****,  

siis olin õnnelik, et see on ju väga lihtne ning nüüd on "rahu majas". Kuid nii see ei 

olnud. Muutusin uuesti otsijaks. (Rannit 197A-b: 187.)

* Benedetto Croce (1866-1952), itaalia filosoof ja esteetik, “puhta idee" kontseptsiooni looja, lähedane Platoni 
ideedele ja Kanti kategooriaile. Underi filosoofiliste otsingute puhul on oluline silmas pidada, et Croce eitas 
muuhulgas kõiki religioone, kuna need pole piisavalt loogilised ega esita täielikku filosoofilist süsteemi.

** Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouy, lühema nimega Jean Lecomte Du Nouy (1842-1923), prantsuse maali
kunstnik ja skulptor, kelle elufilosoofiline teos “Inimsaatus" oli 20. sajandi alguse intellektuaalide seas üks best
sellereid. Orientalistlike huvidega kunstnik reisis eksootilistes maades Egiptuses, Itaalias, Marokos, Hispaanias, 
Türgis jm, kust ammutas inspiratsiooni oma teostele.

*** Aldous L. Huxley (1894-1963), inglise romaanikirjanik ja esseist, kes elas Itaalias ja USAs. Tema peateos “Hea uus 
ilm" (Brave New World, 1932) hoiatas teadusajastu antihumaansete ohtude eest, sellest kultusteosest pärinevad 
näiteks virtuaalreaalsuse prohvetlikud nägemused. Hilisperioodil, mida Under enda jaoks kütkestavamaks pidas, 
kaldus Huxley müstitsimi.

**** “Ends and Means: An Inquiry into the Nature of Ideals and into the Methods Employed for Their Realization” 
(1937). Patsifistlike esseede kogumiku pealkirja võiks tõlkida "Eesmärgid ja vahendid. Uurimus ideaalide olemu
sest ja nende realiseerimise meetoditest”, selles analüüsis autor põhjalikult sõja olemust ja püüdis muuhulgas 
vastata küsimustele, kas mistahes vahendid pühitsevad eesmärgi.

***** Elu mõte on elus endas (saksa k).

Ning lisas teises usutluses: “Ja nii otsin ja otsin elu tõde, elu südant" (Kokla 1953b: 6.) 

Erna Siirak on seni jäänud ainsaks uurijaks, kes on huvitunud Underi maailmavaatest. 

Pöörates küll rohkem tähelepanu kunstifilosoofilistele hoiakutele, ei rõhutanud Siirak siiski 

kunagi varase Underi pahempoolseid sümpaatiaid.
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Under kui feminist

Ükski uurija pole varem täheldanud, et Marie Under oli vaadetelt veendunud feminist. Juba 

varases nooruses tundis Under huvi naisküsimuste vastu, lugedes õhinal Vilde käest saadud 

selleteemalist kirjandust (vt ptk “Eduard Vilde”).

1916. aastal saatis Under Ants Laikmaale kaks kirja (Under 1997:1110-1122), milles 

ta kirglikult kaitseb enda kui naise õigust ise otsustada oma saatuse üle, mitte leppida kon

ventsionaalse abieluga, kui see naist vaimselt ega emotsionaalselt enam ei rahulda. Need 

kirjad räägivad selget keelt Underi väljakujunenud feministlikest vaadetest. Under söandas 

astuda oma ajas erakordselt ebakonventsionaalse sammu, püüdes lahutada abielu, mis ei 

toiminud, ehkki ühiskondlikke norme esindanud perekond ja kirik olid sellele kategooriliselt 

vastu. Oma argumentide kaitseks viitas Under mitmetele kirjanduslikele võrdse partnerluse 

näidetele, aga ka rootsi naisõiguslasele Ellen Keyle, keda toona tunti nn vaba armastuse pro

pageerijana.*  Samuti oli Underi jaoks oluline Kellermanni feministlik teos “Ingeborg”. Under 

rõhutab oma kirjades kindlat soovi areneda vaba isiksusena ning vabaneda traditsioonilise 

kodanliku abielukorralduse piiranguist, mis seda arengut takistavad. Leena Kurvet-Käosaar on 

võrrelnud Aino Kallase ning Marie Underi arusaamu armastusest ja abielust ning järeldanud, 

et Under rõhutas enam loova isiksuse enesekesksust, ega oodanud palju väljaspoolt tulevat 

vaimset viljastamist, nagu seda tegi Aino Kallas (Kurvet-Käosaar 2008). Selles mõttes astus 

Under kui feminist pikema sammu edasi võrdse partnerluse ideaali saavutamisel.

* Ellen Karolina Sofia Key (1849-1926) avaldas 1911 raamatu “Armastus ja abielu", milles ta analüüsis neid nähtusi 
feministlikust aspektist. 1912 avaldas Key raamatu “Naisliikumine”, mis samuti äratas kaasaja ühiskonnas suurt 
vastukaja ja diskussiooni, tekitades soorollides märgatavaid nihkeid.

** Tuntud saksa pedagoogi ja sotsioloogi Mathilde Vaertingi (1884-1977) kaheköiteline teos “Mehe ja naise psühho
loogia uus põhialus”, mille esimest ajaloolise ülevaate köidet Marie Under eesti lugejale 1924. aastal põhjalikult 
tutvustas. Kaasautoriks märgitud Mathias Vaerting ei olnud tegelikult reaalne isik, feministlik naisautor kasutas 
teose esmatrükis mehe varjunime kaasautorina, ilmselt lootes äratada lugejais teose suhtes suuremat usaldust. 
Hilisemates trükkides ja tõlgetes pole maskuliinset kaasautori nime enam vaja läinud.

Fakt, et Under on ka ise kirjutanud 1924 ühe pika feministliku artikli, on seni jäänud 

kirjandusteadlastel avastamata. Nimelt leidub Adsoni poolt hoolikalt arhiveeritud Underi 

artiklite ajaleheväljalõigete kaustas (KM EKLA, f 180, m 30) pikk, läbi nelja Päevalehe Lisa 

(kord nädalas) ilmunud järjejutt pealkirjaga “Meesvalitsus ja naisvalitsus” (Under 1924d), 

mis on sisult põhjalik refereering feministlikest uuringutest läbi ajaloo ning naiste olukorra 

ülevaade alates Egiptuse ühiskonnast kuni kaasajani. Sellel artiklil puudub küll autori nimi, 

kuid artikli viimase, neljanda osa lõpus seisab pseudonüüm -ess, mis viitab Underi Siuru-aeg- 

sele hüüdnimele Printsess, mida Adson tihti kasutas ka nende omavahelises kirjavahetuses. 

Ehkki põhiliselt refereeris autor artiklis saksa sotsioloogi Mathilde Vaertingi feministlikku 

ajalooraamatut “Naise iseäraldused meestest valitsetavas riigis ja mehe iseäraldused nais

test valitsetavas riigis",**  väljenduvad selles tekstis ometi selgesti kirjutaja enese arusaamad 

ja hoiakud. Sissejuhatuses rõhutab Under, et teos seab võrdleva psühholoogia mehe ja naise 

kohta täiesti uuele alusele:
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Senni on võrreldud ikka valitsevat meessugu valitsetava naissooga, tähendab sugu

pooli, kes ei seisa ühisel aluspõhjal; väljaminnes senni lahutamatuks peetud mõistest 

mehe kohta kui valitsejast. Raamatus, mille mottoks on Spihoza sõna “tõeks nime

tatakse neid eksimusi, mis on aastasadasid vanaks saanud”, toovad autorid hulga 

materjaali selle kohta, et väga paljude rahvaste juures on valitsend vanasti nais- 

valitsusja niisuguste valitsemisajajärkude mehi ja naisi võib võrrelda meeste ja nais

tega, kes pärit meesvalitsuse all olevaist riigest. Niiviisi võrreldes, jõuavad autorid 

põhiseadusele, et tänapäise naiseliku omapära määrab tema pääjoontes - meesva- 

litsus (Männerstaat), mille täielikuks paralleeliks on mehe omapärasus naisvalitsuses 

(Frauenstaat)*.  (Under 1924d: 75.)

* Tänapäeval on naisvalitsuse ja meesvalitsuse asemel kasutusel mõisted matriarhaat ja patriarhaat.

Sissejuhatuses toob Under rohkelt näiteid matriarhaadi ajaloost ning tutvustab eesti 

lugejale nii matriarhaadi kui patriarhaadi põhijooni, rõhutades saksa uurija kokkuvõtvat põhi- 

järeldust, et sõltuvalt sellest, kumb sugupool antud ühiskonnas valitseb, omandab dominee

riv sugupool ikka ühed ja samad omadused ning kehtestab teisele (allutatud) sugupoolele 

sarnased normid ning piirangud:

Naisvalitsuse määravamad põhijooned on ühed ja samad alati nii loodus-, kui kultuur

rahva juures: Valitseb naine, siis on ta kosiv pool armastuses, mees toob kaasavara, 

naine laseb enesele mehe poolt sõnakuulmist tõotada, naisel on ainuõigus otsusta

misel varanduslistes küsimustes. Temal üksi on õigus mehest lahutada ja teda äratõu- 

gata, kui tal tast villand on. Mehelt nõutakse kasinust ja abielutruudust Mees omab 

naise nime ja rahvuse. Lapsi nimetatakse ema järele ja nad pärivad emalt. Naine ajab 

väliseid asju, mees peab maja. Mees ehib end, kuna naine riietub lihtsalt. Vallalisi mehi 

tabab põlgus. Mehi peetakse hääsüdamlistemaks, paremaiks, vaimliselt aga vähem 

arenenuiks kui naisi. Tütarlapsi hinnatakse poisslastest kõrgemalt. On kombeks las- 

tetapp või -vigastamine, siis säilitatakse tütarlapsed. Jumalad, vähemalt pääjumalad, 

on enamjagu naissugu. Need põhijooned on omased naisvalitsusele. Meesvalitsuse 

juures korduvad nad täitsa, üksnes ainsa vahega - sugupoolte osad on ümbervaheta- 

tud. Kõnesolevas teoses püütakse väita, et ei ole ainustki mehe omadust, mis poleks 

samuti mõne rahva juures ette tulnud naise karakteristiku omadusena, ja et tänapäev 

maksvad normid naise iseloomustamiseks osutuvad puht meesvalitsuse produktiks. 

(Under 192<rd: 75.)

Pikas ja põhjalikus artiklis, mis eraldi avaldatuna annaks välja väikese raamatu mahu, 

on üheksas peatükis käsitletud feministliku ajaloo aspektist järgmisi valdkondi ja teemasid: 

armastus ja abielu; häbitunne; iludus ja intelligents; laps; keha, riided, ehted; tööjaotus; 

jumalad; kuningad; sõda ja rahu.
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Artikli lõputsitaadis peegeldub autori filosoofia-alane lugemus. Kõnekas on tõsiasi, et 

Under on artiklit kirjutades jälginud ning hinnanud maailma suurvaimude - Platoni, Goethe, 

Kanti, Nietzsche - loomingut muuhulgas ka isiklike feministlike veendumuste aspektist:

Emaõiguse ja meesvalitsuse kohta valitseb kolmesugu arvamist. Vähem osa uuri

jaist arvab ikka veel, et inimsoo algusest pääle valitses mees. Teine, suurem osa 

Bachofen’iga eesotsas möönab, et ürgajal paljude või koguni enamiku rahvaste juures 

naise käes oli valitsus, et aga kasvava kultuuriga mees ülevõimu omandas. Sel vaate

kohal asus ka Nietzsche: “Et naine juba iseenesest oleks nõrgem sugu, see väide on 

ajalooliselt sama vähe kui etnoloogiliselt püsiv. Peaaegu kõikjal leiame kultuurvorme - 

või leidsime nad - kus on naise käes valitsus. See on sündmus, see on, kui tahetakse, 

mingi otsustus rahvaste saatuses, et naine lõplikult alla jäi." (Under 1924d: 102.)

Under rõhutas soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet, toetudes suurte meesfilosoofide ja 

meeskirjanike vastavatele seisukohtadele:

Uusimad uurijad, nagu Müller-Lyer, Kemnitz j.t. näevad sugupoolte võitluse lõppu 

mehe ja naise üheõigusluses. Mida suurem vaim, seda vähem on ta omas mõtlemises 

harjumuskammitsas. Suurvaimud nagu Platon, Goethe, Kant pooldasid sugude ühe

õiguslust. Platon moodustas õpetuse sugupoolte üheõigusluse kohta. Goethe nõuab, 

just vastupidi tänapäeva meesvalitsuse nõuetele, mehelt sõnakuulmist naisele. Kant 

rõhutab, et mõlema sugupoole juures intelligents olla ühesuurune, ta võrdleb isegi 

naist kuninga ja meest tema ministriga. (Under 1924d: 102.)

Ehkki seda programmilist feministlikku artiklit ei söandanud Marie Under 1924. a oma 

nime all avaldada, on ilmselge, et oma elus teostas ta nimelt mainitud Kanti mudeli, mille 

järgi naine on kuningas ning mees tema minister. Ehk siis Printsess ja Paaž, nagu Underit- 

Adsonit Siuru ajast saadik kutsuti ja nagu nad ise teineteist nimetasid. Underi feminismi pari

maks tõendiks on kogu tema pikk loov elu ennast täielikult teostanud naisena, Eesti esimese 

vabakutselise naiskirjanikuna.

Underi luule 
filosoofia

Noore Underi luulet loeti moraalselt, sooliselt, esteetiliselt või kirjanduslooliselt ootushori- 

sondilt, tema varasema loomingu elu-ja ilurõõmu väljendav ilmavaateline või elutunnetus- 

lik aspekt jäi kaasaegses retseptsioonis peaaegu märkamata. Mõned üksikud filosoofilised 

tähelepanekud võib vastuvõtuprotsessist siiski leida.

Karl August Hindrey märkis “Sonettide” luule puhul kriitiliselt, et selles “Rõhutatakse 

ihulist maitsmist Kõvasti dionysiline ilmavaade apollinilisel kujul" (Hindrey 1917a). Hindrey
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nägi siin “midagi mänadilist". Maenad’\d olid kreeka mütoloogias viljakus-ja veinijumala 

Dionysose naisjüngritest nümfid, kes praktiseerisid metsikut vaba seksi ning pidasid koos 

Dionysosega ohjeldamatuid bakhanaale.

Hugo Raudsepp nimetas Underi ülimat naiselikkust ilmavaateliseks, kuna selleks andvat 

alust tema kui elukogenud naisluuletaja hingestatud intellektuaalne panus: “Kuid oletada 

ainult, et Marie Underi naine on mingi teadmatu ja passivne “looduse algjõudude” objekt, 

oleks eksitus. See naine on ainult tooresaine, millest vormib intellekt subjektivse, hingesta

tud ja teadliku kuju. Need maised ihulikud sonetid on inimlikud dokumendid elukogemustest, 

mis on saanud ilmavaateks. Objektivselt võib Marie Underi ilmavaadet eitada, kuid 

subjektivselt on ta õigustatud ja loogikalik.” (Raudsepp 1917a.) Raudsepp oli veendunud, 

et kui isik pole kasvanud ega arenenud sotsiaalselt mõtlemise tasemeni, siis on ta 

olemas vaid iseenesele ja iseenese pärast.

Kui Ants Oras avastas Underi luules nii oluliseks kujunenud sisulise dualismi alged juba 

“Sinise purje” luules, siis seostas ta seda esialgu autori kärsitu kõikumisega kahe tundepooluse 

vahel. Underit painav kahesus ning “vastakpoolsus” seostus tema tõlgenduses vaid tunde- 

ekstaasidega, mitte mõttemaailmaga. Ilmavaatest siin veel ei kõnelda. (Oras 1963:14.)

“Sinist purje” väga põhjalikult analüüsinud Karl Ristikivi ei näinud põhjust avada 

Underi ilmavaadet, märkides küll, et Underi looduspildid on mitte ainult tunnete ja meele

olude, vaid “isegi elutunde ja maailmavaate nägelikuks tehtud sümbolid. [—] Aga just see, 

et selle konkreetse pildi taga peitub abstraktne idee, annab Underi luulele ta sügavuse, 

teeb selle lugemise mitte ainult südame, vaid ka aju seikluseks.” (Ristikivi 1973b: 10.) 

Ometi ei söandanud Ristikivi sõnastada, millised olid Underi abstraktsed ajuseikluslikud 

ideed. Ka Ristikivi märkas, et just “Sinisest purjest" algas Underi luule sisuline polaarsus ehk 

kahesus.

Kui impressionistliku Underi filosoofiline külg jäi kaasaegses vastuvõtus lähemalt ava

mata, siis Underi ekspressionistliku perioodi hingedramaatilist luulet tõlgendati Esimese 

maailmasõja järgses ajalaulude kontekstis ootamatult poliitilise ja religioosse ilmavaatena, 

lugedes sinna sisse ehk rohkemgi, kui seal tegelikult oli. Näiteks leidis Johannes Barbarus 

ajalauludest kirjutades, et eesti kirjanike

looming jäi passiivseks senni, kui Eesti-Nõukogude-Vene sõda algas, kun põrkasid 

kokku kaks ilmavaadet, kaks klassi: sõda, nagu klassisõda ikka, rikastet väärnähtus

tega mõlemalt poolt, kun pidutseti vastamisi tapmisorgiaid, kun valge ja punane ter

ror yksteist katsusid yle trumbata, kun meie vangilaagrite ja linnakomendandid Vene 

komissaarest sugugi maha ei jäänd. Sel ajal oli raske hingata, - vere aur tungis aiju ja 

kopsu, - poeedid tõstsid häält. (Barbarus 1922: 171.)

Ta mainis esmalt Henrik Visnapuud, kes algul unistas mõõga keerutamisest, ja Richard 

Rohti, kes unistas Moskva valdamisest oma “agressiiv-strateegilisin artiklein”, kuid leidis, et 

vähevõitu ning kahtlase kvaliteediga sõjapropagandistlikust kirjandusest enam väärib tähe

lepanu “sihikindlalt inimsust kuulutav ja sõda eitav luule", mis olevat eesti kirjanduses palju 
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rikkamalt esindatud. Siinkohal tõi Barbarus näiteks just Underi “Verivalla”, mille autorina täitis 

Under verises ja vägivallarohkes ajas mitte ainult kirjaniku, vaid ka hingekarjase ülesannet.

Ema Siirak tõmbas oma hilisemas tasakaalukas analüüsis need ülipoliitilised tuurid siiski 

maha, märkides, et vaatamata saksa ajalaulude mõjule ja poliitilisele ajataustale ei saanud 

Underist siiski sotsiaalset võitluslaulikut tavalises mõttes. Siirak rõhutas argumenteeritult, 

et Underi ajalaululgi on sügavalt pihtimuslik iseloom, tungeldes pigem inimese hingevaeva 

kui päevaprobleemide lahendamise poole. (Siirak 1981b: 225.)

“Pärisosa” värsside filosoofilisemas toonis oskas Siirak näha hilisema Underi mõtteluule 

eeldusi; elu antiteetilise olemuse motiiv vilksatab korduvalt juba nendes luuletustes. Tasa

kaalu otsimine lõpliku ja lõpmatu vahel juhib luuletaja surma mõistatuseni, kutsub esile ini

mese pärisosa piiritfemiskatseid: “Surelik”, “Igavene küsimus”, “Koduotsimine”, “Üleminek”, 

“Kaja”, “Elu” jt. Neis otsinguis nägi Siirak Underi lähedust nii Goethe kadumatuse lootusele 

kui ka Maeterlincki transtsendentsetele maastikele:

Nii kaduvuse kaaose vastu tõrgub

Ja igaviku sambaid voolib hing.

Ning poolikuse leina lootust nõrgub 

Ja särav-avaramaks laiub ring.

(“Elu”)

Võttes kokku Underi ekspressionistliku luule vaimsuse filosoofilise põhisisu, sõnastas 

Siirak selle järgmiselt: ei kaduvlkutunnetus ega lõpmatusetusk suuda väärata eetilist tahet 

(Siirak 1981b: 225).

Luulekogu “Hääl varjust” tugev filosoofiline sõnum äratas arvustajais ärksamat tähele

panu. Rudolf Sirge lähtus oma tõlgenduses luuletuse “Aimus” motost, mis tema hinnangul 

annab sellele raamatule filosoofilise aluse. See oli katkend Goethe “Kõnelustest Eckerman- 

niga”: “Inimene peab uskuma surematust, tal on seks õigus, see on tema loomuses... sest kui 

ma oma lõpuni väsimatult toimin, on loodus kohustet mulle andma teise olemasolu kuju, kui 

praegusest mu vaimule enam ei jätku.” Sirge küsis skeptiliselt:

Ons see lõpuks midagi uut? Vaevalt! Aastasadu on eksinud maailm selle küsimuse 

keerdkäikudes, aastasadu on kuulutanud kirik sedasama - ainult selle vahega, et ta 

enesetapjaile ei lubatud Eedenis kohta, kuna Under selle enesele lubab, isegi tagab. 

Seda vist küll ainult oma egoistliku mõtteviisi tõttu, mis lõpuks paistab olevatki kogu 

tolle inimhinge kannatuste eeldus, põhjus ja alus, mis võimalik vaid sellisel juhul, nagu 

esitanud seda Under: egoism ühenduses äärmise passiivsusega. (Sirge 1927: 632.)

Sirge kirjutas, et just seesama passiivne egoism sundis Underit kogu elu kannatama, 

ajas teda rahulolematusse, ilmapõlgamisse, sundis veetma unetuid öid. Sirge tsiteeris pikalt 

luuletusi “Unetuma laul” ja “Ahastaja” ning tõdes elu ja surma teema vahel jooksmist kom

menteerides siiski tunnustavalt: “Under, kes ise, oma luuletusis vähemalt, ammu unustanud 
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tolle jooksmise, pakub oma luuletuskogus tugevat filosoofiat ja kunstiküpsust, mis muidu 

tavaline puudus meie riimitud kirjanduses." (Sirge 1927: 633.)

Soolisest aspektist kriitiline Albert Kivikas arvas, et luuletuses “Aimus” jõudis llnder 

siiski juba religioonitundeni, filosoofilise rahuni, suure leppimuseni (Kivikas 1928).

Jaan Kärneri sõnutsi pidi luuletajanna inimkonna elava südametunnistusena olema une

tuna valvel. Goethe sõnades surematuse kohta näis Under aga otsivat lohutust. See oli Kär

neri arvates uus idee Underi loomingus, võib-olla vihje ta edaspidistele mõttesuundadele. 

(Kärner 1928: 257.)

Ants Oras nimetas luulekogu “Hääl varjust” epiloogi “Aimus” proloogiks järgmisele 

kogule “Rõõm ühest ilusast päevast": autor klammerdub surmajärgse edasielu mõttesse, 

tõustes läbi ärevate küsimuste ekstaatilise joobumuseni:

Surematus, elu pärast surma, aga ka elu enne sündi, präeksistents, “igavese taastu

leku" mõte, võib-olla ka hingede rändamine, metempsühhoos - pole selge, kuidas 

need kujutlused siin põimuvad, ega oska öelda, kuivõrd autor ise nende omavahelise 

suhte endale on selgeks teinud. Igatahes on ta aimlused küllalt tugevad, et väljen

duda peagu religioosse kreedona: “Olin vist kunagi enne kusagil, olen ka pärast." 

Tühjuse kartus on võidetud: “Elu, sa sädelev vale, jälle mu sõrmes su sõrmus". (Oras 

1963: 24-25.)

Oras nägi siin pigem religioosset kui filosoofilist sõnumit: “Ristiusk ja midagi muud, 

võib-olla teosoofia, ühtuvad selles surmajärgse edasielu mõttesse klammerduvas, läbi äre

vate küsimuste hõiskeks tõusvas palas.” (Oras 1963: 24.)

Erinevalt Orasest tõlgendas Erna Siirak “Aimuse” sõnumit pigem loodusfilosoofilise kui 

religioossena. “Need on põhiliselt inimliku eksistentsi loomulikud pingutused kadumatuse 

poole, vähem elupõgeniku kujutlused hauatagusest üleloomulikkusest.” (Siirak 1981b: 229.)

“Rõõm ühest ilusast päevast" luule panteistlik loodusfilosoofia, sügav veendumus elu 

igavesest ringkäigust jäi kaasaegses kriitikas märkamata ja leidis tõlgendamist alles Erna 

Siiraku uurimuses. Ants Oras nägi siin eeskätt goethelikku vitaalsust, andumuslikke tõuse ja 

langusi, lõpmatut õnne ja valu (Oras 1963: 25). Erna Siirak lähenes teosele eeskätt loodus

tunnetuse aspektist, rõhutades autori aukartust kõige elava ees ja inimese suhet loodusega 

(Siirak 1981b: 230).

“Õnnevarjutuse" ballaade analüüsiti kaasaegsetes arvustustes peamiselt kirjandusloo

lisest ja esteetilisest ootushorisondist lähtuvalt, ballaadide filosoofiline sõnum jäi hilisema 

retseptsiooni tõlgendada. Tõsi küll, luuletaja abikaasa Artur Adson andis 1929. aasta luule- 

ülevaates (ilmselt) autoripoolse võtme ballaadide ilmavaateliseks mõistmiseks, kirjutades, 

et neid tuleks lugeda mitte ratsionaalselt, vaid pigem psühholoogiliselt (vt ptk “Õnnevar

jutus") (Adson 1930:194). Kuid see ei tähenda, et filosoofiline kude ballaadides puuduks. 

Kirjandusteadlasi on veedelnud analüüsima küll Underi ballaadide stiil ja struktuur, psühho

loogilise ning rahvalik keel, sujuv riimikasutus ning motiivistiku päritolu, kuid “Õnnevarju

tuse" ballaadide filosoofia avamiseni jõudis vaid Erna Siirak, kes rõhutas ballaadide eetilist 
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sõnumit: üksikisiku moraalset eneseteostust ja isiklikku vastutust oma valikute ees (Siirak 

1987a: 113-133).

Ants Oras jõudis 1930. aastal ilmunud “Lageda taeva all" luulet mitukümmend aastat 

hiljem tõlgendades sügavamatele filosoofilistele järeldustele, kui seda oli suudetud kaas

aegses vastuvõtus. Oras kirjutas, et Underi meeled on selles kogus kõigele valla, kuid ta 

reageeringud on kaugemal impressionismist kui varem: “Nähtu näib muutuvat oma kvintes- 

sentsiaalseks minaks - otsekui oma platooniliseks ideeks või aristoteleslikuks entelecheiaks, 

täielikult teostund elavaks sisevormiks.” (Oras 1963: 39.)

Luulekogu “Kivi südamelt” nimetas Oras juba ilmumisjärgses arvustuses maailmavaate- 

pihtimuseks, luulelis-filosoofiliseks päevikuks, kus on nii elu ja rõõmlemistahet kui ka resig

natsiooni: “Ta püüab õhust kinni hääli, mida teised ei kuule. Intuitsiooniga tungib ta läbi 

asjade kesta nende tuumani." (Oras 1935:1163.) Oras nägi Underi luule tippkogus demate- 

rialiseerimistungi, hoidumist kõigest liiga massiivsest, kindlast ja terviklikust. Üha sagedasem 

on “mõtte piinav ekstaas" - mõte kirgastab tema luulet veelgi enam kui seni. Kuid Oras ei 

selgita ega tõlgenda siin, missugune on selle mõtte sisu.

Heiti Talvik kirjutas esimese arvustuse, kus analüüsiti tõsisemalt Underi maailmavaa

det ning märgati esmakordselt, et Underi elutunne ja luulelooming on sügavalt panteistlik 

ning maagiline: “Tema loomingu kahepalgelisus, nii selle öö- kui ka päevapool, võrsuvad 

ühisest juurest: vääramatust ühtekuuluvusest kõige olevaga. [—] ...suremine on talle vaid 

“uue olemise sild”.” (Talvik 1935: 566.) Ometi oleks ekslik seletada Underi suhtlemisviisi 

materialistlikust seisukohast, “pigemini omab ta elutunne maagilisi jooni, aimates looduslik

kude protsesside taga imede seletamatut maailma” (Talvik 1935: 567). Punase niidina läbib 

raamatut “enesepuhastusmotiiv ühes vabanemisjoovastusega”, tipnedes luuletustes “Käik 
tuultesse", “Karastus”, “Öölaule” ja “Hüvitus". Eriline tähendus on ööl, sest alles öö varjus 

valmib inimene uue päeva kuulutajaks, kirjutas Talvik: “Milles aga seisab see “uus päev”? Ei 

tohi unustada: Under on alles “üleminek”, eelmisest irduv ja tulevast kobav pioneer; vast

sel rannal suudab ta püsida vaid põlevail inspiratsioonihetkil (“Selgus"). Milline hiiglatöö 

ja ennastsäästmatu heroism teda nende hetkede vääriliseks teeb, leiame sonetest 

nagu “Üleminek”, “Vaherahu", “Otsast pääle” jne. Kui meil sääraseid pioneere rohkem oleks!” 

(Talvik 1935: 567.) Kokkuvõttes nimetas Talvik Underi “Kivi südamelt” teerajajaks hingepad- 

rikuis, mis sisaldab väärtusi, mille nimel tasub elada.

Ka Erna Siiraku hinnangu kohaselt oli “Kivi südamelt" Underi kõige filosoofilisem kogu, 

sest siin asus Under “intellekti ja tundmuse liitluses lahkama inimelu keskseid küsimusi". Sii

rak rõhutas Underi pingsat tõeotsimiskirge, mis kannab kõiki tsükleid. Motiivid saavad endale 

filosoofilise koormuse (vt ptk “Esteetiline lugemine”). Luuletused on tunnetusretked ole

masolu sügavamatesse kihtidesse. Metafüüsilised retked ja kosmilised visioonid esitatakse 

suure sisemise liikumisega. Keskne on surematuseteema, mida autor arendab loodusfilosoo- 

filisel tasandil. Underi mõtteluules terenduvad Siiraku arvates kõige nähtavamalt Spinoza 

maailmapildi panteistlikud kontuurid. Underi luuletajaisiksust iseloomustavad elutunnetuse 

emotsionaalne erksus, vitaalne jõurikkus ning samal ajal elu pealispinnalt läbipuuriv mõte. 

(Siirak 1981b: 233-235.)
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“Mureliku suuga” vastuvõtt oli peamiselt poliitiline, ulatudes kohati ka religioosseni. Filo

soofilisel tõlgendamisel ei olnud sõja- ja okupatsioonioludes aega ega kohta, ehkki luulekogu 

kaheksaosaline luuletsükkel “Leina aegu”, mis Underi ema lahkumisest inspireeritud, aga ka pal

jud teised luuletused, mõtisklesid jätkuvalt elu ja surma eksistentsiaalsete küsimuste üle. Vaid 

Erna Siirak pidas vajalikuks rõhutada selle kogu kirjandusloolises käsitluses, et vaatamata leina

meeleolude ja ajamurede domineerimisele jõudis Under siin oma lüürika põhiväärtuste juurde, 

mis osutasid tema “püsivalt elujaatavale loomusele” (“Liikuma”, “Sõprus” jt). (Siirak 1981b: 237.)

Pagulasperioodi luulekogude “Sädemed tuhas” ja “Ääremail” retseptsioonis pandi siiski 

Underi elufilosoofilisi sõnumit pisut rohkem tähele, kuigi mõlemal ideoloogilisel kaldal eelis

tati valdavalt poliitilisi ja/või esteetilisi tõlgendusi. Aleksis Rannit näiteks märkas, et sõna 

“surm” esineb luulekogus “Sädemed tuhas" paarkümmend korda, “süngeid sünonüüme ja 

sarnikuid sellele metafüüsilisele kujule-sõnale on terve raamat täis” (Rannit 1954: 8). Kuid 

ballaadi “Surmamõrsjad” enesetapu ideed tõttas Rannit siiski tõlgendama poliitiliselt, mitte 

eksistentsiaalselt ega filosoofiliselt: parem hinge vabasurm kui häbistav vangipõlv.

Ka hilisluule puhul kinnitas Erna Siirak, et Underi luule paremikku on alati iseloomus

tanud uuestisünni tung, mis on andnud ta värssidele erilise liikuvuse ja elulise tähenduse: 

“Tõde pole Underile midagi tardunut, vaid igas elamuses, nii rõõmus kui valus teisiti ja uuesti 

leitud, milles tõenäoliselt seisabki tema värsi püsiva mõju üks saladusi." (Siirak 1981b: 239.)

Ivar Grünthal nägi Underis vaimset sangarlikkust, mis seisnes loobumise võidus: “Nii on 

ka ta lemmikkangelaseks nooruses keevavereline Cyrano de Bergerac, kellele püüe aule ja 

ilule on elu ise kui edasi-tagasi voogav võitlus korvamaks unistuste tabamata imet.” (Grünt

hal 1963: 4-5.)

Ivar Ivask pidas Underi luule keskseks filosoofiliseks sümboliks ümbersündi, uuesti sün

dimist, kusjuures ta on lähemal müütilis-maagilisele maailmatunnetusele kui kristliku lunas

tuse arusaamale. Arutledes küll pikalt “Uneretke" võimaliku enese-ja jumalaotsingu üle, 
jõudis Ivask kokkuvõttes siiski järeldusele, et “Ääremail” l-ll võtab Underi hilisluule mõtte-ja 

tundemaailma veel paremini kokku kui “Uneretk”: “Egas luuletaja ei valind põhjuseta seda 

luuletust kogu nimiluuletuseks. Selle luuletuse teises osas on Under jõudnud üsna lähedale 

oma lemmikluuletaja Goethe küpsele tarkusele”. (Ivask 1964: 4.)

Ka Ants Oras pidas Underi hilisluules keskseimaks “Ääremail” avaluuletust, millest kob- 

rutab küll esile palavikuline minevik, kuid kokkuvõttes toob maagiline rida “Tuul puhas alla 

kohiseb kui ingel” siiski kaasa rahu, milles “on koos kogu minevik oma hele-tumeda kül

lusega, see on rikas rahu, mitte jõuetu vaibumine” (Oras 1963: 60). Kui Ivaski arvates jäi 

Underi metafüüsilises hilisluules domineerima ilmavaateline resignatsioon (vt ptk ““Säde

med tuhas” pagulastraagika ja põlvkondlik ematapp”), siis Oras leidis viimastest luuletustest 

filosoofilise “rikka rahu”.

Erna Siirak ei nõustunud Ivaski lansseeritud mõistega Underi hilisluulele, sest luuletaja 

mõte liikus siin niisama jõuliselt elu vasturääkivuste vahel nagu varemgi. Ehkki mõnest luu

letusest võivat välja lugeda vanaduse resignatsiooni, ei pääse need tema viimases kogus 

domineerima. (Siirak 1987b: 135.) Sisuliselt vaidles Siirak ka Orase esitatud “rikka rahu” 

kontseptsiooniga: Underi ääremail kõndimine tähendab Siiraku tõlgenduses küll elu ja surma 
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piiril liikumist, kuid mitte rahunenult» leppinult, vaid riskides koguni uue retkega, “Uneret- 

kega” (Siirak 1987b: 134, 143).

Kokkuvõttes oli Underi luule filosoofilises ilmavaates keskne inimese olemise ja surma 

metafüüsiline käsitus (George 1968-1969: 5). Goethe mõju oli suur. Eriti lähedased olid 

Underile Goethe looduslüürika ja ballaadid. Spinoza ja Goethe jõuline panteism (inimese ja 

looduse ühtekuuluvus, eluvormide lõputu metamorfoos, elu suure ringkäigu läbitunnetatud 

idee) mõjutas sügavalt Underi eluvaadet.

Underi ilmavaade on loodusfilosoofiline, selle keskmes on kõige elava ja oleva igavene 

ringkäik. Loodus on Underi kõiksus, igavik ja Jumal. Elava looduse püüdlemine ja sjrgumine 

valguse poole on võrdpildiks inimese olemisele. Nt luuletuses “Raismik. Mets” kujutatud 

sügiseses lehtede langemises peitub olemasolu mõte: “Ning ei mingit hirmu tunda: nagu 

mäng see lehtipild - Suremine neile ainult uue olemise sild.”

Elu ja surma vaheline pinge laheneb panteistlikus, aga ka budistlikus arusaamas, mille 

kohaselt surm on elu jätkumine uuel kujul, uues vormis. Rõõm ja mure, õnn ja kannatus saa

vad seeläbi uue mõtte, sest nad on otsekui samast seemnest võrsunud veresugulased. Muld 

ja maa on sigimissümbolid, mullased käed ja jalad kujutavad loodusest ammutatavat loovat 

energiat. Luuletuses “Esimesed päevad” heidab luuletaja end mulla sülle, loovutab mullale 

oma südame otsekui seemne ja kogeb seeläbi uuestisünni imet, "suus mõrsja-jaa” - muld 

on nii ema-ürgläte kui ka peigmees-partner.

“Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst” (“Elu mõte on elus eneses") oli Goethelt 

leitud noore Underi elu-ja ilujanu juhtnöör. Ta rõhutas Goethe uhket lihtsust ja vaikset suu

rust (“edle Einfalt und stiile Gröfte”) ning pidas neid püsiväärtusteks, kuigi võttis samal ajal 

üle mõjutusi saksa ekspressionistide motiividest ja luulerütmist.

Teine Underit ja Goethet ühendav tegur on maailmavaateline vitaalsus. Luuletus “Sõp

rus” lõpeb tsitaadiga Goethe luuletusest “Vermächtnis”, mille Goethe kirjutas vaid mõni 

aasta enne surma: “Mis viljakas - üksi osutub tõeks” (“Was fruchtbar ist, allein ist wahr”). Just 

Underi hilisluules tugevneb loovuse protest viljatuse vastu, arusaam tõe ja viljakuse ühtsu

sest. Nii Goethel kui Underil kordub tihti “loova mulla” motiiv (Goethe Erde, Kraft), pinges

tuvad uuenemise, taassünni, teisekssaamise, muutumise kujundid. Mõlema luulekujundid on 

pidevas liikumises ja hoogsas edasipürgimises; ikka sööst, retk, käik, lend. Dünaamilised on 

ka Underi tõlked Goethe luuletustest Just Goethe kaudu jõudis Under Spinoza maailmavaa

teni, vaimustudes eriti tema realistlikust panteismist, loovast loodusest (natura naturans). 

Spinoza loodusteaduslik metafüüsika kajastub samuti mitmetes Underi luuletustes, näiteks 

“Kodumaas” jm.
Underi vägivallatuse eetika põhimõttes oli tunda Mahatma Gandhi ja Albert Schweitzeri 

mõju. Esimestel reisidel Saksamaale 1920. aastail tutvus Under mitte ainult lääne, vaid ka 

idamaise filosoofilise kirjandusega. Berliinis tutvus ta Rabindranath Tagore isiku ja tema 

eetilise sõnumiga. 1923 luges Under Romain Rolland’! teost Gandhist, mis jäi aastateks ta 

lemmikuks. Need kontaktid õpetasid väärtustama väikest, nägema sotsiaalset ebaõiglust 

ning vastu panema vägivallale. Under võttis südamest omaks Gandhi eetika põhiidee: ükski 

eesmärk ei pühitse abinõud, mis on vastuolus eesmärgi olemusega.
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Osaledes 1920. aastate algul pahempoolse kirjandusrühmituse Tarapita tegevuses, oli 

Under see, kes tegi ettepaneku, et eesti kirjanikud koostaksid ühismanifesti surmanuhtluse 

kaotamiseks. Vastavad teemad kajastusid Underi kogudes “Verivalla" ja “Pärisosa”. Vägivalla- 

vastane hoiak iseloomustas Underit elu lõpuni. Ka okupatsiooni-ja pagulasaastate luules 

väljendab ta harva viha. Ta ei kutsu üles võitlusele, hoolimata ränkadest kaotustest ja traa

gilisest ülekohtust. Selle asemel väljendab Underi eetiline luule kurbust, kaastunnet ning 

sisendab püstipäi eneseks jäämise usku.

1950. aastail huvitus Under Albert Schweitzeri ideedest, mis samuti toetasid tema 

gandhilikku vägivallatuse eetikat.

Underi luule filosoofiline sõnum seisneb kokkuvõttes elu kui valguse ja varju, õnne ja 

õnnetuse pidevas dialektilises ringkäigus, väljendudes kõige kujukamalt ja küpsemalt “Õnne

varjutuse” ja “Uneretke” kujundeis.

RELIGIOOSNE 
LUGEMINE

Religioosne lugemine tähendab usuliste teemade, motiivide ja tähenduste märkamist ning 

mõtestamist lugemisprotsessis, mis eeldab religioosse ootushorisondi olemasolu lugemis

aktis. Marie Underi luule vastuvõtus saab eristada kaht tüüpi religioosset lugemist. Esiteks 

Underi luules toimuva usulise dialoogi ning jumalaotsingute jälgimine ja tõlgendamine vas- 

tuvõtuprotsessis, teiseks Underi luule üldise tähenduse religioosseks muutumine hilisret- 

septsiooni käigus.

Kaasaegne kriitika reeglina ei tahtnud ning hiljem kodumaal enam ei tohtinud mär

gata Underi luule rohkeid religioosseid motiive, kujundeid ja jumalaotsingulisi kõnetusi. Vaid 

mõned üksikud arvustajad võtsid usuliste motiivide teemal sõna või lähtusid oma kirjutistes 

religioossest ootushorisondist.

Johannes Aavik pidas Underi ja Visnapuu ajalauludes ilmalikus luules ristiusu mõistete 

kasutamist “koketeriiks Issandaga” (Aavik 1921:139). Aaviku arvates algas Underi kristlik- 

usuline laad kogus “Verivalla”, mis sisaldas palju jumala, Issanda ning Kristuse nimesid, nt luu

letused “Mardus”, “Kiusaja", “Kolmeinglipäev”, “Urbepäev” või “Appihüüd” (Aavik 1921:140):

Oh Issand, tule alla: inimeseks saa!

Liig kõrgelt juhid meid. Oh tule alla, vaata, 

Kuis hukkub veri noor. Oh, ära jaata 

Seesugust tapamaru. Surmamaa 

On sinu ilm. Oh tule ise.

Aavik kahtles, kas Underi ja Visnapuu usk on loomulik ja ehtne, ta polnud veendunud, et 

nad tõsiselt usuvad jumalasse ja Kristusesse. Aavik kaldus arvama, et usulised motiivid on neil 

pigem teatav kirjanduslik maneer, mood, fraas, retoorika, nagu varem oli luules mütoloogiaga 
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opereerimine. Erinevalt Jupiterist, Veenusest või Taarast ei ole ristiusk veel saanud eestlaste 

jaoks vaid stiililiseks abinõuks, seetõttu tunduvad kristlikud atribuudid ebaehtsad, kirju

tas Aavik. Ehkki Aavik pidas Underi karsket müstikat sümpaatsemaks kui Visnapuu “fami- 

liäär-küünilisi” värsskõnelusi Issandaga, süüdistas ta kokkuvõttes Underi religioosset laadi 

värsse saksa ekspressionistidelt laenatud võõrmõjudes. Aavik leidis, et modernism oli üldse 

kogu maailmakirjanduses jõudnud degenereeruda liialdustesse (futurism, ekspressionism, 

dadaism), ehkki tõi 19. sajandi lõpus vaheldust realismi raskepärasele elutõsidusele. (Aavik 

1921: 1A1-1A3.)

Johannes Barbarus arvas luulekogu “Verivalla” hinnates, et patsifistliku ajaluule auto

rina täitis Under verises ja vägivallarohkes ajas mitte ainult kirjaniku, vaid ka hingekarjase 

ülesannet: “Pastorid, kes peaks käima käsu järele: ära tapa! on ikka sõda õnnistand, hosianna 

ehk “au langenuile” laulnud. Ei ole siis ime, kui Marie Under, tunden enese nõrga olevat, et 

syndmuste käiku muuta, preestri kohuseid täidab: “Oh issand, tule alla: inimeseks saa!... Oh 

tule! Ise kõnele tribyynilt...” (“Verivalla”, lk. 8)”. (Barbarus 1922:172.)

Hugo Raudsepp nägi Underi usulistes luuletustes pigem valmis nunna kui preestrit. Seo

ses luulekoguga “Pärisosa” kirjutas ta, kuidas siurulaste varasem boheemlik, erootilise lõõ

maga isikuluule sattus peatselt vastuollu ajavaimuga, suurte ühiskonnaliikumistega, mistõttu 

algas ka lüürikas ajalaulude hooaeg, mil isiklik elunauding andis maad sotsiaalsetele huvidele 

ja kaastundele. Veel samm edasi ja poeedid jõuavad omakorda religioonini. Nii tekkisid ka 

eesti luulesse vaimulikud laulud, kalduvus religioossele müstitsismile ja spiritualistlikele süm

bolitele. Raudsepa hinnangul on Under oma isikupära piires kõik need astmed läbi elanud:

Ta tegi koos teiste kaasvõitlejatega kaunis julget pattu oma erootikast lõõmavates 

“Sonettides", ilmutas hiljemini sotsiaalseid refleksioone ajalaulude üldkooris ja jõudis 

veel hiljemini patukahjatsusele oma “ilmliku elu” pärast, jumalaotsimisele ja hinge

lunastamisele, nagu sellest heitlusest ja meelelaadist eriti tunnistust annab “Päris

osa”, Selle luuletuskogu viimases osas on Marie Under - “sonettide” ilmalaps - juba 

küps kloostrisse minemiseks, kui lubatakse mulle seda võrdluspilti tarvitada. (Raud

sepp 192^a: 135.)

1960. aastatel Underi varast luulet analüüsinud Ivar Grünthal täheldas tema usuliste otsin

gute suubumist müstikasse, mille lähtekohaks on kreeka-katoliku kiriku inkarnatsiooniõpetus 

Kristusest, kes muutus inimeseks, et inimene Tema läbi jumalikuks muutuks. Grünthali hinnan

gul olid Underi usulise tunnetuse südamikuks müstikute Bernard de Clairvaux’,Juan de la Crux’ 

ja Püha Teresa kogemused - teadlikkus inimese enda jumalikust tuumast. Grünthal täheldas 

Underi luules konflikti vanatestamentliku raskemeelsuse ja uustestamentliku lapsemeelsuse 

vahel, mis johtus tema arvates luuletaja intellektuaalsusest. (Grünthal 1960:189-199.)

Erna Siirak leidis luulekogust “Hääl varjust” võtme Underi metafüüsiliste retkede mõist

miseks. Siiraku põhihoiak nii Underi filosoofilise kui religioosse mõtteluule suhtes oli advo- 

kaatlik, ta täitis nõukogude võimu ametliku sundateismi oludes selgelt ideoloogilise kaitsja 

rolli: “Need on põhiliselt inimliku eksistentsi loomulikud pingutused kadumatuse poole, 
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vähem elupõgeniku kujutlused hauatagusest üleloomulikkusest” Nii tõlgendas ta luulekogu 

usulise motiiviga lõpuluuletust “Aimus” pigem loodusfilosoofilisena. (Siirak 1981b: 229.) 
Üldse eelistas Siirak rõhutada Underi maailmavaates goethelikku panteismi, mitte näha tema 

selgeid ja sagedasi kristlikke motiive. Kui ta käsitles 1981. a kirjandusloos Underi uuendus

likke ballaade, lubati tal piiblimotiiviliste tekstide (“Aadam", “Deliila”, “Maria-Magdalena” jt) 

käsitlemisel märkida napisõnaliselt vaid seda, et tegemist on mõtteluule arendamisega 

uudsel tasandil (Siirak 1981b: 233). N. Eestis oli ausa kirjandusteadlase ülesanne kristlikke 

motiive varjata, mitte neid avada või tõlgendada.

Luulekogu “Kivi südamelt” arvustustes kiitsid küll mitmed kaasaegsed kriitikud (Henrik 

Visnapuu, Ants Oras jt) ühe väärtuslikuma luuletusena “Vanemate piiblit", kuid ükski neist ei 

lähenenud sellele teosele religioossest ootushorisondist lähtudes. Pigem hinnati piiblit kui 

eluloolist kujundit poetiseeriva teksti puhul esteetilisi ja kirjandusloolisi väärtusi (soojust, 

siirust, värsi dünaamikat, sõna väärtust jne).

Kui Ants Oras jõudis lühimonograafias “Kivi südamelt” luule hindamise juurde, möönis ta 

põhimõtteliselt Underi religioosset andumust, mida ta näiteks Gustav Suitsu luules ei näinud:

Under uitleb teisiti mööda samasugust randa. Ka tema tahab olla “üksi merega", kuid 

sääl ta otsib midagi - küll mitte “ohata". Ta otsib ilmutust ja ta leiab selle. Kui kõrgelt 

kaldalt äkki avaneb meri, siis “kui Jumala ette ma seisma jään". Jumaliku lõpmatuse 

võrdpilt näitab end talle, ta “tardub kui kalju". Isegi mõte muu maailma ja selle ras

kete tülide olemasolust on kadund, andumus on täielik. Just seda sammu - põhiliselt 

religioosse andumuse sammu - ei suuda Suits astuda. Seda suurem on vahel ta nos

talgia, “koduhõllaus”, igatsus, mis siiski ei suuda sisetõkkeid ületada. (Oras 1963: 46.)

Aastaks 1963 oli Oras veendunud, et Under oli juba ammu saavutanud otsesema suhte 

kõige temast väljaspool olevaga, kuid hektilisemalt, sageli nagu läbi palaviku. Oras analüüsis 

esimesena, ehkki põgusalt, Underi piibliainelist sonette “Aadam", “Deliila”, “Taaveti kannel”, 

“Maria Magdalena" ning “Püha Jüri”, millest kaasaegne arvustus, sh ka tema ise, vaikimisi oli 

mööda läinud. Oras nimetas neid sonette "objektiivseteks". Ta kirjutas, et nagu varasemas 

piibliainelises ballaadis “Tuudaimimarjad” läheneb Under piiblile küll pieteediga, kuid jõulise 

originaalsusega. Oras hindas kõrgelt nende luuletuste tugevat pulsilöök!: sonettidest saavad 

draamad, mis on vaid mahult miniatuursed. Piibliaineliste ja ülejäänud luuletuste ühisjooneks 

pidas ta julget pildistikku ning seda, et nad kujutavad inimolemusi nende kõige dünaamilise

mal, neid kõige täielikumalt ilmutaval hetkel. Teisisõnu, Orase hindamiskriteeriumiks polnud 

niivõrd usuline ootushorisont, vaid esteetilised väärtused. Just piiblimotiiviliste luuletuste 

puhul leidis Oras, et Under seisis nüüd oma võimete tipul. (Oras 1963: 47.)

Ants Oras kuulus nende arvustajate hulka, kes olid veendunud, et kristlik motiivistik 

on Underi luules põimunud mitmesuguste teiste maailmakäsituste elementidega. Oras nägi 

Underi surmajärgse edasielu mõtte aluspõhjana küll kristlust, teosoofiat, aga ka usku hin

gede rändamisse, igavese tagasituleku mõtet ja ka pre-eksistentsiaalseid kaemusi elust enne 

sündi. (Oras 1963: 24.)
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Bernard Kangro arvates sulandub Underi maailmatunnetusse vana-eestiline animistlik 

maailmakäsitus ja Bergsoni sirguva eluvoolu teooria, kuid kuskil nende vahel on panteist - 

lik-kristlik motiivistik, kõlbeline, eetiliste reeglitega käitumistava, selle üleastumisest joh

tuv süütunne ja hilisema lunastuse lootus. Seal kusagil on ka Dante puhastustuli lunastuse 

otsijaile. (Kangro 1968: 78.)

Aleksis Ranniti arvates sarnanes Underi luule usulistaidelisele nägemusele, milles on 

ühinenud igatsus maise ja ebamaise armastuse järele (Rannit 1974a: 58). Viktor Kõressaar 

nimetas Underit ja Goethet sarnasteks tõe ja jumala otsijaiks, mõlemad näivad lõpuks mõist

vat nii looduse kui usu müsteeriume ning lähenevad neile sügavas harduses. Ehkki kumbki 

neist ei loo filosoofilisi süsteeme, jõuavad nad looduse müsteeriumist lähtudes eetilisele 

elutunnetusele, mis seob nende elufilosoofia kristlike tõdedega. (Kõressaar 1974:103.)

Ivar Ivask oli veendunud, et Under pole kristlik kitsamas dogmaatilises mõttes, ehkki 

tema kujutlus on läbi imbunud piibli pildistiku ja sümbolitega (Ivask 1968: 81-92). Ivask 

sõnastas Underi usulise tunnetuse läbi tema kujundimaailma amplituudi: “Tema suurele rõht- 

sale haardele ruumis ning ajas vastab niisama suur püstloodne haare kõrgusist sügavusse - 

ehk usuteaduslikus terminoloogias - taevast põrguni, heast kurjani.” (Ivask 1974: 94.)

Siiski leidusid mõned üksikud arvustajad, kes pidasid Underit religioosseks luuletajaks. 

Näiteks nimetas Malljürma Underi luulet kohati sügavalt religioosseks, kus loodus, inimene 

ja jumal on põimunud niivõrd ühtseks tervikuks ja üksteisesse haarduvaks, et linnud ja inglid 

näivad vendadena (Jürma 1956:146).

Teine pagulasautor Evald Mänd, kes võttis 1958 sõna Underi valikkogu “Südamik” ilmu

mise puhul, nägi Underis samuti religioosset luuletajat. Mänd pidas küll Underi varasemat, 

elurõõmust pakatavat noorusluulet paganlikuks, kuid hiljem asendas selle kristlik kannatuse 

ja rõõmu filosoofia. Vaimuliku taustaga Mänd leidis mõnest Underi luuletusest niivõrd ehtsat 

usulist tunnet (“Vanemate piibel”, ballaad “Taevaminek”), et nimetas teda lausa kristlikuks 

klassikuks. (Mänd 1958a: 8.)

Pagulaseestlaste kirikuringkonnad tõlgendasid paljusid Underi luuletusi usulistena ning 

nimetasid teda “meie rahva kristlikuks luuletajaks” (nt New Yorgi EELK õpetaja Rudolf Kivi

ranna jt), pidades luuletaja kristlust niisama siiraks kui tema isamaa-armastustki. Kiviranna 

sõnutsi võib luuletaja südame kõnet jumalaga kohata kogu tema pika loominguperioodi 

jooksul ning selles peegeldub nii elu särav, rõõmutsev, juubeldav kui ka tume, raske, valus ja 

mõistatuslik elu pale (Kiviranna 1981: 58-62). Siin avaldub ilmekalt Underi luulekunsti mit

mekülgne tähendusrikkus ja tõlgendusvõimaluste rohkus: mis uskmatu jaoks pelgalt mäles

tuslik või biograafiline, võis tõsiuskliku lugeja jaoks olla sügavalt religioosne.

Liina Lauri põhjalik uurimus (Laur 1996) Underi luule kristlikest sümbolmotiividest sai 

võimalikuks alles pärast Eesti taasvabanemist. Uurija sedastas, et kuigi kristlikke sümboleid 

võis leida juba Underi nooruslüürikast (mõiste arm, nimi Eeva), sagenes ning tihenes kristlik 

sümbolikeel Underi kogudes “Verivalla" ja “Pärisosa” saksa ekspressionismi mõjul, millel oli 

ka teatav religioosne taust. Kristlikud sümbolmotiivid mitmekesistuvad seoses üldise filo- 

soofilis-religioosse hoiakuga luulekogudes “Hääl varjust", “Rõõm ühest ilusast päevast” ning 

“Õnnevarjutus” ja järgmistel kujudel:
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1) isikunimedena (Deliila, Aadam, Maria-Magdalena) või nimedena retoorilistes hüüa

tustes (0/? Issand, tule alla: inimeseks saa);

2) mõistetena (Meie Isa palve, armuand, armuleib, õndsus, patt, paradiis, pihtima, lõp

lik kohus, lunastus, ingel, kirik, kabel, altar, munk, prohvet, leerilapsed, ristima, kõrbepühak, 

uuestisündimine, usk, viimnepäev);

3) sekundaarsete (võõrkeelsete) tsitaatidena (A rebours,  Memento mori,  Requiem);* ** ***

* vastupidi, tagurpidi, vastassuunas, vastukarva (prantsuse k). Kolmeosalise luuletsükli pealkiri viitab inimloomuse 
kahesusele.

** mäleta surma, surma meeldetuletus (ladina k). Underi samanimeline luuletus sisaldab viimsepäeva kohtumõistmise 
motiivi.

*** requies - rahu, puhkus; katoliiklik leinajumalateenistus, leinahelitöö (ladina k). Luuletuses “Ma elan" esineb mõiste 
requiemis seoses kohtumõistmise ja vaimse ümbersünniga.

1) perifraasidena (lihaks saama, aeg on täis, elav vesi, eluleib, elupuu, ja valgus sai, 

juudase suuandmine, kari ja karjane, kivid kisendavad, kuub vaenlasele, Oks õlipuust! Nüüd 

välja Noa laevast!; piima ja mett voolama, põlev põõsas, rebased viinamäel, risti kandma, 

surnute ülestõus, las surnud omi surnuid matta, nüüd tulnud tund, Tõotet Maa, vesi kaljust, 

vesi viinaks, paradiisist väljaajamine jt);

5) embleemi või sümbolina (On reotet sinu hallikpuhas rüü, okaspärg, pitser - tulega 

löödud märk, rist, ristilöövad naelad, rüü või kuub, ohvritall, veri, taevane värav - Hirmu 

värav, Valge värav);

6) paljusid luuletusi läbiva allusiooni või süžeeparalleelina (kogudes “Rõõm ühest ilu

sast päevast”, Hääl varjust”, kaks alget inimeses, kannatus, loomine, nägemused, Paradiis, 

Eedeni aed, Rohtaed jne);

7) otseste piiblitsitaatidena (Kõik Uha on kui rohi). (Laur 1996:17-18).

Kõige rikkalikumalt esineb Underi luules just Vana ja Uue Testamendi kirjakohtade tööt

lusi ehk perifraase, otseseid piiblitsitaate on üsna vähe.

Liina Laur eristas Underi luulesj"ärgmisi piiblimotiivide funktsioone:

1) illustreeriv funktsioon, kus piiblimotiiv illustreerib kujundliku perifraasina piiblit;

2) varieeriv funktsioon, kus kristlik motiiv annab luuletusele impulsi, mõttelaengu;

3) didaktiline funktsioon, kus motiiv kinnitab luuletaja isiklikku eetilist väidet;

k- ) põimiv funktsioon, kus luuletaja ühendab kristliku ja universaalse müüdi.

Piiblinimede poolest rikkaimad kogud on “Õnnevarjutus”, “Lageda taeva all”, “Rõõm 

ühest ilusast päevast”. 13 luulekogus esineb kokku 31 kristlikus traditsioonis tuntud nime, 

neist 26 on isikunimed, 3 kohanimed ja 2 rahvanimed. Kõige sagedamini nimetab Under 

jumalat (22 luuletuses), Kuradit (7 luuletuses), Maarjat (7 luuletuses) ja Eevat (3 luuletuses).
“Õnnevarjutuse” ballaadides ilmus eesti luulesse taas keskaeg oma poolpaganliku-pool- 

kristliku motiivistikuga ning ballaadides toimub enamasti võitlus kristlike ning paganlike 

elementide vahel (Laur 1996:18).

Laur juhtis tähelepanu piibellikult kõlava pealkirjaga valikkogule “Ja liha sai sõnaks" 

(1936) ja piiblimõistelisele luulekogu pealkirjale “Pärisosa” (1923). Samuti rõhutas uurija, et
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Underi seitsmenda luulekogu “Rõõm ühest ilusast päevast” pealkiri on vihje piiblitsitaadid 

Vana Testamendi Koguja raamatust (Kg 7, 14), mis on kogu motoks: “Hääl päeval olgu sul 

hää meel, ja kurjal pääval jää vaatama: Jumal on ka selle teise kõrva teinud..."

Kokkuvõttes jõudis Liina Laur järeldusele, et Underi luules esinev rikkalik kristlik motii

vistik on mitmekihiline sulam teiste filosoofiate, teooriate ja maailmakäsituste elementidest, 

kust võib leida nii kristliku müstika, loodusfilosoofia kui ka rahvausundi põiminguid. Underi 

taotluseks ei ole mitte sünkretistlik mäng, vaid eetiliste kriteeriumite esitamine. Uurija järel

dab, et kristlike motiivide belletriseeritud töötlused võivad muutuda Underi luules vastu

võetavaks ka neile, kes muidu religioosset teksti vastu ei võtaks: luuletekstis mõjub motiiv 

poeetiliselt, semiootilise märgi asemele astub emotsionaalne kujund. Uurimuse lõpus tõdeb 

Liina Laur, et Underi religioossetest motiividest küllastatud luulet ei saa pidada rangelt krist

likuks, sest sellesse kätketud eetika on autori eruditsiooni ja tõekspidamiste tõttu palju mit

metahulisem, moderniseeritum. (Laur 1996: 74-77.)

Religioossed motiivid on Underi luules läbivalt olemas ja kuuluvad olemuslikult Underi 

elutunnetusliku loomingu mustrisse. Under ise rõhutas vanaduspõlves vestlustes Helmi Raja

maaga “Vanemate piibli" tähendusrikkust oma loomeloos, kuid see luuleteos kõneleb pigem 

vanemate-armastusest ja lapsepõlvemälestusest kui autori tõsiusklikkusest. Ka Karl Ristikivi 

leidis, et piibli kaudu jõudis Under lähemale mitte jumalale, vaid oma esivanematele (Risti

kivi 1973a: 75).

Küsimusele, kas Under oli religioosne luuletaja selle sõna otseses vaimulikus tähendu

ses, vastas luuletaja ise, tõrjudes Ivar Ivaski “Uneretke" tõlgendust, et ta pole otsinud mitte 

jumalat ega kaotatud kodumaad, vaid on mõelnud “Seda Üht” all lihtsalt õnnetaotlust ja 

selle äpardumist, illusioonide loomist ja purunemist. Kirjas Erna Siirakule tunnistas Marie 

Under siiski, et on Jumalat otsinud küll mitmes teises luuletuses, mis “Uneretkest” täielikult 

erinevad (Siirak 1987b: 142-143).

Kirjades Ivaskile puudutas Under korduvalt usu teemat, kuid ikka pigem kahtlevas- 

küsivas rollis. Inimeste kannatused olid Underi arvates komistuskiviks kõigile usklikele, sest 

need, keda on õpetatud jumalas nägema abimeest hädas, nagu piibel õpetab, on asetatud 

dilemma ette. Kui inimesed on jumala teosed, siis peaks jumal olema kaasvastutaja inimese 

saatuses, sest miks muidu on Ta loonud inimese just selliseks, küsis Under. Kui inimene oleks 

näinud neid elu vastuoksusi, võib olla poleks ta tahtnudki siia ilma tulla. Under arvas, et 

jumala olemust selgitada ja defineerida on raske ja riskantne, kuid inimesed ei väsi seda iial 

katsetamast. Oma kirjades arutles Under usu eetilisuse ja esteetilisuse üle, olles eriti kriitiline 

katoliku kiriku ebamaiste lõhnade ja ilutsemise, pühade luude, Kristuse risti kildude, Maarja 

taevasseminemise legendi jms suhtes. Underi arvates ei tohiks hingede püüdmiseks niisugu
seid petuvõtteid rakendada, sest kirik ja vale ei sobi kokku. Ühes kirjas mõtiskles Under teo

loog Paul Tillichi mõttekäigu üle, mille kohaselt inimese sisemine tervenemine saab alguse 

enesejaatusest. Underi arvates muudab see õndsaks saamise liiga kergeks, ta ei usu, et see 

on nii lihtne, ning tunnistab Ivaskile, et ta enda juures sellist vabastavat päästmist ei tunne 

ning pole veel saavutanud seda rahu, mida nii palavalt igatseb. Samas oli Under veendunud, 

et ilma jumalata ei saa olla õnnelik. Mõistusega kaheldes ja võideldes, kuid südamega siiski
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uskudes jääb Jumal Underi arvates selleks ainsaks õlekõrreks, millest tuleb elu merehädas 

kinni hoida. (Ivask 1990: 341-347.)

Under tunnistas surmaeelses vestluses Helmi Rajamaaga, et tema usutunnetus on roh

kem kosmiline kui traditsiooniliselt kiriklik (Rajamaa 1983: 22).

Ivar Ivask jõudis Underi hilisluulet analüüsides samuti järeldusele, et tema maailmapilt 

on lähemal müütilis-maagilisele maailmatunnetusele kui kristliku lunastuse arusaamale, 

sest tema perspektiivid ei mana esile armuja andeksandmise sümboleid, vaid ainult karme 

kontraste (Ivask 1964:1-7).

Vaatamata sellele, et piiblimotiive armastav Under ei olnud traditsiooniliselt religioosne, 

st vaimulik luuletaja, pigem igavene jumala (täiuse, õnne, ideaalide) otsija, on tema enda 

luulel ometi olnud poliitilise sümboli kõrval sügavalt religioosne tähendus ja mõju.

Kirjanik Karin Saarsen, kaaspagulane Rootsis, avaldas luuletaja sajandal sünniaasta

päeval 1983 mälestuskirjutise Underi luulekogust “Mureliku suuga”. Toonane koolitüdruk 

mäletas, kuidas see luulekogu kujunes noorele põlvkonnale “nagu mingiks väikeseks tasku- 

piibliks”. Paljud luuletused kulusid pähe: “Sõduri ema", “Kojuminek", “Jõulutervitus 1941”: 

“Raamatu kaante vahele on mahutatud kõik, mis Eestit ja tema rahvast Teise maailmasõja 

algusest peale oli tabanud: Valus vaikimine esimese nõukogude okupatsiooni ikkes, sügav 

lein Siberi vangipõlves viibivate omaste ja sõprade pärast, sõja tume vari kogu meie olemas

olu kohal, hõimurahva kannatustee, millele meie baaside ajal avalikult kaasa tunda ei toh

tinud... Rääkimata sõjalisest abist, et vennasrahvale tasuda Vabadussõja auvõlga.” (Saarsen 

1983: 3.) Detsembris 1962 kirjutas üks kaasmaalane Austraaliast Saarsenile, kuidas Underi 

luuletus Siberi orjalaagris mõjus. Kirja kirjutaja oli pärast Stalini surma saanud paki kodust, 

kus suhkrukotis oli pabeririba selle luuletusega, pühendatud just küüditatuile. Ta oli olnud 

“tükk aega tumm rõõmust”. Jõuluõhtul kogus ta oma onni lähemad ja kindlad eestlased. Tol 

õhtul tõotas kirjakirjutaja, et kui kord pääseb välja, siis ta tänab poetessi kõikide nimel. “Too 

paberike rändas põuest põue, kuni kord kulununa minuni tagasi jõudis. Vabasse maailma 

pääsedes jätsin aga paberi truu Siberi-aja sõbranna hoolde kodumaal maha,” kirjutas Karin 

Saarsen Underi tekstide pühakirjaliseks muutunud tähendusest. (Saarsen 1983: 3.)

Hannes Oja kirjutas Underi “Kogutud luuletuste” köite ilmumise puhul, et need on “meie 

käes kui loova vaimu põlev põõsas, mille ees on tundehardus, et see on püha, jumalike säde

mete koondkoguni, mille ees igapäevasuse tühjus täitub inimsüdamete tunnete viljarikku

sega" (Oja 1958: 5).
Üks Võrumaa vana talumees Enno Piir meenutas Viljandimaa ajalehes Sakala, et Underi 

luule “on suuteline kõiki haigeid hingi ja südameid ravima”, Underi luuletus “Kevadmuld” oli 

temale, vanale mehele “nagu usklikule meieisapalve” (Piir 1989).

Läbi rinde-, paguluse-ja okupatsiooniaastate loeti Underi luuletusi sala-ja avaaktustel 

kui rituaalseid pühi tekste.
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RAHVUSVAHELINE 
LUGEMINE

Rahvusvahelise lugemise all mõistan esiteks Underi luule tõlgete levikut teistes keeltes, 

millega enamasti kaasneb autori, tema kodumaa ja kultuuri tutvustamine; teiseks tõlgete 

sisulist vastuvõttu, mis on seni täiesti kaardistamata ja uurimata valdkond.

Kui enne Teist maailmasõda ilmusid Marie Underi luule tõlkekogud vaid esperanto ja 

vene keeles, üksikuid luuletusi ka soomekeelses perioodikas ja pisut mujalgi, siis tänu üle 

maailma laiali paisatud ja kultuuriliselt väga aktiivsele pagulaskonnale õnnestus Underi luule 

tõlkekogude ilmumine Euroopa suurte (saksa, inglise, prantsuse) ja väiksemate (soome, 

rootsi jt) rahvaste keeltes.

Underi luule tõlkekogusid on 2008. aasta seisuga ilmunud 13 võõrkeeles 22 raamatuna:

esperanto 1929,1988 tõlkija Hilda Dresen;
vene 1935,1937, 2003, 2007 tõlkijad Juri Šumakov, Igor Severjanin, Irina Belobrovt- 

seva, Igor Koreiša;

s aksa 1949 tõlkija Hermann Stock;

inglise 1955 tõlkija William Kleesmann Matthews;

r ootsi 1963,1970,1988, 2007 Silvia Airik-Priuhka 2 tõlkekogu, Ivar Grünthal, Ilmar 

Lgaban 2 tõlkekogu, Enel Melberg;

prantsuse 1970 tõlkija Michel Dequeker;

i taalia 1971 tõlkija Edoarda Dala Kisfaludy;

soome 1978,1983 17 tõlkijat, Aimo Rönkä;

tšehhi 2003 tõlkija Vladimir Macura;

norra 2004 Enel Melberg, Hanne Bramness;

udmurdi 2006 tõlkija Nadežda Pchelovodova;
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mari 2006 tõlkija Albertina Ivanova;

komi 2008 tõlkija Niina Obrezkova.

Underi luule teadaolevate tõlgete nimistu, mis on ilmunud võõrkeelses ajakirjanduses, 

ulatus 1994. aasta bibliograafilise seisuga 135 viiteni, kuid see pole kaugeltki täielik (vaatlu

sest puudusid näiteks prantsuse, saksa, hispaania, aga ka paljude idakeelte allikad jne) (MUPN 

1994: 45-78). Underi üksikluuletusi on tõlgitud teadaolevalt vähemalt 26 keelde: armeenia, 

bulgaaria, esperanto, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, jaapani, kasahhi, komi, leedu, läti, 

mari, norra, poola, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, soome, tšehhi, udmurdi, ukraina, ungari, 

valgevene ja vene keelde. Marie Under on tänini üks enimtõlgitud eesti luuletajaid.

Underi luule tõlgete rahvusvaheline retseptsioon vajab eraldi uurimist. Esialgu on teada 

vaid Underi luule mõju mitmele soome luuletajale (Uuno Kailas, Martti Haavio allas R Musta- 

pää jt), kuid need soome luuletajad olid võimelised Underi luulet ka eesti keeles lugema (vt 

Niinivaara 1981b: 237-239; Haavio 1974:144-148).

Põgus pilk mõningatele võõrkeelsetele arvustustele (saksa, soome, inglise keeles) lubab 

oletada, et rahvusvaheline retseptsioon on lähtunud eeskätt kirjandusloolise, vahel ka geo

poliitilise tutvustamise põhimõttest, tunnustades küll Underi tunde-ja mõttejõulise luule 

kujunditugevust, kuid märkides tihti ka selle põhimõttelist (keelest ja vormist johtuvat) ras- 

kestitõlgitavust. Saan siinkohal piirduda vaid mõne teadaoleva, pistelise näitega Underi luule 

tõlkekogude rahvusvahelisest retseptsioonist.

ESPERANTO KEEL

Ema Siirak andis küll Marie Underi luule esimese tõlkimise au vene poeedile Igor Severja- 

ninile (1924),*  kuid Underi luule tõlked ilmusid juba aasta varem, 1923 esperanto keeles 

Hilda Dreseni tõlkes Ungari esperantokeelses ajakirjas Literatura Mondo (vt Under 1923c, 

1923d, 1923e). Tegemist oli süstemaatilise tõlkimisega, sest Dreseni Underi-tõlked ilmusid 

esperanto ajakirjades ka 1924,1925,1926,1929,1931 jne kuni 1987. aastani. Hilda Dresen 

oli väsimatu eesti kirjanduse tutvustaja ja tõlkija, kes on vahendanud esperanto keelde ligi 

poolesaja eesti autori loomingut (Talvet 1972: 35).

* “Underi luule süstemaatilisemas tõlkimises kuulub prioriteet vene poeetidele. Nii hakkas juba kahekümnendate 
aastate esimesel poolel Underi noorusluule tõlkimisega tegelema Igor Severjanin." (Siirak 1968b: 137.) Severjanini 
esimene Underi-tõlge ilmus Tallinna venekeelses ajalehes 192A (Under 1924e).

Esimene tõlkeraamat Underi luulest ilmus 1929. ajust esperanto keeles Hilda Dreseni 

tõlkes pealkirjaga “Elektitaj versajoj” (“Valitud värsid”). Valik oli tehtud koostöös autoriga 

ning sisaldas 34 luuletust kaheksast luulekogust “Sonettidest” kuni “Õnnevarjutuseni”, andes 

seega üsna ülevaatliku läbilõike autori loomingust ning arengust. Underi looming oli tõlkijale 

väga südamelähedane, tõlgetes on tunda teatud hingesugulust autori ja tõlkija vahel (Talvet 

1972: 36). Ka Marie Under suhtus soosivalt esperanto keelde, ehkki ta ise seda kunagi ei 

harrastanud: “Esperanto tähtsuse parimaks tunnistuseks on muistne Paabeli torni ehitamise 
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äpardumise lugu. Kui tol ajal oleks valitsenud ühine keel, ei siis oleks tekkinud keelte tüli ega 

meelte tüli, vaid üksteise mõistmise tõttu torni ehitamine oleks viidud lõpule ja - maailma 

ajalugu oleks vast teistsugune...” (KM EKLA, f 289, m 44: 1, 8.1.1932.) Tõlgete õnnestumisele 

aitas kaasa ka teatav keelte lähedus, jüri Talveti hinnangul sobib esperanto keel oivaliselt 

eesti trohheilis-jambilise värsi edasiandmiseks.

Kuigi raamat ilmus Tallinnas, sai see laiaulatusliku tähelepanu osaliseks tänu esperanto- 

harrastajate rahvusvahelisele ringile. Teadaolevalt ilmus raamatule kaksteist arvustust ning 

tutvustavat noteeringut Ungaris, Inglismaal, Prantsusmaal, Rootsis, Hispaanias, Lätis, Tšeh

his jm. Neist arvustustest ilmus tsitaate ajakirjas Looming 1933, nr 3 (lk 362-363). Üldine 

vastuvõtt oli soe ja tunnustav.

Budapestis ilmunud esperantokeelse ajakirja Literatura Mondo erinumbris (1931, nr 5) 

ilmusid veel kaks Underi luuletust “Valge lind” H. Dreseni ja “Puhastus" ajakirja toimetaja 

dr K. Kalocsay tõlkes. Hilda Dreseni artikkel Underist ja ta loomingust lõppes lausega: 

“Meie, eestlased, imetleme M. Underit, sest et tema luules kõneleb meile elav elu ja elav 

inimene.”

Samas numbris arvustas Ludovico Totsche Underi loomingut Hilda Dreseni tõlgitud 

Underi esperantokeelse “Elektitaj versajoj” põhjal. Autor eritles algul luulekriisi Euroopas 

ja väikerahvaste juures, nentides, et Eestis on siiski veel olemas huvi luule vastu ja et eesti 

luule areneb. Underit nimetab ta sündinud lüürikuks: “Põhja loodus ja põhja ilu ning kurbus 

hoovab neist värssidest. Siiski on ta luule heliotroopne - mingi harda ahnusega pöördub ta 

elu poole. Põhjamaine igatsus elu järgi, mis on selgemini tajutav ta varajastes luuletustes, 

avaldub ka ta lõunamaiste värsivormide (sonett, tertsiin) eelistamises. Valgete ööde külm- 

kahvatul paistel lööb õitsema lõunamaaliselt igatsus haaravasse erootikasse." Varase hüm- 

nilise luule igatsuspurpur muutub hiljem “mustaks, sarnaselt vere hangumisele". Esperan

tistist arvustaja tõstab esile võimast luuletust “Surelik", milles Underi “peaaegu müstiline 

jõud" kulmineerub. Ajaluulest tõstab ta esile vastupandamatult hoogsaid “Agulis" ja “Seek". 

Arvustuses kiidetakse Hilda Dreseni esperantokeelset tõlget, tugevat rütmitunnet ja ülla

tuslikku riimide leidmise võimet. (Vt L 1933: 362-363.)

Sama esperantokeelse kogu kohta ilmus Läti esperanto ajakirjas Ondo de Daugaa imet

lev arvustus, mis kinnitas, et see luule rahuldab kõige peenemat maitset.

Rootsi esperantistide ajalehes Svenska Esperanto-Tidningen ilmus arvustus (1929, nr 11), 

kus öeldi, et Dreseni Underi-tõlge on meisterlik, täiuslik, ületamatu, ning rõhutati, et üheski 

teises keeles pole varem Underi tõlkeraamatuid ilmunud.

Pisut kriitikat esines vaid inglisekeelses ajakirjas International Language, kus EL Vintero 

kirjutas: “Leiame sealt kohtlase (lihtsameelse?) naise, kes julgeb väljendada oma armastuse 

tundeid. Väga haruldane juhus. Senini silmakirjalikkus ei ole luband naistele tunnistada, et 

sugutunded ja iharad kujutelmid on nii tugevad, võib olla tugevamad - neil on rohkem verd 

ja liha - naisel kui mehel.” Artikli lõpus tegi arvustaja Underile etteheiteid klassivõitluse sei

sukohalt, et “puhkav kodanlisetar" luuletaja ei ole näinud rohkem pinget, rahutust ja ärevust 

sõja ja revolutsiooniaastal!: “Ho, kodanlisi luuletajaid! Kuidas sa võisid, Marie Under, kirju

tada aastail 1904-1928 Eestis ja väljendada vaid, jah väga delikaatseid, kunstilisi, romantilisi 
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puhkava kodanlisetare sisetundeid? Mõtle järgi, mida peaks jutustama eesti sinuvanune 

naisproleet, kes oskaks valitseda sulge!” (L 1933: 362-363.)

Näeme, et esperantistide ootushorisondid on olnud eeskätt esteetilised, aga ka sooli

sed, moraalsed ja poliitilised.

Hilda Dreseni tõlkes ilmus 1988 teine esperantokeelne Marie Underi luulekogu 

pealkirjaga “Sonetoj”. See raamat sisaldas tervikuna “Sonettide” luulet. Üksikuid Marie 

Underi luuletusi on esperanto keelde vahendanud veel Jaan Ojalo, Siim Kärner ja Kal- 

man Kalocsay.

SAKSA KEEL

Saksa keeles ilmusid mõned Marie Underi luuletused 1930. aastate ajakirjanduses, kuid 

omaette koguni enne Teist maailmasõda ei jõutud.

Alles 1949 ilmus Freiburgis Marie Underi esimene saksakeelne tõlkekogu “Stimme aus 

dem Schatten” (“Hääl varjust”), mille tõlkijaks oli tema väimees, pastor Hermann Stock. 

Raamatule kirjutas eessõna Aleksis Rannit, kellel oli suur organisatoorne roll selle raamatu 

teoks saamisel. Rannit otsis ning leidis Saksamaalt nii kirjastaja kui ka vahendas tõlktja ning 

kirjastuse vahelisi asjaajamisi. Et tegemist oli tõlkega Underile lähedasse keelde, mis oli 

olnud tema koolihariduse keel, siis on mõistetav, et autor osales tõlkekogu valmimisel erilise 

hoole ja armastusega. Sellest annavad tunnistust kirjavahetused nii Hermann Stocki kui ka 

Aleksis Rannitiga, milles arutatakse pikki lehekülgi mõne üksiku sõna või tõlkefraasi fines

side üle (KM EKLA, f 180, m 47: 8; KM EKLA, f 375, m 67:1). Lõpliku heakskiidu valminud 

tõlgetele andis Under ise.

Tõlkeraamat sisaldab 42 luuletust: üksikud luuletused kogudest “Pärisosa”, “Hääl var

just", “Lageda taeva all” ja “Sädemed tuhas” ning mitmed tippluuletused kogust “Kivi süda

melt”. Valik on vaatamata tihedale koostööle autoriga siiski usufilosoofilise luuletajast tõl

kija nägu, st küllalt ühekülgne, esindades peamiselt Underi tumemeelsemaid luuletusi, mitte 

rõõmu- ega armastuslaule. Tõlgitud on ka ballaad “Rändav järv" ning legend “Maarja leid”. 

Noor, sensuaalne Under puudub siit kogust täiesti, ent säärane valik tehti siiski autori tahtel. 

Küllap mängis siin oma rolli ka asjaolu, et Under häbenes hiliseas oma noorusloomingut ning 

ei soovitanud seda tõlkida ega isegi lugeda mitte.

Erna Siiraku hinnangul mõjuvad Stocki tõlked originaalidest kahvatumalt, tõlkija on 

retušeerinud Underi konkreetset kujundipildistikku, pidades seda mõnikord ehk ülearuseks, 

mistõttu Underi poeetiline temperament on tõlkes taltsam ja kainem kui tegelikult ning 

underlik vitaalsus kuivab abstraheerimise tõttu (Siirak 1968b: 140).

Ometi oli saksakeelse tõlkekogu ilmumine sõjajärgsel Saksamaal tähtis sündmus Marie 

Underi kõrgperioodi luule vahendamisel saksa lugejale.

See oli esimene tõeline rahvusvaheline läbimurre ühte Euroopa suurkeelde.

Luulekogu sai saksa ajakirjanduses ülistava vastuvõtu osaliseks ning Välis-Eesti aja

kirjandus refereeris seda suure üksikasjalikkusega. Underi personaalbibliograafias on saksa 
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(ja Välis-Eesti) ajakirjanduse vastuvõtu kohta olemas 32 viidet*  (vt MUPN 1994: 107-109). 

Marie Under ja Artur Adson pidasid saksakeelses ajakirjanduses avaldatud artiklitetulva nii

võrd oluliseks, et paigutasid saksa lehtede kiitvad Underi tõlkekogu refereeringud “Marie 

Underi eluraamatu” teise ossa (Eluraamat II1974:155-162).

Mitmetes saksa arvustustes märgitakse muuhulgas, et Marie Under on üks perspektii

vikamaid kandidaate Nobeli-auhinnale. Saksa kriitikud olid üksmeelsel seisukohal, et Marie 

Under kuulub euroopa kirjanduse suurte kaasaegsete luuletajate hulka, teda nimetatakse 

Põhjala müütiliseks kujuks, Läti esseisti Zenta Maurina kõrval ainsaks naiseks kogu Balti 

ruumis, kes on saavutanud kirjandusliku maailmakuulsuse. Üks saksa arvustajaist paigutas 

Underi inglise luuletajanna Elisabeth Barret-Browningu naabrusse, kes oli kirjandusloos kuul

saks saanud just armastussonettidega. Saksa kirjanduse professor Robert von Berg kirjutas, 

et keelt, mida Under kasutab oma ebatavaliselt kujuka mõtlemise ja tunnete intensiivsusest 

toituva kujutlusvõime väljendamiseks, räägib rahvas, kelle arv ületab vaid pisut Müncheni 

elanikkonna. Berg tsiteeris Underi tõlkija, vene luuletaja Igor Severjanini sõnu: “Painduvuse 

ja kõla poolest on eesti keel üks kauneimaist maailmas.” (Eluraamat II1974:161.)

Sümboolse kokkuvõtte Underile saksa ajakirjanduses osaks saanud ülisoojast vastuvõ

tust annab ühe pikema artikli pealkiri “Eesti saatuse luuletajanna", artikkel ilmus 11. mail 

1950 ajalehes Badische Zeitung, autoriks H. Herrmann. Saksa arvustajate arvates väljendus 

Underi sõjajärgses tõlkekogus äsja “mahakustutatud maa”, ikestatud eesti rahva igatsus- 

hääl. Underi luule ilmumine saksa keeles 1949. aastal langes tundlikul ajal väga empaati- 

lisele pinnale.

Näeme, et saksa arvustustes väljendus kirjanduslooline, aga ka poliitiline ootushorisont.

Teine Underi luule saksa keelde vahendaja oli professor Ants Oras. Esimesed saksakeel

sed tõlked avaldas ta Saksa okupatsiooni ajal 1943. Esimene neist oli luuletus “A rebours" 

(tõlkes “So war es immer”), mis avaldati Tallinnas ilmunud saksakeelses ajalehes Revaler 

Zeitung 27. märtsil 1943, Marie Underi 60. sünnipäeval.

Ants Oras jätkas Underi vahendamist nii saksa kui inglise keelde pärast Teise maailma

sõja lõppu, pagulaspõlves. Oras pühendas nimeliselt Marie Underile oma koostatud ja tõl

gitud eesti luule saksakeelse antoloogia “Acht estnische Dichter",**  mis ilmus Stockholmis 

1964 ning kus teiste hulgas on avaldatud esinduslik ning mahukas valik, 25 luuletust Marie 

Underilt, peamiselt kõrg-ja hilisperioodi luulet. Ants Orase valik on tehtud Underi kõige 

komplitseeritumate luuletuste hulgast, sh on ta saksa keelde tõlkinud pikad ballaadid “Tuu- 

daimimarjad” ja “Lapsehukkaja", Orase tõlked on kõrgetasemelised, nõudlikud, nende õnnes

tumise põhjuseks on autori ja tõlkija sügav teineteisetundmine, intiimselt lähedane stiilitaju, 

hea keelevaist nii eesti kui saksa keeles ning Erna Siiraku sõnutsi ka see, et tõlkija ei põleta

* Nimetan saksa väljaanded, kus luulekogu arvustati või noteeriti: Der Bund (Bern), Herder Bücher, Marburger Presse, 
Die Gemetnde (Lübeck), Badische lllustrierte (Freiburg), Die Welt von Morgen (Köln), Allgemeine Kölnische Rund
schau, Neuss-Grevenbroicher Zeitung, Die Zeitwende, Welt und Wort, Badische Zeitung (Freiburg), Die Neue 
Zeitung, Badische Neueste Nachrichten, Sonntagsbote Speyer (Köln), Der Büchertisch, Süddeutsche Zeitung, 
Fränkische Landeszeitung, Allsfelder Freie Presse (Giessen), Stimmen der Zeit jne.

** Antoloogia “Acht estnische Dichter" sisaldas G. Suitsu, M. Underi. H. Visnapuu, H. Talviku, B. Alveri, B. Kangro ja 

A. Ranniti luulet.
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sildu tunde ja mõtte vahel Siirak teeb Orasele siiski ühe kerge etteheite: “Tõlkes on kõik 

nagu liiga voolav, värsid oma mõtte-ja tundekoormusega sulavad leebelt üksteisesse, samal 

ajal kui Underil on öeldu kandilisem ja raskem, iga värss nagu tambib omaette, üksildase

malt." (Siirak 1968b: 142.)

Vähemal määral oli Underi luuletusi saksa keeled ilmunud varem ka teistes kogumikes, 

näiteks viis sonetti antoloogias “Sonette der Völker” (1954).

Kahjuks puuduvad Orase saksakeelsete tõlgete retseptsiooni kohta andmed.

INGLISE KEEL

Inglise keeles hakkas Underi luule levima 1950. aastatel. Suured teened olid siin Londoni üli

kooli vene keele ja kirjanduse professoril, Slaavi-ja Ida-Euroopa Instituudi juhatajal ning aja

kirja “Slavonic and East European Review” toimetajal William Kleesmann Matthewsil (1901

1958), kes oli sündinud Narvas. Tema ema oli eestlanna ning isa inglise tekstiiliinsener. Ta oli 

lapsepõlvest peale seotud Baltimaadega, aastail 1926-1940 elas perekond peamiselt Riias. 

Matthews valdas vabalt eesti keelt. 1940 valmis tal eesti uuema luule antoloogia inglise 

keeles, mis jäi sõja puhkemise tõttu välja andmata.

Matthews avaldas 1953 kolm eesti luule tõlkekogu: Gustav Suitsu valikkogu “Flames 

on the Wind”, Bernard Kangro valikkogu “Earthbound” ning eesti luule antoloogia “Antho- 

logy of Modern Estonian Poetry”, mis sisaldas 21 Underi luuletuse tõlget, samuti kirjutas ta 

artikleid eesti kirjanduse kohta inglise entsüklopeediatesse.

1955 esitas professor Matthews Underi ja Suitsu Nobeli kirjanduspreemia kandidaadiks. 

Ta suhtles tihedasti Florida ülikooli kirjandusprofessori Ants Orasega, kes andis talle tõuke 

tõlkida Underi luulet ning kellega ta konsulteeris ka valiku tegemisel. 1955. aastal ilmuski 

Matthewsilt Underi luule tõlkekogu pealkirjaga “Child of Man". Raamat sisaldab 42 luule

tust nagu Stocki saksakeelne kogugi. Neist pooled olid paar aastat varem ilmunud mainitud 

eesti luule antoloogias. Tõlkija eesmärk oli anda valikuga ülevaade Underi loomingust, alates 

esimestest kogudest ja lõpetades koguga “Sädemed tuhas”.*

* Peatähelepanu on pööratud kogule “Kivi südamelt”, rohkem luuletusi on valitud kogudest “Lageda taeva all", 
“Mureliku suuga" ja “Sädemed tuhas". Ballaadidest on tõlgitud "Merilehmad" (“Sea Kine") ja “Porkuni preili” (“Lady 
of Porkuni"). Underi tippluuletustest on valikus “Vanemate piibel” (“Parental Bible”), “Varss" (“Colt"), “Sõit hommi
kusse" (“Gallop into the Morning"), “Tuisk" (“Blizzard"), “Maantee” (“Highway”) jt.

Tõlkija rõhutas oma eessõnas naiste tähtsust eesti luules, mainides Koidulat, Haavat, 

Merilaasi, Alverit. Samas toonitas tõlkija, et Euroopas ei ole ühtki naisluuletajat, ei kaasaeg

set ega nooremat, keda saaks Underiga võrrelda. Underi loomingus huvitas teda eriti pros

oodia ja stiil, kuid selle teema edasise uurimise kavatsuse katkestas ta varane surm 1958. 

Luuletuste valik, eessõna ja Underi loomingu ülevaade osutavad, et Matthews lähtus oma 

töös kirjandusloolisest ja esteetilisest ootushorisondist: Underi kujutamisoskus on “klassi

kaline talle omases isikupäraste ja esemeliste elementide tasakaalus, - selguse ja peenuse 

tasakaalus”.
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Matthewsi tõlkelaad erineb tunduvalt nii Stocki kui ka Orase omast. Matthews püüab 

filoloogina kinni pidada sõnasõnalisest täpsusest ja isegi Underi riimiskeemidest. Ta kasu

tab inglise keele sõnavarast haruldasi vanu sõnu ja sõnaühendeid. Kramplik algtekstist 

kinnihaarav hoiak on teinud aga tõlgetele karuteene, sest kaotsi on läinud Underi luule

tuste sära, värskus ja hoog, tõlkevärsid tunduvad liiga kuivad, filoloogiliselt korralikud, 

ent elutud.

Erna Siiraku hinnangul on Matthewsi tõlkes “kõik abstraktsemaks ja kainemaks muutu

nud, valgustus on teine, stroofi väline rütm ja mõte on edasi antud, sisemine õrn poeetiline 

joonistus mitte. Nagu Stockil, nõnda jääb ka Matthewsil puudu underlikust konkreetsusest, 

ta poeetiliste varjundite küllusest." (Siirak 1968b: 143-144.) Mõnes luuletuses on läinud 

kaduma peaaegu kõik, näiteks luuletus “Orb”, mis on ebaõnnestunud ka mitmes teises tõl- 

kekatses. Paremini õnnestunud on filosoofilisemad mõtisklusluuletused nagu “Vaherahu” 

(“Truce”), “Varjuuni" (“Mock Slumber”), “Äramineja” (“Outward Bound") jt. Tõlkija jälgib siin 

hoolikalt autori mõttekäiku ning püüab tabada värsside rütmi.

Marie Under pidas Matthewsiga luuletuste tõlkimise teemal inglisekeelset kirjavahe

tust aastail 1952-1959 (KM EKLA, f 180, m 43: 3; KM EKLA, f 180, m 84:1). Tõlkija külastas 

mitmel korral Underit tema Stockholmi kodus ning oli alati teretulnud külaline.

Seda tõlkekogu arvustati kiitvalt nii eesti- kui inglisekeelses ajakirjanduses. Väliseest

lastest arvustajad olid põhjalikud ning kiitsid tõlgete kvaliteeti: meetrikas täpne, võrdlused 

väljendusrikkad, vaid kohati on Underi originaalsed võrdlused muutunud tõlkes proosalise

maks jne (Oras 1955b: 4;Jürma 1955: 8).

Inglise keeles ilmus teadaolevalt kolm arvustust. Esimese autor oli eesti kirjandusloo 

“Literature in Estonia” (London, 1943 ja 1947) autor E. Howard Harris, kelle artikkel kandis 

pealkirja “Pagulasluuletajad hoiavad identiteeti”. Arvustus lähtus eeskätt rahvus-ja kultuuri

poliitilisest ootushorisondist: “On suureks kultuuriliseks võiduks, et keeleline tõke sellise 

tõlkija kaudu on ületatud nii raskelt õpitava ja omapärase keele puhul, nagu seda on eesti 

keel.” (vt Harris 1955; STE 1955a: 6.)

Teine ingliskeelne tunnustav arvustus ilmus USAs ajakirjas Books Abroad, autoriks Western 

Reserve University võrdleva kirjanduse professor Joseph Remenyi (Eluraamat II1974:167). 

Kolmas arvustus ilmus väljaandes The Book Exchange, kus tõdeti, et Euroopa mõõtmeis on 

Underi luule võrreldav mitte ainult naisluuletajate, vaid ka meesluuletajate omaga (erandlik 

sooline lugemine rahvusvahelises vastuvõtus, mis lähtub eeldusest, et meesluule on midagi 

a priori kõrgemal asuvat kui naisluule) (STE 1955b: 1).

Ingliskeelseil arvustajaile valmistas heameelt kohtumine luuletõlgetega, mis põhine

vad esteetilistel väärtustel. Autorid lähtuvad koos tõlkijaga eeskätt ilukirjanduslikust ootus

horisondist (kirjanduslooline ja esteetiline lugemine), rõhutades eesti luuletaja meetrilise 

struktuuri uudsust ning sõnaja kujutlusvõime täpsust. Kuid Remenyi märgib ära ka poliitilise 

aspekti, nimetades luuletaja “ängistatud sümpaatiat" oma rahva vastu maailmasõja aastail, 

samuti tema tundeid maapagulasena. Arvustaja märgib tunnustavas kontekstis saksa eks

pressionistide ja Riike mõju, kuid oma parimais luuletustes räägib vitaalne isiksus õrnuse, 

pingelisuse ja jõulisuse originaalset keelt. Arvustuse lõpus avaldab kiitev kriitik lootust, et 
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need 42 luuletõlget innustavad uurima Underi teisigi teoseid, mis loodetavasti saavad tule

vikus kättesaadavaks inglise keelt kõnelevaile rahvaile.

Kahjuks on inglise keeles viimase poole sajandi jooksul ilmunud vaid paarkümmend 

Underi luuletust perioodikas, peamiselt Ants Orase tõlkes. Üksikuid luuletusi on tõlkinud ka 

E. Howard Harris, Peter Feofanov, Andres Pranspill, Henry Lyman, Aleksis Rannit, Ilse Lehiste, 

Toomas Hendrik Ilves ja Wayne Holder. Viimase 15 aasta kohta bibliograafia puudub.

Ants Oras, Aleksis Rannit, Ivar Ivask, Arvo Mägi, Endel Nirk jt on avaldanud Underi kohta 

kirjutisi ingliskeelses perioodikas ning koguteostes, lähtudes peamiselt kirjandusloolisest ja 

esteetilisest ootushorisondist. Vaatamata Matthewsi tõlkeraamatule ning mitmetele üksik- 

tõlgetele läbib pagulaseestlaste ingliskeelseid kirjutisi teatav rahulolematuse toon, et kõigile 

katsetele vaatamata pole siiski võõrkeeltes (sh inglise keeles) ilmunud veel ühtki nii head 

tõlget ning tõlkijat, mis ja kes annaks tõelise pildi Underi loomejõust. (Oras 1975:1; Rannit 

1963:125; Ivask 1958:128.) Näiteks Rannit hindas Hermann Stocki saksakeelset tõlkekogu 

tunduvalt paremaks kui Matthewsi ingliskeelset. Ivask rõhutas, et tasemel tõlgete puudumine 

on vaid üks põhjus, mille arvele saab panna läänemaailma puuduliku tähelepanu eesti kirjan

dusele. Ivask uskus, et ainult suurepärane kriitika, mis on illustreeritud heade luuletõlgetega, 

võib tõmmata suure rahvuse esindaja tähelepanu väikese rahva kirjandusele.

Ivask tõmbas oma ingliskeelsetes kirjutistes Underi kohta julgeid kirjandusloolisi paral

leele tuntud maailmakirjanduse autoritega. Ta osutas, et “Sonetid” andsid Underile eesti kir

jandusmaastikul D. H. Lawrence’i staatuse, kuid sarnasusi võib leida ka Riike ning Guillenlga. 

Ivaski arvates on raske võrrelda Underit euroopa meesluulega, rääkimata naisluulest, sest 

Underi luules on vanamoelist julgust seista vastamisi keerulise reaalsusega ning väljendada 

siiralt isiklikke emotsioone. Võrreldes Underiga näib isegi Riike või Pasternaki inimkogemuse 

skaala piiratud, võrdväärne on ainult Guillen. Et leida maailmakirjandusest hingesugulasi 

Underi luulele, tuleb pöörduda selliste kirjanike poole nagu D. H. Lawrence, L. Tolstoi, Sha

kespeare, Goethe või Donelaitis, kirjutas Ivask ingliskeelsele auditooriumile. (Ivask 1958: 

128-129.)

Ka lowa ülikooli prantsuse kirjanduse professor Aleksander Aspel tõmbas suurejoo

nelisi paralleele Underi ja maailmakirjanduse suurnimede vahel, kui ta kirjutas 1958 oma 

ingliskeelse uurimuse “Marie Underi transtsendentsuse otsingud". Saksa ekspressionistid, 

Baudelaire ja Rimbaud, Shakespeare, Goethe, Dostojevski - kõigi nende kirjanikega leidis 

Aspel ühisjooni Underi loomingus, süvenedes Underi eksistentsiaalsetesse otsingutesse (kir

janduslooline ja filosoofiline lugemine) (vt Aspel 1974b: 131-135).

Aleksis Rannit kirjutas 1973 võrdleva esteetika meetodil uurimuse Marie Underi ja El 

Greco loomingust, leides ühiseid jooni kahe kunstniku vahel: mõlemaid on peetud barokk- 

kunstnikuks (Underit neo-baroklikuks?), mõlemad liiguvad lineaarsest kujutusest maalilisuse 

suunas, pürgides pinnapealsest sügavusse, ning mõlemad arenevad müstilisuse suunas. Ran

nit leidis kõige rohkem elgrecolikke luuletusi kogust “Ääremail”. Kokkuvõttes arvas Rannit, 

et luuletajat ja kunstnikku ühendab barokkfilosoofia arusaam, et kunst algab väljaspool 

kindlat aega ja ruumi, kulgeb sellest läbi ning lõpeb selle taga. (Rannit 1973: 21-28.) Idee 

võrrelda Underi luulet El Greco kunstiga sai Rannit sellest, et just see hispaania kunstnik oli 
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üks Underi lemmikuid, kelle töid ta armastas vaadelda kunstimuuseumides oma Euroopa 

reisidel. Muide, El Greco inspireeris ka Riike loomingut ning Riike oli omakorda üks Underi 

lemmikluuletajaid, keda ta tõlkis ning kellele viitas oma kirjavahetustes.

Ingliskeelse kirjandusteadusliku retseptsiooni tipuks on inglise kirjandusteadlase Emery 

E. George’! 1960. aastate võrdlevad uurimused Underist ja Goethest (“Marie Under ja Goe

the: Metafüüsiline perspektiiv ja lüürika stiili kadumine”; George 1968-1969) ning Underi, 

Ahmatova, Sachsi ja Levertovi luulest pealkirjaga “Neli Euroopa ja Ameerika naispoeeti - 

verbaalse sümmeetria probleem” (George 1973:123-140), kus ta analüüsib kirjanike loo

mingut võrdlevalt esteetilisest ja filosoofilisest aspektist. Kasutades võrdleva esteetika mee

todit, jõudis George järeldusele, et Underi luules on täheldatav loobumine impressionismi, 

prantsuse fovismi ja saksa ekspressionismi mõjudest ning et ta liigub ajatu klassikalise luule 

suunas, mis ühendab teda Goethega.

Kristi Jõesaar kirjutas 1998 Tartu Ülikoolis bakalaureusetöö “Tõlge kui vahendav meta

tekst Marie Underi näitel”, kus ta analüüsis ingliskeelseid Underi tõlkeid ning nende vastu

võttu tõlketeoreetilisest, st kirjandusteaduslikust aspektist (Jõesaar 1998).*  Uurija järeldas, 

et Underi ingliskeelsed metatekstid (tõlked) astuvad kommunikatsiooni nii ingliskeelse kui 

eestikeelse kirjanduskultuuriga, kuid viimane oli okupatsiooni tõttu piiratud vaid Välis-Ees- 

tiga. Jõesaar andis ülevaate ka teadaolevatest kirjandusteaduslikest ettekannetest ja loen

gutest, mida Underi loomingu kohta on peetud ingliskeelsele auditooriumile üle maailma 

(Inglismaal 1956, New Yorgis 1958, Yale’is 1963, Indianas 1968, Bukarestis 1972, Ohios 

1982 jne). Aleksis Rannit pidas 1968. aasta aprillil loengusarja Marie Underist neljas USA 
ülikoolis: Ohio Riiklikus Ülikoolis Columbuses, Ann Arbori Ülikoolis Michiganis, Michigani 

Riiklikus Ülikoolis Lansinges ja Yale’i Ülikoolis.

* Underi ingliskeelse vastuvõtu peatükis olen osaliselt kasutanud Kristi Jõesaare uurimuse andmestikku.

Kristi Jõesaar kirjutas kokkuvõttes, et retseptsioonijuhendid määratlevad lugejaile Underi 

koha eesti kirjanduspildis ja võrdlevad luuletajat suurnimedega maailmakirjanduses. Eestlastest 

auditooriumile vähendati Underit kui maailmakirjanduse suurnimede hulka kuuluvat autorit- 

ingliskeelsed artiklid, maailma mainega entsüklopeediad, rahvusvahelised konverentsid, mille 

kaudu tõusis eestlaste usk Underisse kui maailmatasemel luuletajasse. Underi ingliskeelsed 

tõlked andsid ka parema võimaluse esitada Underit Nobeli kirjanduspreemia kandidaadiks.

ROOTSI KEEL

Rootsi keelde jõudis Marie Underi luule alles 1960. aastatel ja seda tänu eestlastest kaas- 

pagulastele, mitte rootsi tõlkijatele. 1963. aastal ilmus Stockholmis Underi luule tõlkekogu 

“Vigilia”, mis sisaldas 37 luuletust. 22 luuletust tõlkis Ivar Grünthal, kes kirjutas ka järelsõna, 

ja 15 tõlkis Ilmar Laaban. Valikkogu eessõna kirjutas tuntud rootsi luuletaja Johannes Edfelt, 

kes suhtus Underi luulesse sooja tunnustusega.
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Raamatu pealkiri “Vigilia” tähendab kesköist jumalateenistust, surmariitust rooma

katoliku kirikus, sellega oli antud luulekogu tume põhitoon. Igast Underi luulekogust on siia 

valitud paar luuletust (välja arvatud “Eelõitseng” ja “Sinine puri"). Tõlgitud on ka kaks bal

laadi: “Merilehmad” ja “Nahakaupleja Pontus”. Valiku peatähelepanu on ka siin luulekogul 

“Kivi südamelt", millest on tõlgitud kümme luuletust, samuti mitmed tugevamad luuletused 

Underi hilisloomingust.

Ivar Grünthali ja Ilmar Laabani tõlkijakäekirjad on üsna erinevad. Mõlemad on küll luule

tajad, kuid Ivar Grünthal on tõlkijana rohkem vaba ja ümberluuletaja, riskib rohkem ja vahel 

see ka õnnestub. Näiteks pikk tihe “Unetuma laul”, mida teised tõlkijad pelgasid raskeks, on 

Grünthali tõlkes säilitanud oma pineva-painava rütmi. Erna Siirak on hinnanud õnnestunud 

tõlgeteks ka luuletusi “Must tuul", “Uneretk”ja “Shakespeare’! lugedes".

Ilmar Laaban on tõlkijana pigem akadeemilist tüüpi, kuid samas Siiraku hinnangul väga 
artistlik: õnnestunud tõlked on tal “Ääremail”, “Käik valgusse", “Ja langes üks täht” ja “Vaev”. 

Kuid raskesti tõlgitav “Orb” on ka Laabani tõlkes ebaõnnestunud.

Samal, 1963. aastal ilmus rootsi keeles eraldi raamatuna Underi ballaad “Taevaminek” 

(“Himlafärd”) Silvia Airik-Priuhka tõlkes.

Ilmar Laaban jätkas Marie Underi luule eestindamist ning avaldas 1970. aastal uue 

rootsikeelse tõlkekogumiku “Sjutton dikter" (“Seitseteist luuletust”). Enamus neist luuletus

test olid samad, mis koos Grünthaliga tõlgitud kogumikus, osa olid aga uued tõlked: “Kõrgel", 

“Suudlus", “Hingedepäeval” 3, “Igimuistne vaev”.

1988 ilmus Marie Underi luulest neljas rootsikeelne raamat pealkirjaga “Eftersken", 

tõlkijaks Silvia Airik-Priuhka, eessõna rootsi luuletajalt Bo Setterlindilt, järelsõna Karin Saar- 

senilt. Trükise ilmumist rahastas Marie Underi ja Artur Adsoni mälestusfond Stockholmis. 

Niisiis oli ka nüüd tegemist eestlaste initsiatiiviga, mitte rootsi tõlkijate huviga. Valikus on 

esindatud Underi loodusluule ja poliitiline luule ning tõlgitud viis ballaadi: “Koterman”, “Valge 

lind”, “Lapsehukkaja”, “Tuudaimimarjad” ja “Taevaminek”.

Rootsi ajakirjandus reageeris neile eestlaste endi tehtud tõlkeraamatutele heataht

liku, kuid mitte eriti suure tähelepanuga. Võrreldes Saksamaa ülivõrretes vastuvõtuga oli 

rootslaste retseptsioon märksa tagasihoidlikum, kuid tunnustav siiski. Rootsi lehtedes ilmus 

teadaolevalt kolm arvustust: kaks neist olid kohalikus Göteborgi lehes ning üks suuremas, 

Stockholmi ajalehes Stockholms-Tidningen.

Rootsi Akadeemia liige, Rootsi PEN-klubi esimees, tuntud luuletaja ja esseist Johannes 

Edfelt, kes kirjutas “Vigilia" eessõna, seostas Underi loomingut Rilkega, aga ka julgelt särava 

Else Lasker-Schüleriga, vene luuletajate Anna Ahmatova ja Boris Pasternakiga. Edfelt kirjutas:

1940-te aastate keskel sai Marie Under Rootsis asüüli. Ta on elanud tagasitõmbunult 

varjus, võõrana meie rootslaste seas, kuid siiski ustavana meie maale, lähedasena 

selle loodusele ja inspireerituna sellest. [---] Marie Underi instrument evib palju keeli. 

Usun, et ükski, kes omab tõelist võimet kuulatella lüürilisi helitoone, ei saa olla van- 

gistamatu tema peenelt moduleeritud ja samal ajal intensiivsest muusikast, mis on 

tema ülla ja põleva hinge väljendus. (Eluraamat II 1974: 169-170.)
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Rootsi kirjanik ja Rootsi Akadeemia alaline sekretär Anders Österling, kelle arvustus 

ilmus Stockholms-Tidningenis, kirjutas “Vigilia” kohta muuhulgas:

Õnnestunud stroofide kõrval - eelkõige sonettides, mis on nagu elektriga laetud - lei

dub osi, kus tõlkijad on ilmselt pidanud rahulduma pisut ebaloomulike ning rütmiliselt 

ebakindlate lahendustega. See kõik aga ei takista konstanteerimast, et üldmulje ning 

poetessiga tutvumine on otseselt huviäratav.

Eriti luuletustes, nagu “Den sömnlöses säng” [Unetuma laul], “Föräldrarnas bibel” 

[Vanemate piibel], “Den föräldralösa” [Orb] ja “Vapenvila” [Vaherahu] tungib Marie 

Underi tumedalt kõlav hääl läbi jõudes meieni vapustava sõnumina, milles on haava

tud tundlikkust, leinaja raevu. (Eluraamat II 1974: 170-171.)

Bernt Eklundh kirjutas rootsikeelset Underit kommenteerides tunnustuse ja aukartu

sega: “Marie Under ühendab formaalse stringentsi - rütmiline ja värsimõõduline sensibi- 

liteet - julge mõtte ja jõulise väljendusega, mis väärib imestust. Underi luule evib sünge 

põhitooni, muinasjutulise kõla, on sügavamõtteline ja murene kannatuse sakramendi vas

tuvõtmisele hirmu ja värinaga. Enamik, mis kirjutatakse, on väheütlev ja tühine selle kõr

val." (Eluraamat II1974:172.) Eestlastest tõlkijate rootsikeelne luuletöö sai arvustajalt kiita 

selle eest, et on vahendatud mitte üksnes Underi stroofe ja mõtteid, vaid on ka algupäraste 

sõnade otsingutega uuendatud ja puhastatud rootsi keelt.

Brita Wigforss kirjutas “Vigilia" ilmumist kommenteerides, et ehkki eesti luuletaja elab 

juba ligi 20 aastat Rootsis, on tal alles nüüd ilmunud esimene luulevalimik rootsi keeles. 

See “tõendab ühtlasi, et ta oma isikliku tagasihoidlikkusega pole saavutanud ulatuslikumat 

kontakti rootsi publikuga". Autor tõmbab paralleele saksa-juudi kirjaniku Nelly Sachsiga, kes 

elas samuti põgenikuna Rootsis, ning vene luuletaja Anna Ahmatovaga, kes elas isoleerituna 

kodumaal. Sachsiga jagavat Under müütilist ja usulist põhitooni, Ahmatovaga ühendab tema 

kontinuiteedi säilitamine: “Kuigi need lüürikud on äratanud suurt huvi tänase kirjanduse 

eelkäijate hulgas, on nad sellest hoolimata jäänud sümbolismi ja ekspressionismi traditsioo

nide embusesse.” (Eluraamat II1974: lk 171-172.) See oli rootslasest arvustaja viisakas viis 

väljendada mõtet, et Underi luule tundus talle 1960. aastate rootsi modernismi kontekstis 

juba küllalt vanamoodne.

Wigforss on kõige kriitilisem tõlke kvaliteedi suhtes: Grünthalile heidab ta ette eba

kindlat rütmi, Laaban aga komistavat värsivormi nõudlikes tõketes (Eluraamat II1974:171).

Üldine hinnang oli rootsi arvustajate hulgas vaoshoitult heatahtlik ja positiivne, lähtu

des eeskätt esteetilisest ja kirjandusloolisest ootushorisondist.

Kõige põhjalikuma tõlkeanalüüsi tegi “Vigiliale” pagulaseesti luuletaja Arno Vihalemm, kes 

võrdles Ivar Grünthali ja Ilmar Laabani tõlkeid inglise ja saksa keeles tehtud samade luuletuste 

tõlgetega, kuid see arvustus ei ilmunud paraku mitte rootsi keeles, vaid eestikeelses Tulimullas, 

ning jäi rootsi avalikkusele tundmatuks (Vihalemm 1963:143-148). Ometi peegeldab Vihalemma 

kirjutis kõigist tõlkeretseptsiooni tekstidest paremini, milliste raskustega pidid Underi luule tõl

kijad oma töös toime tulema. Peatun Vihalemma võrdleval tõlkeanalüüsil seepärast pikemalt.
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Arno Vihalemm:

“Vigiliat” lehitsedes tundub, et tõlkijail on olnud nagu mingi tööjaotus (või ainult 

“pime instinkt”?), mille kohaselt Grünthali on veedelnud pimedus ja Laabanit val

gus. Nrmetähed I. G. pärast “Öölaule” ja I. L. pärast “Päevalaule” on tähenduslikud 

küllaltki. Dionysos ja Apollon... Sellele pole ju midagi ette heita, vastupidi - tõlkijate 

temaatilised eriharrastused tõotavad, et nad ei jää raamatus teineteisele jalgu. Nende 

loomupärane stilistlik erinevus markeerib (arvatavasti) rootslasest lugejale niisama 

loomupäraselt llnderi amplituudi ulatust, on "sisuliselt motiveeritud” jne. Underi tõl- 

kijaina oleks vähemalt veel kahel mehel sama katuse all ruumi - kui nüüd neid mehi 

oleks! (Vihalemm 1963: 144.)

Võrreldes kolmes keeles (inglise, saksa, rootsi) tehtud tõlkeid samadest luuletustest, 

annab Vihalemm võidupärja Ilmar Laabanile, näiteks luuletuse “Vaherahu” tõlke puhul:

Ta on andnud väga distsiplineeritud tõlke ja väga lähedase tõlke - olgugi et ta on 

täielikult muutnud soneti riimiskeemi, millest kadunud Matthews tervenisti ja Stock 

peaaegu tervenisti kinni peab. Tänu sellele saab ka Under Laabani rootsikeelses rüüs 

üle hundiaugu kõige usutavusega ja tõlkijale, kes on nii mõttelt kui toonilt olulist 

tabanud, olgu ka väike komistamine (12. ja 13. reas) lubatud, peaasi - “vit blommar 

häggen, men bär svarta bär..."*  (Vihalemm 1963: 145.)

* Valged on toominga õied, aga mustad ta marjad (rootsi k).

Luuletuse “Vihane kevad” tõlgete võrdlemisel leidis Vihalemm, et Grünthal on nii saks

lase kui ka isegi inglasega võrreldes jänni jäänud. Samas tunnustab ta Grünthali järgmisi tõl
keid: “Endaga”, “Shakespeare’! lugedes”, “Öölaulud”, ballaad “Merilehmad”, “Sinaja mina”, 

“Külm puhang”, “Aruand”, “Õhtune käik”, ka “Uneretk”. Parimaks rootsikeelseks õnnestumi

seks pidas Vihalemm Grünthali tõlget luuletusest “Must tuul”: “Selle Mälari-äärse ja pagu- 

lasmaise luuletuse tõlget lugedes on tunne, nagu astuks iga rida üha enam originaalile 

lähemale, otse sisse. Juba nad kattuvadki ja lõppstroofi jõudes ei olegi see nagu enam tõlge 

ega enam originaal, ka mitte Grünthal “hoolaual”. See on lihtsalt Under rootsi keeles, ühe

aegselt imestusväärne ja “underbar” oma sõnastuse finessilt ja väljenduse intensiteedilt.” 

(Vihalemm 1963:145.)

Samas leiab Vihalemm, et Grünthali tõlgete hulgas on mitmeid, mille puhul kisub 

ütlema: väga hea, kuid kas see on Under? (näiteks luuletused “Selgus”, “Sajab, sajab”, “Une

tuma laul", “Vanemate piibel", “Nahakaupleja Pontus” jt). Just viimaste pikemate ja nõudliku

mate luuletuste puhul tunneb Vihalemm, et “puudulik ajavaist vastses keeletundes (kätte

õpitud keele puhul) on tõlkijat lubanud haarata läbisegi kõigi sõnade järele, mis käeulatuses 

läikisid. Sel puhul langeks ju süüdistus ses agara tõlkija (ma ei mõtle nüüd Grünthali, vaid 

tõlkijat üldiselt) surmapatus ära, mis seisab selles, et ta püüab koomilist koomilisemaks ja 
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traagilist traagilisemaks teha, et ta püüab “autorit ületada" - “Küll ütleb hästi, kuid mina 

panen siin veel paremini!” Pauk ja - puusärk!" (Vihalemm 1963:146.)
Grünthali tõlgete puhul, eriti “Unetuma laulus", leinab Vihalemm taga originaali humo- 

ristlik-leebemat, kuidagi inimlikumat üldtooni, mis tõlkesse ei ole mahtunud. Võrreldes 

Grünthali teatava sõjaka agressiivse stiiliga on “Underi sõnajoovastus ikka kaalutum, allasu
rutuni. Ta ridadevaheline marginaal on suurem, ta ei püüagi kõike välja öelda.” Õpetlikuks ja 

iseloomulikuks näiteks toob Vihalemm “Vigilia" avaluuletuse “Sirelite aegu", mis Grünthali 

tõlkes on muutnud Underi sõjakaks amatsooniks Siuru aias, otsekui oleks ta üks südi tütarlaps 

enne Esimest maailmasõda: värsirida “Nüüd elu jaoks ma värisedes valvel” kõlab Grünthali 

vägevas tõlkes “Nüüd elu auks ma tõstan oma mõõga" (“Till livets ära höjer jag min värja”)! 

Vihalemm nimetab seda irooniliselt tõlkepärliks ning tõdeb kokkuvõtteks, et selliste “ala- 

vooluliste erinevuste" tõttu ei saa Grünthalit Underi sugulashingeks ristida. Seda enam tuleb 

iga õnnestunud tõlget hinnata.

Laaban on tõlkijana stabiilsem kui Grünthal, tõdeb Vihalemm, Laabanil on Underit tõl

kides mitmelgi korral õnnestunud läbi murda ka oma subjektiivsest anonüümsusest ja sellele 

laenata Marie Underi nime. “I. G-ga võrreldes on I. L-i hoiak rohkem tõlkija kui ümberluule- 

taja oma, see on niisama veretu - kuid hoopiski mitte kiretu - omadus, mis näiteks Ants Ora

sel on võimaldanud Suureks Tõlkijaks kujuneda. Värsitehniliselt lubab I. L. endale teinekord 

rohkemgi väikesi vabadusi kui I. G., nagu juba eespool kolme tõlkekogu võrdleval vaatlusel 

juhus oli nentida, kuid ta hoiab oma tõlke sisuliselt üldiselt vahetumas läheduses." (Viha

lemm 1963:147.) Laabani tõlgitud luuletust “Vaev” peab Vihalemm “Vigilia” parimaks tõl
keks. Õnnestunuks peab ta ka “Hingedepäeva”, “Käik valgusse", “Ja langes üks täht", “Lumi", 

“Viimsed õhtud” ja “Ääremail”.

Kokkuvõttes tänab Vihalemm eestlastest tõlkijaid, kinnitades, et esmapilgul hulljulge 

töö võib siiski lugeda kordaläinuks. Pika ja põhjaliku arvustuse lõpus nuriseb Vihalemm selle 

üle, et mentaalarst dr Ivar Grünthal on tõlkekogu eessõnasse toppinud sisse hulga arstitea

duslikke oskussõnu, püüdes sellega nagu “fenomenet U n d e r ’ i ” (I. G.) lahtimõis

tatamisele omamoodi esmaabi korras kaasa aidata. “See on küll pisut ülearu - agaralt - ette 

võetud." (Vihalemm 1963:148.)

Arno Vihalemma põhjalik kolme keele tõlkeanalüüs lähtus esteetilisest ootushorisondist.

Väliseestlaste panus Underi rootsindamisse on jätkunud kuni viimase ajani, 2007. aastal 

ilmus rootsi keeles koguni kaks Underi tõlkekogu: “En stjärna föll / Langes üks täht" Silvia 

Airik-Priuhka ja teine, “Gnistor i askan / Sädemed tuhas”, Enel Melbergi tõlkes. Kokku on 

rootsi keeles ilmunud viis Underi tõlkekogu, kõigist keeltest kõige rohkem.

VENE KEEL

Esimene Marie Underi vene keelde tõlgitud luuletus oli “Sirelite aegu", mis ilmus Tallinna vene

keelses ajalehes Poslednije Izvestija 5. märtsil 1924. Luuletus “Kevad” tõlge järgnes 21. mail 

1925 samas lehes. Need tõlkis 1924. a Toilas suvitanud vene luuletaja Igor Severjanin. 
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1928 ja 1929 ilmusid Tartus kaks venekeelset eesti luule antoloogiat “Poetõ estonii”, milles 

samuti Severjanin vahendas Underi luulet. Tõsi küll, juba 1922. ja 1923. aastal olid Severja- 

ninil Toilas valminud “Eelõitsengu” luuletuste tõlked, kuid raamatuna õnnestus see avaldada 

alles 1937 pealkirjaga “Predtsvetenije” (“Eelõitseng"). Luulekogu oli pühendatud Severjanini 

eestlannast abikaasale Felissa Kruudile, keda tõlkija nimetas oma kaastööliseks. Luulekogu 

sisaldas terve “Eelõitsengu” kogu, lisatud oli ka viis luuletust tsüklist “Disharmoonia", mis 

ilmusid “Eelõitsengu” teises trükis 192Q, kokku 36 luuletust

Erna Siirak võrdles Severjanini tõlkeid Underi luuletuste originaalidega ning jõudis järel

dusele, et tõlkes on kujundid sageli laialivalguvamad kui Underi originaalides, eriti lõdve

nevad Severjanini tõlkes mitmete Underi sonettide lõpud (Siirak 1968b: 138). Underi karge 

toon kipub Severjanini sule all vahel ootamatult pikantseks. Vene kirjanduse professori ning 

luuletaja Valmar Adamsi hinnangul valgus eriti Underi armastusvärssidesse midagi kogenud 

mehe tundevärvidest (Adams 1966: 474). Kui Under ütleb näiteks looduslapselikult “sest 

riidetult on siiski kaunim naine”, tõlgib Severjanin selle rea teadjamehe enesekindlusega 

“nagaja ženštšina gorazdo lutse” (“alasti naine on palju parem”) jne. Ka loodusluule tütar- 

lapselikust õrnusest kipub Severjanini tõlkes midagi kaotsi minema. Siiski rajas Severjanin 

oma mehelike Underi-tõlgetega esmakordselt teed vene lugejani.
Teine tõlkija, Eestis elanud Juri Šumakov, alustas Underi luule vene keelde vahendamisega 

1930. aastate keskel, jõudes oma tõlkeraamatu väljaandmiseni 1935. Underi esimene vene

keelne tõlkeluulekogu kandis pealkirja “Izbrannõje stihhotvorenija" (“Valitud luuletused”), kogu 

sisaldas 21 luuletust ning tõlkija eessõna. Kui Severjanin vahendas peamiselt Underi varase 
perioodi luulet, siis Šumakovi valik oli laiem, hõlmates ka Underi kõrgaja väljapaistvaid luule

tusi tema 1930. aastate loomingust: “Hääl varjust” 6 luuletust, “Rõõm ühest ilusast päevast” 3, 

“Lageda taeva all” 5, kaks ballaadi “Õnnevarjutusest" - “Rändav järv” ja “Porkuni preili”.

Et Juri Šumakov oskas eesti keelt märksa paremini kui Severjanin, siis on tema tõlked 

kvaliteetsemad ning originaalidele lähedasemad. Erna Siirak hindas õnnestunuks ballaadi 

“Rändav järv" tõlget, aga ka luuletusi “Seek", “Agulis”, “Kontvõõras" jt. “Porkuni preili” tõlge 

seevastu jäi kuivaks ja kobavaks, jõudmata muistendliku helenduseni.
Ka Ants Oras andis Šumakovi tõlkekogule üldiselt kiitva hinnangu: “Tema raamat annab 

kujutluse Underi loomingu mitmekesisest ja veetlevast maailmast, ning, mõned lapsused 

välja arvat, saab seda kogu aeg lugeda kui tõelist luulet, pisut arglikumat, pisut vähem uhka

vat kui Underi oma, kuid igatahes ehtsat.” (Oras 1936b: 585.)

Venekeelse ajakirjanduse vastuvõtt on kahjuks uurimata. Ühe näite New Yorgis ilmunud 

vene emigrantide lehest Novaja Russkaja Slova avaldasid Under-Adson “Marie Underi eluraa- 

matu” teises osas. See on Eestis sündinud ja siin kõrgema hariduse saanud Tamara Petrovskaja 

tundeline artikkel “Marie Under-eesti luuletaja”, mis oli kirjutatud luuletaja 80. sünnipäeva 

puhul (vt Eluraamat II1974:163-165). Petrovskaja kurdab, et Underi luuletusi on väga vähe 

vene keelde tõlgitud, sest Nõukogude Eestis teda enam ei tõlgita ning tema raamatud on 

raamatukogude riiulitelt ära koristatud. Ta nimetab Underi loodusluuletusi parimaiks eesti 

luules, sest need on läbi imbunud jumala läheduse tunnetusest inimesele, linnukesele, puule 

ja lillele. Arvustaja jagab kõrgeid hinnanguid just poliitiliste isamaaluuletuste puhul:
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Marie Underi kui luuletaja tee on suure inimese tee. Isiklikust - rahva ja üldinimliku 

omani. Isiklike rõõmude ja murede laulikust muutub ta järkjärgult oma maa lauli

kuks, kuigi tema loomingus ei leidu varjugi sellest, mida hüütakse “kodanikuluuleks”, 

ja tema luules ei leidu ta kodumaa Eesti nimetust. Eesti kasvas, mehistus, võitles ja 

jooksis verest tühjaks^ kuid luuletaja ei kirjeldanud teda, vaid laulis temast, nagu rah- 

valaulikud-leelutajad laulavad pulmade ja matuste puhul. Pagenduse luule algas juba 

neljakümnendates aastates, kui eestlased veel omal maal elasid, kuid mitte enam selle 

isandatena. [—] Kannatuse sügavusest pöördub eesti luuletaja mõte nende poole, kes 

kodumaal on, “kes on õnnetumad meist". Marie Underi pagulasluule on hele, selles 

puudub süü element: kuidas võis see juhtuda? Kes on selles süüdi? Kahe suure sõdiva 

rahva, kahe totalitaarse süsteemi pihtide vahele surutud väike Eesti, “talupoege vaba 

maa", ei saanud olla oma saatuse isandaks. Seepärast ongi ta parima luuletaja, Marie 

Underi looming - ülekohtu targa mõistmise ja samal ajal ka kannatuse vältimatuse 

luule. Tema hilislüürikas ei ole meeleheidet, on ainult mure, mida kirgastab usk ja 

lootus, kuid mitte usk inimjõusse, vaid Tollesse, kes on vägevam vägevaist. (Eluraa

mat II 1974: 164-165.)

Artikli autori ootushorisont on peamiselt poliitiline, aga ka religioosne.

Nii vene kui eesti keelt vallanud Tamara Petrovskaja arvustas 1968 vene pagulas- 

perioodikas ka Underi tõlgitud Anna Ahmatova “Requiemi", andes sellele erakordselt kõrge 

hinnangu: “Tõlge on tehtud erakorraliselt. Sellised tõlked on haruldus. Under annab abso

luutselt täpse vaste. Autor ja tõlkija käivad käsikäes, ümberpanekuis ei ole lisatud ega ära 

jäetud ühtki sõna. Need on suurepärased luuletused. Eriti hästi on tõlgitud “Vaikselt voolab 

vaikne Don”.” (Eluraamat II1974:166.)

Underi vahendamine vene keelde seiskus mitmeks aastakümneks poliitilistel põh

justel*  vene eksiiltõlkijatega polnud Underil märkimisväärseid isiklikke kontakte ja alles 

1970. aastail ilmusid N. Eesti perioodikas mõned Underi luule tõlked Svetlan Seme- 

nenkolt, Nora Javorskajalt jt. 1990 ilmunud venekeelses eesti luule antoloogias oli 15 

Underi luuletust viielt tõlkijalt (M. Tervonen, E. Petšerskaja, S. Semenenko, M. Novožilov, 

A. Korolev). Üksikuid luuletõlkeid on avaldanud 1990. aastate perioodikas ka A. Levin, 

L. Danilova, L. Laur jt.

Underi tõhusam tõlkimine vene keelde algas uuesti pärast Eesti taasvabanemist. 2003 

ilmus Igor Koreiša tõlkes kõige mahukam Underi venekeelne valikkogu pealkirjaga “Pojesdka 

v utro” (“Sõit hommikusse”) ja 2007 Irina Belobrovtseva tõlkekogu pealkirjaga “Stihhotvo- 

renija” (“Luuletused").
Väärib märkimist, et kõik neli venekeelset Underi tõlkekogu on avaldatud Eestis ning 

tõlgitud kas Eestis elavate vene tõlkijate või Eestiga seotud vene tõlkija (Severjanin) poolt. 

Venemaal pole ilmunud teadaolevalt ühtki Underi luulekogu. Venekeelse retseptsiooni kohta 

andmed puuduvad.
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SOOME KEEL

Soome on Eestile hingeliselt ja keeleliselt lähedane maa, mistõttu on loomulik, et Marie 

Underi luule levik, tõlkijate suur hulk ning vastuvõtt on olnud Soomes kõige järjepidevam 

ja soojem. Kui olla täpne, siis esimene tõlge Underi luuletusest ilmuski just nimelt soome 
keeles. Luuletuse “Õhtu" tõlkis soome keelde Lauri Haarla ja see ilmus 1922 ajakirjas Ultra 

(nr 1, lk 8).

Soome kirjanikega oli Marie Underil isiklikke suhteid ning kirjavahetusi. Soome üliõpila

sed olid külastanud tema Tartu maantee kodust kirjandussalongi juba sajandi algul, mõnega 

neist pidas ta soomekeelseid kirjavahetusi, mis pole küll säilinud, kuid millest ulatus vastuka

jasid teistesse kirjavahetustesse (KM EKLA, f 180, m 94: 3). Under oli koos Adsoniga käinud 

korduvalt lühireisidel Soomes, sh koos eesti kirjanike delegatsiooniga. Underil oli lühiajalisi 

kirjavahetusi Martti Haavio ja M. A. Koskenniemiga, pagulasperioodil Helsingi ülikooli eesti 

keele õppejõu Eeva Niinivaaraga, kes kirjutas tihti soome ajakirjanduses Underi luulest, Raili 

Kilpi-Hynyneniga jt. Marie Under ei olnud küll soome keelt õppinud, kuid oskas seda sõnaraa

matu abil lugeda, ta tõlkis pagulaspõlves soome luuletajate Uuno Kailase ja Saima Harmaja 

luulet eesti keelde ning sai hakkama ka kõnes (Rajamaa 1992).

Esimene eesti luuleantoloogia “Eestin runotar” ilmus soome keeles 1940. See sisal

das teiste hulgas 13 Marie Underi luuletust, neist enamuse, üheteistkümne luuletuse tõlki

jaks oli Otto Manninen. Saima Harmaja ja R Mustapää tõlkes ilmus kummaltki üks luuletus. 

(Vt Under 1940a: 127-150.) Antoloogia oli tähtis samm eesti luule tutvustamisel soome luge

jale ning leidis Talvesõjale vaatamata tunnustavat äramärkimist nii ajakirjas Virittäjä (Anttila 

1941:126-128) kui ka Helsingis ilmunud koguteoses “Eesti Looming” II (Suits 1944: 79-82).

Marie Underi luule püsivam teekond soome lugejani algas tegelikult märksa varem kui 

1940. aastal. 1922. aastal toimunud debüüdile järgnes üsna pidev rida üksikluuletuste tõl

keid ajakirjades ja ajalehtedes.*  Hilisemate aastate kohta pole bibliograafilisi andmeid kogu

tud, kuid ometi on ilmne, et nii palju Underi üksikluuletuse nii pidevas tempos ja nii paljudelt 

erinevatelt tõlkijatelt pole ilmunud üheski teises võõrkeeles. Samuti on soome ajakirjanduses 

ilmunud artikleid Marie Underi loomingu kohta märksa rohkem kui teistes keeltes.

* Nende üksikute luuletuste tõlkijad ajakirjanduses olid 1920. aastail Martti ja Jaakko Haavio, Otto Manninen, Lauri 
Viljanen, P. Mustapää (M. Haavio), 1930. aastail Elsa-Kirsti Kostiainen, Helka Heinonen, 194-0. aastail Laura Latvala, 
Helka Hiisku (Heinonen), Dagmar Klami, Saima Harmaja, 1950. aastail Otto Manninen, Aale Tynni, Dagmar Klami, 
Saima Harmaja, 1960. aastail Dagmar Klami, Vilho Saraja, 1970. aastail Saima Harmaja, Aale Tynni, Otto Manninen, 
Aimo Rönkä, 1980. aastail Pirkko Huurto, Sirpa Hajba, Pirkko Ihalainen, Aino Kaasinen, Aimo Rönkä, Esko Karppanen.

Esimese Marie Underit soome lugejaile tutvustava artikli kirjutas Martti Haavio ja see 

ilmus Nuoren Voiman Liiton albumis “Tulenkantajat” 1924 (Haavio 1924: 57-71). Ehkki artik

kel kandis sama pealkirja, mis Underi teine luulekogu - “Sininen purje" -, ei olnud tegu mitte 

luulekogu arvustuse, vaid eesti noorema luule ülevaatega, milles Haavio tutvustas lühidalt 

lisaks Underi loomingule ka Henrik Visnapuu, Johannes Barbaruse, August Alle ja Johannes 

Semperi luulet. Martti Haavio kasutas artikli algul Underilt laenatud sinise purje kujundit 

eesti uue, noore luule sümbolina:
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Kasutan seda julgelt ja võibolla ka kunstlikult ja vallatult, iseloomustamaks eesti noo

rimat lüürikat. Sellel sõnal on minu jaoks isiklik tundeväärtus: kui juttu tuleb eesti 

lüürikast, kerkib mu mõtetesse väga kergesti Marie Underi sellenimeline teos: ja on 

kindel, et vaid Underi luule, mitte sisu, vaid vorm, on suunanud mu silmi nägema 

lahetagust luulet märksa soodsamas valguses kui see oleks õiglane. Olen identifit

seerinud Marie Underi ja lahetaguse luule. Vaid Marie Under on eesti noorte luule

tajate hulgas see, kes seni väärib nime: eurooplane. Talupoegade maa ei tõuse ühe 

päeva ega mõne aastaga aastasadu rafineeritud kultuurimaade kõrvale - eriti mitte 

maa, mis on nii väike, et selle keskel võib näha kõiki tema piire, kui öelda tõtt pisut 

liialdades. (Haavio 1924: 57.)

Haavio nimetas Underit eesti noore luule esimeseks autoriks, kelle esikkogu luuletuste 

vorm oli tema hinnangul arendatud täiuseni. Sisu osaline sensuaalsus põhjustas teravdatud 

tähelepanu ja sensatsiooni, kuid luulekogu tugevuse tagasid eelkõige jõulised värvid, tihti 

ka tugevad tunded ja eriti suurepärane keel. “Sinise purje” luulest ei olnud Haavio enam nii 

ühemõtteliselt vaimustatud, ta pidas Underi luuletehnikat siin küll mitmekesisemaks ja keelt 

endiselt pildirikkaks, kuid mitmekordsete võrdlusmonstrumite lugemine ning ekspressionist

lik hüplikkus väsitasid ta lõpuks ära. Haavio imetleb kõige rohkem Underi eesti keelt, mis 

on otsekui oma kaunidusse armunud Narkissos. Underi luule sisu pidas ta egotsentriliseks. 

Haavio tõlkis artikli tarbeks mitu Underi luuletust soome keelde, tuues artikli sees ära neli 
teksti (“Suplus”, “Merelind”, “Interjöör”, “Öised tänavad"), imetledes Underi luuletuste isiku

pärast, maalilist, detaili-ja fantaasiarikast kujundikeelt. Haavio nimetab Underit poolmüsti- 

kuks, omal moel tähelepanelikuks loodusvaatlejaks, kuid kokkuvõttes jõuab ta järeldusele, 

et Under kuulub siiski “Dekameroni” naiste hulka.

Henrik Visnapuud pidas Haavio Underiga võrreldes märksa kergekaalulisemaks luule

tajaks, kelle luuletehnika jääb paljuski allapoole Underi sonettide klassikalist täiuslikkust. 

Raskepärase Johannes Barbaruse fantaasiamaailma nimetas Haavio samas artiklis niisama 

vaeseks ja puiseks nagu neegri kujutlusmaailm. Ka jumal, keda Barbarus kummardab, on 

primitiivne nagu neegrite puujumal, arvas Haavio. Alle luulest leidis ta küll naturalistlikku 

müstikat, kuid pidas teda veel väljakujunemata autoriks. Jaan Kärner kuulutab subjektiiv

suse ja egoismi evangeeliumi, kuid kuhu ta areneb, pole Haaviole samuti selge. Ka Johannes 

Semperi napis ning marmorkülmas luules nägi Haavio peamiselt egotsentrismi. Artur Adson, 

Marie Heibergjaan Lõo, Rudolf Reiman, Mart Leksteinja Henrik Adamson ei pälvinud Haa- 

violt ridagi, kuid ta pidas siiski vajalikuks need nimed artiklis ära mainida, et Eesti noorem 

luuletajatepõlvkond saaks soome lugejale korralikult esitletud. Artikli lõpus avaldas Haavio 

lootust, et tulevikus on võimalik seegi, et eesti kirjandus hakkaks mõjutama soome vane

mat ja kindlamat kirjanduslikku varakambrit, sest seni oli soome kirjanikke (Kivi, Aho, Leino, 

Kallas, Topelius) tõlgitud küll eesti keelde, kuid mitte vastupidi.

Ulatuslik uurimuslikul tasemel ülevaade Underi luulest oli ajakirjas Suomalainen Suomi 

1939 ilmunud Elsa Enäjärvi-Haavio artikkel “Marie Underin ruonus” (vt Enäjärvi-Haavio 1974), 

millele järgnesid 1943 Aino Kajava, 1945 Tuuli Reijoneni, 1958 Helka Hiisku; 1958, 1968, 
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1980 ja 1981 Eeva Niinivaara, 1960 Martti Haavio (vt Haavio 1974) jt tunnustavad-tutvus- 

tavad artiklid. Näiteks Helka Hiisku nimetas oma artiklis “Eesti suurim lüürik” Marie Underit 

Euroopa üheks suurimaks ballaadiluuletajaks ning võrdles teda Sheherazadega, kes hooli

mata kaliifi mõõga ähvardusist suudab leida eluööst üha uusi lugusid (Hiisku 1958: 49-53).

Marie Underi 70. ja 75. sünnipäeva puhul ilmusid soomlaste suurimas päevalehes Hel

singin Sanomat professor Kai Laitineni põhjalikud ja analüüsivad artiklid Marie Underist ja 

tema luulest (Laitinen 1953; 1974:141-143). Ants Oras avaldas Underi 75. sünnipäeva 

puhul juubeliartikli soome-karjala ajakirjas Karjalan Heimo (Oras 1958a: 80-81).

Elsa Enäjärvi-Haaviole meenutas Underi loodusluule soome kirjandusklassiku Sillan- 

pää miniatuurkunsti looduslähedust, kokkuvõttes nimetas ta Underit eesti luule grande 

amoureuse'Vs, kellest on arenenud sügav ja küps luuleisiksus. Autori lähenemisviis oli pea

miselt esteetiline.

Martti Haavio nägi Underi loomingus analoogiat soome luuletaja Uuno Kailase arengu 

ja luulega, kes samuti leidis oma stiili saksa ekspressioniste tõlkides. Ta analüüsis Underi 

luulet erinevate rollide nägemise võtmes: armastaja, naisprohvet ja preestrinna, inimeste 

elu vaatleja ja uurija. Haavio oli kõige rohkem vaimustatud Underi heledamast luulest kogus 

“Rõõm ühest ilusast päevast”, mida ta nimetas värskeimaks teoseks, mida Marie Under on 

kirjutanud, ja kõige värskemaks, mis eesti luules üldse olemas on. (Haavio 1974:147.) Haavio 

võrdles Underi luuleportreid soomerootsi kunstiklassiku Helene Schjerfbecki autoportreede 

sarjaga: ka esimeste kogude Under oli uhkeim, toredaim, kauneim, mida paljud imetlesid, 

kuid on ka neid, keda võluvad rohkem hilisemate portreede üha vahelduvamad ilmed. Haavio 

peatus oma aja kohta (1960 oli U. K. Kekkose N. Liidu sõbralik valitsemisaeg) väga julgelt 

Underi poliitilisel luulel:

On veel üks viimane portree: seda näeme kogudes Mureliku suuga ja Sädemed tuhas. 

Esimene neist ilmus aastal 1942, teine aastal 1954. Ma ei maini neid aastaarve juhus

likult. Eelmine aasta-arv on üks Eesti ajaloo süngemaid: maa oli okupeeritud ja rahvas 

nii füüsiliselt kui ka vaimselt orjastatud. On imeks peetud, et tol ajal võis tsensuurist 

läbi minna niisugune patriootiline teos, mis avaldab - sageli küll salakeelde mähi

tult - terve rahva ahastust. Meile, soomlastele on eriti lähedased need laulud, mille 

objektiks on meie oma tolleaegne saatus; sest Eesti - kelle hääleks Marie Under oli - 

elas ka sellele intensiivselt kaasa. (Haavio 1974: 148.)

Haavio ootushorisont oli niisiis esteetiline ja poliitiline. Ta oli üks neist vähestest välis

maistest luuletajatest, kelle kohta võib kindlalt väita, et tema luulelooming oli Marie Unde

rist mõjutatud (Grünthal 2008) ja ta kirjutas Underi eeskujul modernistlikke ballaade (juba 

1921. a, kui ta jalgsi Eestis ringi rändas, tundus eesti kirjandus Haaviole modernismi keeva 

katlana!). Luuletuses “Loorberite varjus" kujutas ta Underit kui poetessi ideaalkuju, loorberi- 

pärg särakroonina juustel.

Kai Laitinenile meenus Underit lugedes saksa luuletaja Riike, mitte niivõrd sama temaa

tika või stiili, kuivõrd luuletuste üldtooni tõttu. Tema hinnangul on Under uuendanud eesti 
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luulet mitmes valdkonnas: eesti armastuslüürikat, eesti luulekeelt ning rahvaluule stiiliele

mente oma ballaadides:

Marie Underit on nimetatud eesti lüürika kuningannaks, ja tema puhul on see võrdlus 

tõesti tabav. Ükski teine eesti naislüürikuist ei ole tõusnud tema tasemeni, ega ka 

ühegi meesluuletaja toodang ei kannata õieti välja võrdlust tema loominguga. Ta on 

omapärane ja jäljendamatu, ainulaadne nii oma tundehelluse kui ka jõulisuse poolest 

Tema skaala ulatub väikestest lüürilistest lauludest suurte, intensiivsete ballaadideni, 

ja mõlemas suunas küünib ta meisterlikkuseni. Ja tema loomingu pidevalt kõrge tase 

on erakordne: kõik tema kaksteist luuletuskogu on ühel või teisel kombel tähele

panuväärivad. (Laitinen 1974: 141.)

Kai Laitinen, soome kirjandusloo autor, kasutas Underi luulet analüüsides mõistagi ees

kätt kirjandusloolist lähenemisviisi.

Kui Eesti oli okupeeritud, kujunes Underi austamine Soomes omalaadseks Eestile kaasa 

tundmise vormiks. Soomes korraldati alates 1950. aastatest mitmeid Underi luuleõhtuid,*  eriti 

seoses tema juubelitega ning tema luulet esitati tihti ka raadioprogrammides. 1960. aastal 

ilmus soome juhtivas nädala-ajakirjas Suomen Kuvalehti kirjastaja Kauko Kare reportaaž koh

tumisest Marie Underiga Stockholmis (Kare 1960: 20-22).**

* Esimene teadaolev Marie Underi luuleõhtu Soomes toimus Helsingis 18. aprillil 1951 (vt STE1951:1).

** Olgu siinkohal märgitud, et Kauko Kare oli N. Liidu võimutsemisajal ainus soome kirjastaja (Alea), kes söandas 
avaldada Sirje Sinilinnu alias Juhan Kristjan Talve kurikuulsa raamatu “Viro ja Venäjä" (Alea, Jyväskylä, 198^), mis 
esmakordselt analüüsis Eestis toimepandavat venestamispoliitikat.

*** Siinkohal ajab soomlasest kirjutaja ilmselt segamini Lydia Koidula mustad lokid ja Marie Underi heledad, kuldselt 

satäänid juuksed.

Kauko Kare kirjutas, et eriti 1920. aastail oli Marie Underil soome “tulekandjate” hulgas 

peaaegu müütiline maine, ehkki peale P. Mustapää (Martti Haavio) ja Elsa Enäjärvi-Haavio 

teised tema luulet õieti ei tundnud. Ometi oli ta populaarse Siuru-rühma Suur Armastusluu- 

letaja ning eriti kaunis ja ligitõmbav naine oma säravate silmade ja mustade juustega.***  Kauko 

Kare rõhutas, et pagulaspõlves sai Underist kogu eesti rahva ühiskannatuste väljendaja, 

kibestunud südamete lohutaja: ööbikust oli saanud "siuru”, eesti rahva surematu muinasju- 

tulind. Kare tsiteeris Underiga kohtumist kirjeldades Ants Orase artiklit “Eesti luule vaimust”, 

mis ilmus 1958 ajakirjas Suomalainen Suomi, kus Oras väitis, et eesti luulele annab peamise 

ilme vaprus, sangarlikkus, see on sõna, mida kaasaegne lääs ei armasta, sest seal on kadu

nud usk vaprusse. Kuid eesti ajaloos on olnud vältimatu kogu olemasolu asetamine ühele 

kaardile ning see väljendub selgesti just eesti luules. Nii on Underi luule ja tema luuletaja- 

kuju saavutanud eestlaste silmis sangarlikud mõõdud ning Kare nõustus sellega täielikult. 

Kare märkis Underi isiku elujõulisust iseloomustades, et “geeniuste manomeeter näitab alati 

sada”. Mitmeleheküljelise reportaaži lõpus tsiteeris Kare Martti Haavio kõnet Marie Underile 

pühendatud peoõhtult 1960: “Marie Underi pagulaspõlves avaldatud parimad luuletused on 

rahvalauliku kaastundelaulud. Neis lauludes kõneleb ema, kelle lapsed on laiali pillatud nagu 
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need luiged, mida rahvaluule emalind kasvatas. Neis on seda kaeblemist kõige kaotatu üle, 

mis on omane tuhat aastat vanadele nutulauludele. Aga neis kõneleb ka mater misericor- 

diae. See portree jääb viimasena kestma.” (vt Kare 1960: 42.)

Lisaks Ants Orasele ja W. K. Matthewsile esitas ka Soome PEN-klubi Marie Underi (koos 

Friedebert Tuglasega) Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks (1967) (vt VE 1967: 7). Mõte 

seda teha tekkis küll juba paar aastat varem, 1965 (vt Kures 1965:1-2), kuid ettepaneku 

tegemiseni jõuti 1967. Seda visamad oldi ettepanekut ikka ja jälle tegema: soomlased kor

dasid Nobeli-komiteele oma ettepanekut ka 1968 ja 1969 (J. T. 1969: 7). Ka hiljem olid mit

med soome intellektuaalid veendumusel, et Marie Under vääriks/väärinuks Nobeli auhinda 

(vt EP 1973: 4).*  1963 valis Soome Kirjanike Liit Marie Underi oma auliikmeks (vt T 1963a). 

Isegi soome naistelehed leidsid tee Marie Underi luuleni (Puro 1963: 31).

* Sama seisukohta kinnitas siinkirjutajale professor Kai Laitinen, soome kirjanduse ajaloo ning Aino Kallase mono
graafia autor, ka Helsingi Ülikooli eesti keele õppejõud Eeva Niinivaara jpt.

1969. aastal ilmus Soomes esimene lühiuurimus (24 lk pluss ingliskeelne resümee) 

Marie Underi luule soomendamisest, ehkki ühtki tõlkeraamatut ei olnud sellal veel soome 

keeles ilmunud. Eesti-soome päritolu filoloogi Maret Päkkilä uurimus “Marie Underi luule 

soomendamisest" ilmus Tampere ülikooli väljaandes (Päkkilä 1969:149-174). Uurimuse 

algul andis autor lühiülevaate Underi luulest, tõdedes, et Under on üks enim soomendatud 

eesti luuletajaid, kuid tõlgitud on peamiselt tema varasemat loomingut. Päkkilä märkis, et 

Underi ballaadid kuuluvad maailmakirjanduse parimate hulka. Järgnes seitsme tõlkija luule

tõlgete üksikasjalik analüüs. (Käsitlusest jäi kahjuks välja Underi luuledebüüt Soomes Lauri 

Haarla vahenduses 1922.) Uurija tõdes Underi viljakaima tõlkija Otto Mannineni meister

likkust, kuid arvustas üsna karmilt tema tõlgete liigset erinevust originaalidest. Underi bal

laadide “Lapsehukkaja" ja “Rändav järv” tõlgetega jäi Päkkilä rahule: “Otto Mannineni särav, 

sujuv tõlge ja luuletuse originaal on täiesti võrdsed." P. Mustapää varasemates tõlgetes nägi 

uurija mõningaid kujundiliialdujsi, sõnavalikust johtuvat erinevust originaaltekstidest, kuid 

hilisemates tõlgetes on ta neist puudustest vaba. Dagmar Klami tõlgete suhtes oli uurija 

kõige kriitilisem, kuid jagas tunnustust Helka Hiisku töödele, eriti Underi ballaadide meele

olu oskuslikule vahendamisele. Kriitikat pälvisid Laura Latvala Underi-tõlked, eriti luuletuse 

"Varajane kevad" tõlge, mille originaali ei suutnud uurija isegi mitte tuvastada, kuna tõlge 

oli kas väga vaba soomendus või siis oli tegu mõne trükis avaldamata luuletusega. Luule

tus “Sirelite aegu" on soome keelde tõlgitud kaks korda: luuletaja Saima Harmajaja Lauri 

Viljaneni poolt. Päkkilä pidas originaalile lähedasemaks Viljaneni versiooni. Uurimuse lõpus 

arvas uurija, et tõlke lähedus originaalile peaks olema soome ja eesti keele läheduse tõttu 

hõlpsamini saavutatav ning seda tuleks nõuda ka eesti luule soomendustelt. Kokkuvõttes 

tõdes uurija, et ehkki Underi ballaade on peetud nende narratiivsuse tõttu kergemini tõlgita- 

vaiks, on tõlkijail siiski raske olnud tabada Underi luule jõulist, sensitiivset rütmi. Raskusi on 

valmistanud ka eesti keele lühidus võrreldes soome keelega, mida ei anna kompenseerida 

kunstlikult lühendatud sõnadega, mis kahjustavad tõlgete stiili. Paljudel juhtudel on soome 

tõlkijate sõnavalik luuletuste mõju nõrgendanud, mõnel juhul on tegu lausa valestimõist

misega. Mõned tõlkijad on püüdnud tõlkida võimalikult lähedaselt originaalile, teised on 

M
AR

IE
 UN

D
ER

I LU
U

LE
 VA

ST
U

VÕ
TT

791



taotlenud sujuvamat soomekeelset väljendust isegi siis, kui see ei sobi kokku Underi luu- 

lesti iliga. Mõni soomekeelne tõlge on sedavõrd vaba, et tulemust võib pidada originaalseks 

Luuletuseks, mitte enam tõlkeks. Eesti ja soome keele lähedus ja sarnasus annab tõlkijaile 

küll mõningaid eeliseid, kuid sellele vaatamata on mõned tõlkijad pidanud Underi selgeid 

ja lihtsaid ridu sedavõrd ebapoeetiliseks, et on lisanud luuletusse omaenda visiooni. Päkkilä 

uurimus oli kokkuvõttes üsna kriitiline Underi luule soomekeelsete tõlgete taseme suhtes.

Kuigi Marie Underi luulet tunti ja tõlgiti Soome perioodikas alates 1920. aastate algu

sest palju rohkem kui ühestki teisest võõrkeelest, jõuti tema tõlkekogu väljaandmiseni 

märksa hiljem, ent see leidis aset siiski luuletaja eluajal -1978. Underi esimene soomekeelne 

tõlkeraamat valmis üsna pretsedenditul viisil. Nimelt korraldas Oulu ülikool 1978. aasta 

veebruaris Marie Underi luuletuste tõlkevõistluse. See oli edukas ja osavõtjaterohke: saabus 

enam kui 200 võistlustööd ehk luuletõlge!. Võistluse võitis Aimo Rönkä luuletusega “Linnun 

laulu” (“Linnulaul”). Üks võitjatest, kelle võistlustöö avaldati, oli eestlanna Kulle Raig. Võist

luse tulemused avaldati kiiresti, juba 1978. aasta varakevadel ilmus Underi luule valikkogu 

Soome Kirjanduse Seltsi väljaandena pealkirjaga “Puutarhan syksy” (“Aia sügis"). Tegemist 

oli kakskeelse luulekoguga, kus luuletõlked olid avaldatud koos Underi originaaltekstidega. 

Tõlkekogu sisaldas 40 luuletust viieteistkümne tõlkija tõlkes.*  Vastukaja soome ajakirjan

duses jäi teadaolevalt suhteliselt napiks: raamatu ilmumine märgiti ära vaid paaris margi

naalses väljaandes Kansan Uutiset (Mannita 1979: 8) ja Kaltio (Hökkä-Muroke 1979: 72). 

Arvustajad suhtusid tõlkekogusse heatahtlikult ning Underi luuletalent! suure tunnustusega, 

kuid märkisid samas tõlgete ebaühtlast taset. Tuula Hökkä-Muroke kirjutas, et 15 erineva 

tõlkijaga valikkogus puudub ühtne käekiri, soomenduste kvaliteedis ja põhimõtetes on eri

nevusi, mistõttu kirjaniku stiililine usaldusväärsus võib kannatada. Arvustaja hindas paremaks 

Underi rütmiliste ja riimiliste luuletuste tõlkeid, kus algupärandi rütm on sundinud tõlki

jat otsima soomekeelset vastet, samas vabarütmilisemate luuletuste tõlked ei ole niisama 

õnnestunud. Ta polnud päris rahul ka luuletuste valikuga, mis andis küll ülevaate Underi luu- 

leteekonna algusest, tema tipp- ja hilisperioodist, kuid ei kajastanud 1920. aastate alguse 

ekspressionistlikke kogusid. Kõige rohkem kahetses arvustaja, et Underi tipp-perioodi bal

laadid on jäänud tõlkimata: soomekeelses kogus ilmus ballaadidest vaid “Kotermani" tõlge. 

Arvustaja tõstis esile mitmeid luulevõistluse võitja Aimo Rönkä tõlkeid, aga ka Pirkko Huurto 

“Kaluriküla" ning Kulle Raigi “Orvu” tõlgendust.

* Enim tõlkeid pärines "Sonettidest" - kaheksa luuletust, “Kivi südamelt" viis, “Sädemed tuhas” viis, “Hääl vagust" neli 
ja “Rõõm ühest ilusast päevast" neli luuletust. Kogumikus avaldati viieteistkümne tõlkija värsse, neist kõige rohkem 
Aimo Rönkält (14 luuletust), teine edukas tõlkija oli Sirpa Hajba (9 luuletust). Ülejäänud tõlkijad olid: Unto Äärelä, 

Kulle Raig, Tuomo Lahdelma, Pekka Ulja, Pirkko Ihalainen, Maritta Stoor, Aino Kaasinen, Pirkko Huurto, Anna-Liisa 
Lehtonen, Iiris Kääriäinen, Matti Kuusi, Maija-Leena Kivioja, Ritva Hyry.

Underi esimene soomekeelne tõlkekogu leidis rohket äramärkimist eesti lehtedes ja 

ajakirjades nii siin- kui sealpool raudset eesriiet.

Underi soomekeelne tõlkevalimik oli viimane tema eluajal ilmunud seitsmest tõlke

raamatust (esperanto 1929, vene 1937, saksa 1949, inglise 1955, rootsi 1963, prantsuse 

1970, soome 1978).
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Kolm aastat pärast luuletaja surma, 1983. aastal ilmus soome keeles teine Marie Underi 

luulekogu, “Avaran taivaan alla” (“Lageda taeva all”), mille tõlkija oli Aimo Rönkä, Oulu tõl

kevõistluse võitja. Saanud tunnustusest indu, jätkas Aimo Rönkä tööd Underi luule raskemate 

luuletuste ning ballaadide tõlkimisega. Tõlkekogu oli mahukas, sisaldades 67 luuletuse ja 

mitme pika ballaadi tõlget. Tõlkija taotlus oli anda ülevaade kogu Underi loomingust alates 

“Sonettidest” ja lõpetades hilisluulega. Tõlgitud oli rida pikki, keerulisi ballaade: “Valge lind", 

“Merilehmad”, “Porkuni preili”, “Tuudaimimarjad", “Surmamõrsjad", “Taevaminek”, samuti 

hilispoeem “Uneretk”. Luuletused pole järjestatud kronoloogiliselt, vaid jagatud viide mee

leolult erinevasse tsüklisse.

Avaldamise aeg (soomlaste "soometumine” ehk N. Liidu-kartlikkus) vajutas sellele 

kogule oma pitseri: luuletuste valik on võimalikult apoliitiline, välja on jäetud “Mureliku 

suuga” tekstid, st eestlaste kannatusi poetiseerivad luuletused, sh ka Talvesõja-motiivilrne 

kaastundlik ning mõjurikas pikk ballaad sajast soome mehest, kes Talvesõjast koju minnes 

hange külmusid. (Tõsi, see Saksa okupatsiooni aegses Eestis suurt tähelepanu ning hõimurah

vale kaastunnet väljendanud luuletus oli soome keelde tõlgitud juba sõja ajal, 1943. aastal 

Helka Heinoneni poolt ning ilmus ajakirjas Valvoja-Aika; vt Under 1943.)

Eessõnas juhtis Aimo Rönkä tähelepanu raskustele, mis Underi luule soomendamisel 

tekivad: Underi keel on väga sõnarikas, sisaldab palju vanemaid ja haruldasi sõnu; soome 

keel on tunduvalt pikem eesti keelest, mistõttu oli raske suruda värsse kindlasse rütmi-ja 

riimiskeemi. Autor ei söanda mainida eessõnas, miks siirdus Marie Under poliitilisse maa

pakku, ega ka seda, mis tema kodumaaga oli juhtunud.

Luulekogu ei pälvinud teadaolevalt soome ajakirjanduses tähelepanu. Selle ilmumise 

märkis positiivselt ära vaid raamatukogunduse ajakiri Kirjastolehti (Kanerva 1983:150).*

Välis-Eesti lehtedes teatasid Underi soomekeelse tõlkeraamatu ilmumisest ajalehed Vaba Eestlane ja Välis-Eesti, 
ka Nõukogude Eesti ajalehes Sirp ja Vasar ilmus selle kohta lühiteade.

Ainsa tunnustava arvustuse Aimo Rönkä pühendunud tõlketööle kirjutas pagulaseesti 

kirjanik Arvo Mägi:

Aimo Rönkä keel on haruldaselt sõnarikas ja ta omab võime luule “ümbertegemiseks" 

ja fraaside muutmiseks, nii et luuletuse sisu ja meeleolu ei mööndu, aga ka nii, et rii

mid ja fraasid ei tundu otsitutena.

Kergeim on tõlkija ülesanne loomulikult Underi vabarütmilistes ja riimivabades 

luuletustes. Aga korduvalt on tõlkija tabanud ka meeleolu ja atmosfääri küllaltki vor

mikindlas lüürikas. Igal juhul on alati säilunud luuletaja vormiline pilt ja need vahen

did, millega luuletaja oma sellekordse kunstiteose on loonud. Korduvalt võib tajuda 

õnnestumist ka üsna kristalliseerunud skeemiga luuletuste puhul. Eraldi võiks mainida, 

et õnnestunute hulka näivad kuuluvat ka rida ballaade, milles Underi vormivirtuoos- 

likkus on eriti suur (“Valge lind”, “Merilehmad”, “Tuudaimimarjad”). Raskem on olnud 

tõlkida “Taevaminekut”, Marie Underi võib-olla hingestatuimat ja otse kaelamurdvalt 

vormija mõttevirtuooslikku sõnakunstiteost. (Mägi 1983: 4.)
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Marie Underi viljakaimal soomendajal Aimo Rönkäl õnnestus külastada luuletajat Vär- 

bergi pikaravihaiglas aasta enne tema surma (vt EP 1979:1-2). Väliseesti ajalehele antud 

usutluses ütles Aimo Rönkä muuhulgas, et tema huvi eesti keele vastu tuli Eesti Raadiot 

kuulates (ME 1979: 7).

Kokkuvõttes näeme ülaltoodud rahvusvahelise vastuvõtu näidetest, et võõrkeelsete 

arvustajate ning kirjandusteadlaste ootushorisondid on olnud peamiselt ilukirjanduslikud 

(esteetilised, kirjandusloolised), mõningal üksikul juhul ka poliitilised johtuvalt sellest, kas kir

jutaja söandas teadvustada luuletaja pagulasesaatust ja -staatust või mitte. Teadaolevais võõr- 

keelseis retseptsiooniaktides ei kohta erinevalt eestikeelsest vastuvõtust pea üldse sotsiokul- 

tuurilist lugemisviisi, puuduvad näiteks moraalsed, pedagoogilised, soolised vastuvõtuaktid või 

siis on need erandlikud (filosoofiline, religioosne lugemine). Võõritav ehk distantseeriv luge

misviis esineb vaid glorifitseerivas vormis mõnes üksikus erandlikus välismaises pühendus

luuletuses: Hermann Stocki “Ood Marie Underile” (saksa keeles) või Amado M. Yuzoni luule- 

tervitus Marie Underi sünnipäevaks (pampanjaani ja inglise keeles). (Stock 1953b: 65-66; 

Yuzon 1974: 286) Võõrkeeltes ei esine Underi paroodiaid, see on niivõrd omakultuuri nähtus.

Marie Underi luule rahvusvaheline retseptsioon alles ootab lähemat uurimist.

MIKS El SAANUD 
MARIE UNDER 
NOBELI KIRJANDUSPREEMIAT?

Rahvuslikust tippluuletajast sai pärast Teist maailmasõda tänu pagulastele ja saksa, inglise, 

soome, rootsi ja prantsuse estofiilidele rahvusvaheliselt tõlgitud ja tunnustatud nimi, kelle 
suhtes hellitati suuri lootusi. Üks suuremaid pagulaskultuuri kirjanduslikke aktsioone oli aas

takümneid avalikkuse tähelepanu keskmes püsinud ettepanek esitada Marie Under Nobeli 

kirjandusauhinna kandidaadiks.

Alates 1945. aastast esitati Marie Under Nobeli kirjanduspreemia kandidaadiks pea igal 

aastal ja nii järjekindlalt ligi kolmkümmend aastat. Vastavalt Nobeli komitee statuudile ei saa 

mitte igaüks kandidaate esitada, vaid Rootsi Akadeemia teeb igal aastal austava ettepaneku 

autoriteetsetele kirjanduse asjatundjatele, aga ka kirjandusinstitutsioonidele (näiteks PEN- 
klubidele) kogu maailmas ning küsib neilt ettepanekuid. Üks ettepaneku saajaid oli USAs 

Floridas töötanud professor Ants Oras. Tema oligi kõige sagedasem Marie Underi Nobeli 

preemiale esitaja, aga seda tegid ka Eesti PEN-klubi, Soome PEN-klubi ja Soome Kirjanike 

Liit, samuti prof W. K. Matthews Londonist. Ants Oras tunnistas kirjas Valev Uibopuule, et ta 

oli alates 1945. aastast Nobeli komitee alaliseks ettepaneku tegijaks iga-aastastel auhinda- 

mistel ja et ta on Marie Underi eluajal teda ette pannud “oma 20 korda" (Uibopuu 1983: 2). 

Teadaolevalt oli esimene (1945) ja viimane (1973, 1974) ettepaneku tegija Ants Oras. 

1960. aastail esitasid soomlased kolm korda Nobeli preemia kandidaadiks nii Marie Underi 

kui Friedebert Tuglase.
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Kui Eesti PEN-klubi esitas 1958. a Marie Underi taas Nobeli kirjandusauhinna kan

didaadiks, kirjutati Välis-Eesti lehtedes sel puhul jällegi lootusrikkalt: “Kuigi Akadeemia 

näib mitteametlikult arvesse võtvat ka poliitilisi olukordi auhindade jagamisel, mille tõttu 

pagulase seisund on Marie Underile muidugi takistavaks asjaoluks, võib praegust olukorda 

meie poetessi kandidatuuri kaalumiseks hinnata siiski soodsamaks kui eelmistel aastatel." 

(STE 1958c: 1.) Kuid auhind jäi ikka ja jälle saamata. Sellel võis olla terve rida (geo)poliitilisi, 

aga ka kultuurilisi põhjuseid.

Kui Marie Under 1980 suri, kirjutas Valev Uibopuu artiklis “Nobeli auhind ja illusiooni- 

surm\ et Underi manalasseminek tähendab meie kirjandusloole mitmekordset kaotust just 

seepärast, et koos sellega toimus ka “teatud illusioonide surm võibolla vägagi pikaks ajaks": 

“Ollakse üldiselt arvamisel, et keelepiirkonna väiksus on peamiseks tõkkeks väärikagi autori 

pääsemisel auhinnafoorumile. Teatavas ulatuses on see loomulikult nii. Ent tegemist peab 

olema veel paljude muude, vahel otse arusaadamatute teguritega.” (Uibopuu 1980: 6.)

Oluliseks takistuseks võis olla esiteks Underi luule eestikeelsus: väike keeleruum ning 

tema luule raskelt tabatav, et mitte öelda tõlkimatu olemus - kujundite ja stiili mitmekihilisus. 

Sellest võis johtuda teine põhjus - tema luulest tehtud tõlgete küsitav kunstiline tase. Olid ju 

näiteks tema luule rootsi, saksa ja ka inglise keelde tõlkijaiks tihti siiski väliseestlased (Grünt- 

hal, Laaban, Oras), kelle emakeel oli eesti keel. Näiteks saksa kirjanduse professor Robert von 

Berg (Nofstra Ülikoolist New Yorgis) kirjutas Tulimullas Underi 85. sünnipäeva puhul:

Mis puutub kõlavärvusse, rütmi, meetrumi ja keele ilmesse, siis on Marie Underi 

värske, hingelisi motiive ja vaimseid sisaldavusi ökonoomselt vormiv keel raskesti 

tõlgitav. Isegi õpetatud ja sisseelava Ants Orase tõlkeis (“Acht estnische Dichter”) 

on algupärandite sõnakujundite esialgne elementaarne jõud vormi tõttu kahanenud. 

[—-1 On kahetsusväärt, et see suur luuletaja väljaspool ta keelepiirkonda vähe tun

tud on. Rahvusvahelistel kirjandusbörsidel ei ole nimi Marie Under just taganõutav. 

Kuid kõrgemaastmeline lüürika on harva olnud hästiminev kaup. (Berg 1968: 66-67.)

Marie Underil ei olnud kahjuks õnne leida oma luule tõlkijaks mõnd tõelist võõrkeel

set poeeti.

Kolmandaks vaadakem, kui palju üldse on Nobeliga pärjatud luuletajaid, ikka pigem 

romaniste ja proosakirjanikke.

Neljandaks oli Euroopa kirjandus selleks ajaks, kui Under pärast Teist maailmasõda kan

didaadiks esitati, juba põhimõtteliselt muutunud: sajandi esimese poole impressionism ja 

ekspressionism, sh ka riimiline luule, olid unustatud ja vanamoodsaks peetud, modernistli

kud hüpped vabavärsi suunas toimunud, luulekeel ja vorm järsult teisenenud. Polnud midagi 

parata, sõjaeelne tõlgitud Under mõjus 1960. aastate vaba Euroopa enamasti vabavärsilise 

luule kontekstis vanamoodsalt ja paljudes tõlgetes liigkammitsetult, kunstlikult. Tema luule 

värske hoog ja dünaamika läks enamuses tõlgetes paraku kaduma.

Viies, kuid kaalukuselt ehk esmane põhjus võis olla poliitiline. Marie Underi kirjavahe

tustest selgub, et ta ise oli alati võrdlemisi skeptiline oma võimaluste suhtes saada Nobeli 
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auhinda. Under oletas takistustena peamiselt külmast sõjast tingitud poliitikat ja Rootsi riigi 

ettevaatlikkust N. Liidu suunal. Under uskus, et Rootsi ametivõimud, kes üritasid olla poliiti

liselt neutraalsed, ei söandanuks anda auhinda N. Liidu okupatsiooni eest põgenenud polii

tilisele pagulasele. See olnuks rootslaste meelest otsene provokatsioon.

Rahvusvaheline tunnustus Underile. Kuigi Under ei saanud Nobeli preemiat, ei jäänud 

rahvusvaheline tunnustus siiski tulemata. Juba 1937 valiti Under Rahvusvahelise PEN-klubi 

auliikmeks. Tollal olid sama ühingu auliikmed näiteks Sommerset Maugham, Franz Werfel, 

Thomas Mann, Maurice Maeterlinck, Rabindranath Tagore, Selma Lagerlöf, Sinclair Lewis.

1963 valis Soome Kirjanike Liit Marie Underi oma auliikmeks.

196A valis rahvusvaheline Laureaatpoeetide Ühing Underi oma auliikmeks ning andis 

talle üle vastava loorberipärja, diplomi ja medali. Ühingu keskus on Filipiinidel.

Tänu Ivar Ivaskile tutvustati Marie Underi loomingut korduvalt rahvusvahelises inglis

keelses kirjandusajakirjas Books Abroad (hiljem World Literature Today). Marie Underi nimi 

seisab maailma parimates kirjandusleksikonides alates 1930. aastaist*  Kõrgeim rahvusva

heline tunnustus luuletajale on aga see, et tema luule elab, levib ning kõnetab lugejaid pal

judes keeltes - Underi tõlkimine on jätkunud hoogsalt just pärast tema surma, kahekümne 

kahest tõlkekogust kaksteist on ilmunud pärast 1980. aastat.

* Üks esimesi ingliskeelseid leksikone, kus avaldati informatsiooni Marie Underi kohta oli “The Who’s Who in Central 
and East Europe" 1933/34 (Zürich, 1935). Eriti aktiivselt ilmus Underi biograafia ingliskeelsetesse teatmeteostesse 
1970. aastatel: “Encyclopedia of World Literature in the 20th Century" (New York, 1971); “The International Who's 
Who 1971-72" (London, 1971, 1972, 1973, 1974); “Who’s Who in Poetry 1970-71" jne. (Üks värskem näide: vt 

Kiin 2000c.)
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Sonetid X X X X X X X 7

Sinine puri X X X X X 5

Eelõitseng X 1

Verivalla X X X X X 5

Pärisosa X X X X u.

Hääl varjust X X X 3

Rõõm ühest ilusast päevast X X 2

Õnnevarjutus X X X 3

Lageda taeva all X X 2

Kivi südamelt X X X X X X 6

Mureliku suuga X X X 3

Sädemed tuhas X X X X X X 6

Ääremail X X X X u.

KOKKU 13 9 2 1 3 9 2 7 5
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Märkus: tabelis kajastub ainult Underi 13 luulekogu retseptsioon kaasaegsetes arvustustes ning hili

semates kirjanduslugudes. Siin ei kajastu Underi valitud ja kogutud luuletuste vastuvõtt, milles domi

neeris ilukirjanduslik, peamiselt kirjanduslooline lugemine, kuid mõõdukalt esines ka pedagoogilist, 
moraalset, poliitilist, võõritavat ja religioosset lugemist. On tähelepanuväärne, et üksikute luule

kogude kaasaegses vastuvõtus jõuliselt domineerinud esteetiline ja Sooline lugemine kahaneb ja 
kaob hilisemal kogutud ja valitud teoste lugemisel. Samuti ei kajastu tabelis paljude Underi luule 
üldkäsitluste lugemisviisid, mis olid peamiselt kirjandusloolised ja esteetilised, vähem sotsiokuttuuri- 
lised. Rahvusvahelise lugemise kohta polnud võimalik vastavat tabelit koostada, sest kättesaadav- 
teadaolev allikmaterjal on liiga pisteline ja juhuslik.
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Marie Underi luule vastuvõtuprotsess on kestnud enam kui sada aastat. Selles on olulist 

rolli etendanud nii ilukirjanduslikud kui sotsiokultuurilised ootushorisondid, kuid esimene (kir

janduslooline, esteetiline lugemine) on olnud järjepidevam, teine katkendlikuna, pulseerivam, 

sõltuvalt ühiskondlik-polntilisest kontekstist. Kui ajasündmused muutusid talumatult pingeli

seks (sõda, okupatsioon, pagulus), taandus ilukirjanduslik (eeskätt esteetiline) lugemine ning 
võimendus poliitiline, filosoofiline või religioosne lugemine (“Mureliku suuga”, “Ääremail”).

Vaadates Underi luule vastuvõtu ootushorisonte ajaperspektiivis, näeme, kuidas need 

on dünaamiliselt muutunud. Kirjanduslikes ideaalides toimusid 20. sajandi algul suured 

muutused, realistlik kujutamisviis andis teed algul uusromantilisele ja siis ekspressionistli

kule laadile, millega kaasnes muutusi ka Underi luulele esitatud ootustes. Kui “Sonettide" 

puhul esinesid koos ilukirjandusliku lugemisega eriti tugevad sotsiokultuurilised lugemis

viisid (pedagoogiline, moraalne, sooline, võõrjtavjne), siis mida enam kultuur aktsepteeris 

modernistlikku kirjanduskaanonis seda kiiremini kadusid mitmed varasemad sotsiokultuuri

lised lugemisviisid, andes teed avaramale filosoofilisemale ja kirjandusloolisele mõistmisele.

Kõikide 13 luulekogu kirjanduslooline lugemine tähendab, et Underi loomingu vastu- 

võtuprotsessis paigutati tema luule algusest peale tunnustavalt eesti kirjandusloolisse kon

teksti, alates 1920. aastatest ka maailmakirjanduse konteksti. Seda ei juhtu iga debütandiga, 

seda ei juhtu iga kirjaniku iga teosega. Underi luule puhul on kirjanduslooline ootushorisont 

olnud jõuliselt esindatud kogu tema loometeekonna jooksul, mida ajas edasi, seda jõulise

malt ning mastaapsemalt nii ajas kui ruumis.

Esteetiline ja sooline lugemine toimus 9 luulekogu puhul. Esteetiline lugemine kat
kes vaid kolme kogu (“Hääl varjust", “Mureliku suuga", “Ääremail”) vastuvõtul. See johtus 

esimesel juhul erandlikult süngest ilmavaatelisest sõnumist, mis hõivas vastuvõtjate tähe

lepanu nii, et Underi luule erakordselt ekspressiivseks muutunud esteetika jäi kaasaegsete 

arvustajate fookusest välja. Selle märkamiseni jõuti alles hilisemas kirjandusteaduslikus vas

tuvõtus. Kahe kogu puhul oli aga tegu sõja, okupatsiooni ning paguluse kontekstiga, mis 

võimendas autori poliitilist ja filosoofilist sõnumit, jättes esteetika kõrvaliseks. Esteetilise 

lugemise sagedusele vaatamata jõudis alles hilisem kirjandusteaduslik vastuvõtt selgusele 

Underi luule esteetika ja stiili uudsuses ning eripäras. Kui varasemas esteetilises lugemises 

nuriseti kirjanduslike vorminormide rikkumise pärast, siis hilisem vastuvõtt käsitas rikkumisi 

pigem uuendusliku rikastamisena.

Võrreldes sotsiokultuuriliste lugemisviiside esinemist Underi luule vastuvõtus, näeme, 

et kõige jõulisemalt on läbi aja esimesest viimase luulekoguni püsinud sooline ja filosoofiline 

lugemisviis. See annab tunnistust, kui tugevalt ja väljakutsuvalt oponeeris Underi luule sotsio- 

kultuurilistele mehekesksetele soolistele normidele eesti kirjanduses. Ehkki käesoleva uuri

muse ülesanne ei olnud analüüsida naiselikkuse ja mehekeskse kirjanduselu vahelist vastu

olu, jõudsin siiski sarnastele järeldustele mitme soome kirjandusteadlase uurimusega, milles 

käsitleti soolise lugemise probleeme soome naiskirjanike (Minna Canthi, Aino Kallase, Helvi 

Hämäläise jt) vastuvõtus (Grönstrand 2005; Kähkönen 2004; Meikas 2006; Tiirakari 1996). 

Paljud kriitikud, peamiselt mehed, käsitasid Underi luulet soolise nähtusena, kusjuures mees- 

normatiivse ootushorisondi tõttu tõlgendati naiselikeks peetud ilminguid (erootika, tunded)
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alguses negatiivsetena, mehiseks peetud ilminguid (filosoofiline mõtteluule, isamaaluule) 

aga positiivsetena. Naine jõuab tõelise ühiskondliku ja kirjandusliku tunnustuseni siis, kui ta 

käitub (luuletab) nagu mees. Kui Under oli juba saavutanud tunnustuse "meheliku” luuleta

jana, hakati soodsamalt suhtuma ka tema varasemasse naiselikku lüürikasse, hilisem mehe

likkus otsekui kompenseeris ja pühitses varasema naiselikkuse.

Filosoofiline lugemine toimus 7 luulekogu puhul, kusjuures ilmavaateline ootushorisont 

oli aktiivsem Underi loomingutee alguses ja lõpus. See seostub esiteks uue autori vaadete 

selgitamispüüdega sajandi esimestel kümnenditel ning teiseks tema luuleteekonna lõpul toi

munud kirjanduslike kokkuvõtetega tema elutööst. Kuid ka kogud “Verivalla”, “Hääl varjust” 

ja “Kivi südamelt” pälvisid filosoofilist tähelepanu, sest neis sisalduv ilmavaateline sõnum 

oli tugevam kui teistes kogudes ja see sõnum leidis ka vastuvõtmist.

Religioosne lugemine toimus 5 luulekogu puhul. STin on selgesti eristatavad kaks 

perioodis Underi ekspressionistlikud luulekogud (“Verivalla”, “Pärisosa”) ja pagulasperioodi 

luuletused, mille puhul religioossed tõlgendused on tugevamalt esil-taas johtuvalt pinge

lisest ajakontekstist (I maailmasõja lõpp, Vabadussõda, Eesti Vabariigi sünd, poliitiline sund- 

pagulus). Lisaks sellele lähtuti religioossest ootushorisondist Underi tippkogu “Kivi südamelt” 

luule lugemisel, kuid miskipärast mitte teiste kõrgperioodi kogude puhul, ehkki kõigis neis 

leidus nii püblimotiive kui eksistentsiaalseid, jumalaotsingulisi poeetilisi mõtisklusi Millega 

seletada arvustajate vältivat hoiakut religioossete teemade käsitlemisel? Leige luterlus? 

Ateism? Möödalugemine? Aja proosalisus? Kirjanduskontekst, mis orienteerus pigem proo

sale ja rahvuspositiivsusele? K35llap kõik need tegurid võisid olla põhjuseks, miks Unde- 

rit nii unetumaks vaevanud metafüüsiline maailmavalu ja kõiksusetunnetuse küsimused ei 
leidnud alati vastukaja lugejais. Üks olulisemaid põhjusi võis olla see, et tõsiusklike jaoks 

oli Under ehk liiga suur küsija, liiga ketserlik kahtleja, mitteusklike jaoks aga liiga piibellik, 

liiga metafüüsiline. Sundateistlikus N. Eestis oli religioosne lugemine pärsitud, siin osutus 

ausa kirjandusteadlase ülesandeks varjata religioossete motiivide olemasolu ning rõhutada 

maalähedast panteismi.

Poliitiline lugemine toimus vaid kolme viimase luulekogu puhul, mis johtub täielikult 

pingestunud poliitilisest kontekstist (Teine maailmasõda, okupatsioon, pagulus), ehkki otse

selt poliitilisi luuletusi leidub neist vaid kahes kogus (“Mureliku suuga”, “Sädemed tuhas”). 

On tähelepanuväärne, et Underi ekspressionistlik luule, mis langes samuti pingelisele polii

tilisele ajale (I maailmasõja lõpp, Vabadussõda, Eesti Vabariigi sünd) ei tekitanud lugejais 

poliitilist, vaid pigem religioosset ning filosoofilist ootushorisonti.

Pedagoogiline lugemine toimus vaid Underi kahe luulekogu puhul, kuid kahe täiesti vas

tandmärgilise lugemisviisina: kui “Sonettide" puhul oli Underi "patune” luule pedagoogilise 

ootushorisondiga lugeja jaoks ohtliku, negatiivse, ebapedagoogilise tähendusega, siis tipp

kogu “Kivi südamelt" puhul oli, vastupidi, tegu positiivse kirjanduspedagoogikaga, eeskujuga 

teistele autoritele ja lugejatele. Selleks ajaks oli Underi luulest kujundatud pedagoogiline 

kirjanduskaanon, eeskuju, millega mõõdeti nii eel- kui järeltulevaid autoreid.

Võõritav ehk distantseeritud lugemine toimus samuti vaid kahe luulekogu puhul. See 

algusaegade distantseerimine oli seotud Siuru perioodi paroodiate ning karikatuuridega, 
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kus toimus peamiselt pisendav, naeruvääristav distantseerimine, vahel ka heatahtlikult 

neutraalne naljatamine. Distantseerimine johtus esiteks vanema põlvkonna puhul väljaku

junenud realismilembesest kirjanduskaanonist, mis tajus Underi erakordselt intiimset, imp

ressionistlikku ja sümbolistlikku luulet võõra ning ohtlikuna, mitte omana. Teiseks põhjuseks 

oli noorema kirjanikkonna puhul juba kiiresti muutuv kirjanduskaanon, mis eelistas roman

tilisele luulele ekspressionistlikku väljendusviisi. Tabelis ei kajastu hilisemad Underi-paroo- 

diad (müüdilammutamised) ega glorifitseerimised (pühendusluuletused), kus oli tegemist 

suurendava, müüti loova distantseerimisega, see oli seotud hilisema üldretseptsiooniga, mis 

erines oluliselt kaasaegsest üksikkogude vastuvõtust.

Moraalne lugemine toimus ainult ühe luulekogu - debüütkogu “Sonetid” - puhul, kuid 

oli seda jõulisem. “Sonettide” enneolematu avameelne erootika eesti luules esitas oma aja 

moraalinormide^ suure väljakutse, mis jagas lugejaskonna teravalt kaheks: ühed mõistsid 

Underi väidetava alasti moraalituse üdini hukka, taunides eriti luuletaja häbitut sensuaalset 

naiselikkust ja narkissoslikkust, teised ülistasid ja nimetasid teda ürg-Evaksja Põhjamaade 

Sapphoks. Moraalselt tunnustav ja toetav vastuvõtt jäänuks kirjandusloos täielikult kehtima, 

kui mitte autor ise poleks hiliseas oma erootilist noorusluulet tsenseerinud ja kärpinud siiv

samaks ning kunstilisemaks.

Oluline järeldus on, et Underi luulekogude hilisem retseptsioon erines varasemast: hili

semad vaatlejad olid vähem kriitilised ja kiitsid rohkem.

Underi luule rahvusvahelises vastuvõtus - niivõrd, kuivõrd on võimalik teha järeldusi 

pisteliste näidete varal - paistavad ilukirjanduslikud ootushorisondid domineerivat märksa 

jõulisemalt kui eestikeelses retseptsioonis. Eestis on sotsiokultuurilised ootushorisondid 

olnud tunduvalt olulisemad, määrates ära Underi vastuvõtuprotsessi iseloomu kõrvuti kir

jandusloolise ja esteetilise lugemisega. Saan siinkohal esitada vaid hüpoteesi, et emakeelne 

ja omakultuuriline vastuvõtt on Underi loomingu puhul märksa mitmekesisem, vastuoluli

sem ja jõulisem, kui seda on saanud olla vastuvõtt mistahes teiskeelses kultuuriareaalis, kus 

sotsiokultuurilised ootushorisondid välisautori suhtes enamasti puuduvad või on esindatud 

väiksemaarvuliselt või nõrgemalt. Underi luule puhul esines rahvusvahelises vastuvõtuprot- 

sessis sotsiokultuurilistest ootushorisontidest vaid poliitiline lugemine, mis johtus tema kui 

pagulasluuletaja staatusest.

Kui vaadelda Underi luulekogude pingerida erinevate lugemisviiside arvu alusel (vt 

tabel), siis näeme, et lugemisviiside rohkus pole otseses seoses vastuvotuprotsessis antud 

kunstiliste hinnangute tasemega. Järelikult ei pea paika üks võimalik hüpotees - mida rohkem 

lugemisviise, seda parem teos kunstiliselt on. Ometi annab lugemisviiside rekordiline roh

kus alust põhjendamaks, miks “Sonettide” tormiline vastuvõtt sai kaasajas nii suure tähele

panu osaliseks (sest võimaldas vähemalt seitset erinevat lugemisviisi), võrreldes näiteks 

“Eelõitsengu" väga tagasihoidliku vastuvõtuga (vaid üks lugemisviis). Samas on kirjandus- 
teadlastelt kõrgeimad hinnangud saanud “Hääl varjust” ning “Õnnevarjutus” pälvinud vaid 

kolm erinevat lugemisviisi. Tugeva poliitilise sõnumiga rahva mällu sööbinud “Mureliku 

suuga" pälvis samuti tagasihoidlikult kolm lugemisviisi. Niisiis ei ole lugemisviiside kaas

aegne intensiivsus alati korrelatsioonis lugemisviiside hulgaga. Ehk teisisõnu: väga jõulise 
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vastuvõtu osaliseks võib saada ka selline luulekogu, mille puhul ei aktiveeru tingimata väga 

palju erinevaid ootushorisonte, piisab ka paarist või kolmest.

Kõige olulisem järeldus on aga see, et Marie Underi luulekogude vastuvõtus on kümne 

kogu puhul ilukirjandusliku ootushorisondi kõrval tugevat rolli etendanud just sotsiokultuu- 

rilised ootushorisondid-sooline,filosoofiline, religioosne, pedagoogiline, moraalne-(eran

diks vaid “Eelõitsengu”, “Rõõm ühest päevast" ning “Lageda taeva all" retseptsioon), mis 

tähendab, et algusest peale oli Underi loomingu vastuvõtuprotsessis tegemist mitte ainult 

kitsalt kirjandusliku, vaid silmapaistvalt mõjuka ühiskondliku nähtusega.

Kokkuvõttes on Marie Underi erakordselt mitmetähenduslik luule rahuldanud lugejate 

ootusi erakordselt mitmekesisel viisil, võimaldades mõista ja tõlgendada tema tekste nii 

ilukirjanduslikul kui sotsiokultuurilisel tasandil. Kui ühele lugejale võib Under olla eelkõige 

erootiline luuletaja, siis teisele on ta pedagoogiline õppevahend, kolmandale religioosne, 

metafüüsiline või filosoofiline autor, neljandale looduslüürik, viiendale poliitiline isamaalau- 

lik, kuuendale mehiselt mõtlev naine, seitsmendale lilleliselt romantiline impressionist või 

ahastavalt depressiivne ekspressionist, kaheksandale soneti-ja stiiltmeister, üheksandale 

eesti kirjanduslooline suurkuju, kümnendale maailmakirjandusse kuuluv poeet, üheteistküm

nendale paroodia objekt, kaheteistkümnendale oode vääriv müütiline ideaalkuju, kolmeteist

kümnendale moraali rikkuja, neljateistkümnendale moraali kandja, viieteistkümnendale eesti 

rahva südametunnistus, kuueteistkümnendale “ärakaranud sakslaste lits" ja rahvavaenlane, 

seitsmeteistkümnendale ideoloogiliselt eksinud lambuke, kaheksateistkümnendale ajatu 

klassik - eesti oma nais-Goethe jne jne.

Marie Underi luule vastuvõttu uurides näeme, kuidas 19. sajandi lõpuks välja kujune

nud üsna ühtne, realistliku ootushorisondiga ilukirjanduslik vastuvõtusüsteem hajus ning 

pihustus 20. sajandi teisel kümnendil paljudeks erinevateks, tihti vastuolulisteks lugemisvii

sideks ja ootushorisontideks, saavutades samas enneolematult suure lugejaskonna. Underi jt 

siurulaste luulele esitati kirjanduslike ootuste kõrval ka maailmavaatelisi, poliitilisi, eetilisi jt 

sotsiokultuurilisi ootusi, mis tähendab, et ilukirjanduslikelt tekstidelt oodati kaasajas ka mit

mesuguste mittekirjanduslike ülesannete täitmist. Mida aeg edasi, seda suuremaks kasvasid 

poliitilised pinged ja seda tugevamaks muutusid ühiskondlikud ootused, kulmineerudes Teise 

maailmasõja, okupatsiooni ning poliitilise sundpagulusega. Marie Under suutis oma loomin

gus rahuldada neid sotsiokultuurilisi ootusi täpsemalt, tundlikumalt ja jõulisemalt kui ükski 

teine kaasaegne luuletaja. Samas tegi ta seda niivõrd kõrge tasemega kunstilises vormis, et 

rahuldas ka kirjanduslikult nõudlikku lugejat.
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KOKKUVÕTE. 
LUULETAJA 
JA TEMA LUGEJAD - 
LUULE ISIKLIK 
JA ÜHISKONDLIK 
ASPEKT

Saksa romantilisest luulest mõjutatud Marie Underi minapilt oli ekspressionistlikult autori- 

keskne, kuid kirjanduse vastuvõtt - luule lugemine ja tõlgendamine - on ühiskondlik nähtus. 

Sellest tuleneb põhimõtteline konflikt Underi luule isikliku ja ühiskondliku aspekti vahel. 

Ehkki Under soovis väljendada oma luules eeskätt sügavalt isiklikke armastus-ja kannatus- 

tundeid, oli paljudel tema luuletustel siiski lugejatele üldinimlik, eksistentsiaalne tähendus. 

Vastuvõtt sõltub otseselt ajaloolisest kontekstist, kuid Underi minapildis ei olnud see sugugi 

peamine ega kõige jõulisem kirjutamismotiiv - tema soov oli eeskätt ennast väljendada 

võimalikult kõrges kunstilises vormis. Ometi segunesid vastuvõtus nii esteetilised kui sot- 

siopsühholoogilised ootushorisondid. Paratamatult oli 20. sajandi keskel periood, mil dra

maatilised ühiskondlikud ootused osutusid ainsateks, mis lugejaile üldse midagi tähendasid.

Saksa romantikute ideoloogi Herderi esteetikas rõhutati küll elamuslikkust rohkem 

kui esteetilisust, kuid see arusaam oli sisuliselt kahetine: ühelt poolt peeti oluliseks kirjan

dusteose esteetilist funktsiooni ning taheti teha nn puhast kunsti, kuid teiselt poolt oldi 

ekspressionistlikul seisukohal, et üldinimlik kogemuslik sisu kunstis ületab esteetilise for

malismi. Underi minapildis ilmneb selgesti seesama kahetine arusaam, mistõttu tema autori- 

positsioon ei ühti päriselt ühegi vastuvõtja sotsiokultuurilise ootushorisondiga, küll aga luge

jate esteetiliste ootustega.

Oli aegu, mil Underi minapilt ja vastuvõtjate ootused olid teineteisest teatud määral 

distantseeritud, ja oli aegu, mil tema eneseväljendus ühtis täielikult lugejarahva ühiskondlike 

vajadustega. Kui luuletaja isiklik kannatus muutus ajaloolise tragöödia tõttu ühiseks üldrahvali

kuks kogemuseks, ei tähendanud see, et luuletaja arusaam tema enda rollist oleks olemuslikult 

muutunud: tema isiklik julgus ja oskus oli seda isiklikku nii sõnastada, et see muutus ühiseks.

Niisiis Underi minapilt, tema tütarlapse-eas omandatud romantiline arusaam individua

listlikust luuletajarollist ei muutunud ajas kuigivõrd, ehkki ajalooline olukord ja vastuvõtu 

perspektiivid muutusid kardinaalselt.
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Osa Underile täiesti ootamatust ühiskondlikust retseptsioonist (moraalne, pedagoogi

line) läks aga nii tugevalt autorile korda, et ta selle tulemusena kirjutas ümber ning tsen- 

seeris kogu oma noorusluule.
Ta heitus väga noorusluulele osaks saanud skandaalsest kriitikast, kuid järgis siiski elu 

lõpuni oma loomingus eeskätt eneseväljendusliku looja-ideaali.
Autorina pidas ta silmas eelkõige ilukirjanduslikke (kirjandusloolisi ja esteetilisi), mitte 

niivõrd poliitilisi, moraalseid või religioosseid ootushorisonte. Under oli kõikvõimalike sotsio- 

kultuuriliste ootuste suhtes tundlikult tõrges ega soovinud, et tema luulet tõlgendataks kitsalt 

religioosse või poliitilisena, vaid pigem üldfilosoofilisena. Paguluses kirjutas ta küll paar üksikut 

poliitilist tellimusluuletust, kuid need jäid pigem erandiks. Ometi sai okupatsioonioludes just 

Underist eesti juhtiv isamaaluuletaja, kuid see sündis läbi tema isiklike kannatuste ja sügava 

kaastunde, mida Under julges toonastes ohtlikes oludes pea ainsana avalikult väljendada.

Under ei läinud kaasa kirjanduselus esile kerkinud uute ootushorisontidega - näiteks 

luule proosastumise nõudega 1920. aastail ega tugevnenud isamaalise positiivsuse nõu

dega 1930. aastani -, vaid järgis ikka oma teed. Underi luule eepilisus ning üldhumanistlike^ 

väärtustele orienteeritud narratiivsus avaldus hoopis teisel viisil-tema kõrgperioodil loodud 

meisterlikes ballaadides. Under võttis ballaadide vana narratiivse, lihtsalt lugu-jutustava kir

jandusvormi ning kirjutas selle varem primitiivsevõitu žanri täiesti uueks mitte ainult eesti 

kirjanduses, vaid ka maailmakirjanduses: mitte keegi enne Underit ei kirjutanud niivõrd suges

tiivseid, psühholoogilisi, eksistentsiaalseid, eetiliselt eluvalikulisi ballaade, kui seda tegi Under 
“Õnnevarjutuse” ballaadides. Underi kui lüüriku ja eepiku anne ühinesid ballaadides õnnelikul 

viisil, kuid selleks tipptööks oli ta valmistunud kaua, tõlkides aastaid maailmakirjanduse mahu

kaid värssdraamasid eesti teatritele. Under ei järginud mingit üldist ballaadibuumi, vaid tekitas 

eesti kirjanduses selle ise: vana ballaad läks nüüd jälle moodi, aga uuel, modernsel kujul. Ent 

Underit ennast ei huvitanud ballaadide loomisel mitte niivõrd kirjanduslik uuendus, kuivõrd 

võimalus väljendada üldinimlikku õnne ja valu ning esitada armastuse ja vastutuse eetilisi 

küsimusi; need olid samad teemad, mida ta poetiseeris oma 1930. aastate luules. Kirjandus

klassika ajatud eetilised ja filosoofilised teemad ei erutanud toona eriti kaasaegseid lugejaid, 

kuid Underist sai 1930. aastail siiski mitmekordselt riiklikult pärjatud ja auhinnatud kirjanik.

Ants Oras oli juba asunud kujundama Underist eesti kirjanduse suurkuju, kelle loo

ming seati mõõdupuuks nii eelnenud kui tulevastele põlvkondadele. 1930. aastatel kujunes 

Underist juba kooliklassik, kes rahuldas rohkem nõudlike kirjandusteadlaste kui laiema kir

janduspubliku maitset. Kirjandusavalikkus pööras samal ajal tähelepanu mujale, ühiskondli

kumatele teemadele, rahvuspoliitikale, ajaloolisele romaanile, kuid Under järgis sihikindlalt 

oma sisemist missiooni.

Marie Underi sisemine areng suundus romantiliste sonettide ning ekspressionistlike 

tundepursete juurest sügavate metafüüsiliste, eksistentsiaalsete teemade poeetilise mõtes

tamiseni. Ent mida suuremaks kasvas tema luules väljenduv eksistentsiaalne pinge, seda suu

rema klassikalise lihtsuse ning selguse suunas arenes tema esteetika, stiil ja väljendusviis.

1930. aastate lõpuks jõudis Under arusaamale, et tema luule areng on saanud teatud 

mõttes niivõrd valmis, et ta nõustus koostama kolmeköitelise kogutud luuletuste väljaande.
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Luuletaja osutus ettenägelikuks, justkui oleks aimanud, et üks loominguperiood on lõpli

kult ümber saamas. Samas oli tema minapilt jätkuvalt kriitiline varasema erootilise luule 

suhtes, mida mõjutas tugevasti aastatetagune siuruaegne vastuoluline vastuvõtt - toonane 

häbi ning avalikkuses toimunud mõnitamiste šokk ei läinud meelest. Under asus otsustavalt 

tsenseerima ja kärpima kolme esimese kogu noorusluulet, muutes tekstid küll kohati kuns

tiliselt sujuvamaks, kuid kaotades samas palju nende omaaegsest originaalsest värskusest 

ning sensuaalsest särast. Tulemuseks olid luuletused, mille puhul on raske tagantjärele ära 

tunda, mille üle toona üldse erututi, pahandati, vaieldi ja vaimustuti. Under ei tajunud ise 

üldse, kuivõrd oluline, nii esteetiliselt kui moraalselt, ja kuivõrd revolutsiooniline pedagoo

giliselt oli olnud kaasaegseile lugejaile sonettide luule tähendus. Under reageeris ning lähtus 

omaenese tekste tsenseerides ainult isiklikust negatiivsest emotsioonist, mis talle oli jäänud 

kaasaegsest vastuvõtust, teadvustamata oma noorusluule märksa suuremat positiivset mõju.

Kuid Underi “Kogutud luuletused” ilmusid väga halval ajal (1940), mistõttu elava klas

siku pretsedenditult ulatuslik enesetsensuur jäi tollal märkamata. Seda söandati nimetada 

kultuuriskandaaliks alles aastakümneid hiljem, siis, kui luuletaja oli juba ammu surnud.

1940 muutus äkki kõik. Ehkki Under ei vastanud isamaalise luule otsesõnalisele ootu

sele 1930. aastatel, osutus nüüd just tema ainsaks poliitiliseks isamaaluuletajaks, kes julges 

väljendada eesti rahva kannatusi ning kaastunnet Teise maailmasõja, Nõukogude ning Saksa 

okupatsioonide ajal, kui ühiskondlik pinge ning ootus sellise sõnumi järele oli kõige suurem, 

kõige eksistentsiaalsem. Underist sai poliitiline luuletaja siis, kui seda nõudis tema kaastund

lik, surmani vapustatud süda ja hing, mitte riiklik kirjanduslik propaganda.

Teadmine, et ta on tõesti eesti rahva armastatud luuletaja, jõudis autorile ilmselt lõp

likult pärale alles sõja-aastail, kui kogu rahvas kannatas vabaduse puuduse, külma ja nälja 

pärast. Nimetuilt maainimestelt saadetud kaastundlikud toidupakid austatud luuletajale tema 

sünnipäevadeks, aga ka argipäevade toeks olid üldrahvaliku armastuse kõige praktilisemaks 

tõendiks, kõigi aegade parimateks vastuvõtuaktideks.

Paguluses täitis Under enam kui kuhjaga kõik need isamaalised ja kultuurilised ootused, 

mida lugejaskond esitas talle nii otsesõnaliste tellimustena pagulasväljaannete vahendusel 

kui ka üldise (pagulas)polütilise ootushorisondina. Underist sai paguluses poliitiline isamaa- 

laulik, aga samas jätkas ta Eestis välja arendatud eksistentsiaalset, metafüüsilist põhisuunda, 

saavutades hilisluules erilise kunstilise puhtuse ja lihtsuse. Underist sai paguluses eesti rahva 

südametunnistuse hääl, sest aastakümneteks kestma jäänud eesti rahva vangipõlv vajas 

poeetilist mõtestajat, traagilised tunded ootasid sõnastajat. Under küll vastas luules sellele 

ootusele, kuid põgenes ise juubelipäevil pelglikult Saksamaale üldrahvaliku austuse eest, 

mis omandas Underi elu lõpul müütilised ning religioossed mõõtmed.

Underi müüti võimendas tugevalt see, et okupeeritud kodumaal oli Underi nimi ja luule 

aastakümneid keelatud, ta raamatud hävitatud ja põletatud. Underi isamaaluule ja eksis

tentsiaalne pagulasluule jõudis küll Eestisse salaja, poliitiliste karistuste hirmus, kuid selle 

avaldamiseni jõuti alles mitu aastat pärast Eesti taasvabanemist 1991. Ehkki üksikute luge

jate vastuvõtureaktsioonid jõudsid erakirjade ja suuliste sõnumitena aegajalt luuletajani, ei 

saanud Under elu lõpuni ilmselt päriselt aru, kui suureks tema luuletajamüüt oli kodumaal ja 
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paguluses kasvanud. Kuidas muidu suutis ta erakirjas imestada selle üle, et Gustav Ernesaks 

ta Stockholmi koorikontserdil ära tundis ja miks dirigent kingitud lillesülemi just temale - 

Luuletajale - ulatas. Need olid lilled, mis mõeldud sümboolse kingina kogu eesti rahvalt.

Elu lõpul sai talle osaks suurim tunnustus ka eesti kirjanduspaavstilt, kes talle 1917 oli 

eluaegse väljakutse esitanud: Tuglas tunnistas õrna viimses kirjas Underile, et tema luulel on 

murranguline tähtsus meie kirjandusloos ning et ta on Tuglase südamele eriti lähedane koos 

Kristjan Jaak Petersoni, Lydia Koidula, Eduard Vilde ja Gustav Suitsuga. Underi unistus oli täi

tunud, ta oli tõestanud end luuletajana nii Tuglasele kui eesti rahvale, aga eelkõige iseendale.

Ent Underi erakirjades jätkus ikka sisemine rahulolematus ning isegi häbi nii oma vara

sema luule väljendusliku oskamatuse ja tundepursete pärast kui ka hilisema luule vähe

suse pärast. Kuigi pagulasarvustajad võrdlesid Underi loomingut juba ülivõrretes suurimate 

maailmakirjanduse autoritega (Goethest Shakespearelni), leidis hiliseas Under ikka enese

kriitiliselt, et ta kirjanduslik areng oli näiteks võrreldes Betti Alveriga takistatud ning et ta 

looming pole olnud piisavalt hea ega viljakas. Ta suhtus skeptiliselt ja umbusklikult oma 

võimalustesse saada Nobeli kirjanduspreemiat, ehkki teda selle nominendiks pärast Teist 

maailmasõda kümneid kordi esitati.

Vanuripõlves haigevoodil lamades ei tajunud Under, missuguses Luule-Ema ja Eesti Ema 

müütilises rollis ta nüüd oli, missuguse palverännaku sihtkohaks tema palat oli muutunud: 

keda Under ja Ädson vastu võtsid, olid õiged eesti mehed ja naised, keda mitte, sel pidi hin

gel olema reeturipatt. Underist oli saanud kõrgem institutsioon, pühak, sümbol, kelle juu

resolek pühitses, kelle äraütlemine või vaikimine määras põlgusse.

Suurel sümboolsel Underi-müüdil oli vähe pistmist noore Underi dekoratiivselt buduaar

liku eneseimetlusega, tema varaste värsivormide kohatise kunstlikkuse või luulekeele ilut

seva saksapärasusega, tema keskea luule literatuursete ainevaldadega või hilisluule koge- 

musvälja ühetooniliseks ahenemisega. Sellel kõigel polnud enam tähendust ega tähtsust, 

kui Underist oli juba saanud UNDER, nimi, mis rootsi keeles tähendab ju imet.

Kui ajakiri Luup korraldas teise aastatuhande lõpul küsitluse, kes on 20. sajandi pari

mad eesti luuletajad, asetasid erinevatest põlvkondadest 14 eesti luule head tundjat Marie 

Underi kõhklematult esikohale. Talle järgnesid Juhan Liiv, Paul-Eerik Rummo, Betti Alver, 

Artur Alliksaar, Juhan Viiding, Gustav Suits, Henrik Visnapuu, Hando Runnel ja Jaan Kaplinski 

(Langemets 1998: 50-52).

Sama ajakiri valis sarnasel ekspertmeetodil 20. sajandi 25 mõjukaimat eestlast, kelle 

hulka valiti Under ainsa naisena paarisaja nimetatud kandidaadi seast.*  Ka 20. sajandi saja 

suurkuju hulka kuulub Marie Under endastmõistetaval viisil (Sajandi... 2002).

Kui Eesti Entsüklopeedia toimetus korraldas aastatuhande vahetusel üldrahvaliku küsit

luse, missugused on sada parimat eesti raamatut läbi kõigi aegade, mahtusid esimese viiekümne

* Lisaks Marie Underile valiti 20. sajandi mõjukaimate hulka kirjanikest Friedebert Tuglas, Jaan Kross, Anton Han
sen Tammasaare, Lennart Meri, Hando Runnel ja keeleteadlane Johannes Aavik. Marie Underi nimi seisab selles 
auväärses nimekirjas koos heliloojate Arvo Pärdi, Neeme Järvi, Gustav Ernesaksa ja Raimond Valgrega, poliitikute 
Jaan Tõnissoni, Konstantin Pätsi, Johannes Laidoneri, Jaan Poska, Johannes Käbini ja Mart Laariga, admiral Pitkaga, 
diplomaat Ernst Jaaksoniga, maailmameistrite Paul Kerese ja Kristjan Palusaluga, kunstnike Ants Laikmaa ja Eduard 
Viiraltiga, teadlase Ernst Õpikuga. (Kiin 1998c: 39.)
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parima raamatu hulka kaks Marie Underi luulekogu - “Sonetid" ja “Mureliku suuga”. Need on 

kaks kogu, millest esimese murrangulist tundevärskust ja -vabadust ning teise isamaaliselt 

poliitilist sõnumit on lugejad põlvkondade jooksul väärtustanud, samas kui kaasaja kriitikud 

ja hilisemad kirjandusteadlased on Underi tippkogudeks pidanud hoopis teisi, 1920. ja 1930. 

aastate kogusid “Hääl varjust", “Kivi südamelt" ning eriti ballaadidekogu “Õnnevarjutus". Igal 

lugejal ja igal põlvkonnal on oma Under.

Kokkuvõtteks: mis tegi Underist UNDERI, mis lõi tema müüdi? Mis tegi võimalikuks selle, 

et ühe väikese eesti tüdruku unistus luuletajaks saada saavutas säärase ajalugu muutva, mur

ranguliselt loova jõu? Kuidas õnnestus tal täita ühekorraga nii individualistlikult romantilise 

kui klassikaliselt ühiskondliku luuletaja rolli? Heites pilgu tagasi sajandipikkusele erakordselt 

mitmekesisele Underi-lugemisele, näeme, et Luuletajal õnnestus oma lugejarahva ootuste 

rahuldamine - hinges ühekssaamine - mitte ainult ühel korral ja ühel lugemisviisil, vaid pea 

kõikidel erinevatel lugemisviisidel, ajatelge vaadates eriti tugevalt vähemalt kolmel korral, 

ja iga kord võimsamalt kui varem.

Esmalt vabastas “Sonettide” Under rahvuse aistilise tundejõu esimese ilmasõja suruti

sest (moraalne, pedagoogiline ja esteetiline lugemine). Teiseks tugevdasid Underi ballaadid 

ja 1920.-1930. aastate mõtteküpsed, elukogenud tippluulekogud rahvuslikku eneseusku. 

Underi riiklikult pärjatud luule kaudu kinnitus arusaam eestlastest kui kõrgkultuuriga rah

vast. Eesti rahvuslik vaimujõud otsekui inkarneerus Underi luules, vaim sai lihaks, “Ja liha sai 

sõnaks" (esteetiline ja kirjanduslooline lugemine); nõrgast naisest sai tugev mees (sooline 

lugemine). Kolmandaks elas eesti rahvas Underi poliitilises isamaaluules ja traagilises pagu

lasluules välja oma kaotuste ja kannatuste silmavee, kinnitas oma usku ning jäi julgelt püstipäi 

(poliitiline, filosoofiline ja religioosne lugemine).

Piisanuks vaid ühest nii jõulisest poeetilisest kõnetusest, et tõusta kirjandusklassikuks. 

Underil õnnestus see ime vähemalt kolmekordselt.

KO
KK

U
VÕ

TE

807



KRONOLOOGIA

1883 Marie Under sünnib Tallinnas vana kalendri järgi 15. märtsil, uue kalendri järgi 27. märtsil.

1887 4-aastane Marie hakkab käima Väike-Roosikrantsi lasteaias Tallinnas.

1893-1898 Õpib Tallinna saksa tütarlastekoolis ehk Cornelia Niclaseni viieklassilises eraalgkoolis. 

Koolitee katkeb vaesuse tõttu.

1892 Suvel sõidab 9-aastane Marie esimest korda Hiiumaale Kassarisse vanavanemate juurde, kus 

viibib kaks nädalat.

1899 Beyersdorfi kursustel saab lasteaedniku kutse, töötab suvel parun Stackelbergi mõisas Keila 

lähistel lapsehoidjana. Siirdub Tallinna Jaani kiriku kogudusest Oleviste kiriku leerikooli, leerita- 

takse oktoobris. Võtab klaveritunde Kaarli kiriku organisti Theodor Tederi juures, laulab kooris.

1900 Tutvub 17-aastaselt kirjanik Eduard Vildega, kes innustab teda kirjutama, näitab Vildele oma 

saksakeelseid luuletusi. Lühikest aega tööl müüjana Viru tänava paberitarvete kaupluses.

1901 Tutvub ja kihlub oma esimese mehe Karl (Carl) Hackeriga (Kaarel Haling). Asub sügisel tööle 

ajalehe Teataja talitusse kontoripreilina. Sügisel lühike romanss Eduard Vildega. Tutvub 

noorte eesti haritlastega, Konstantin Pätsiga jt.

1902 10. veebruaril (vana kalendri järgi) laulatatakse 18-aastane Marie Under Karl Hackeriga. 

Uueks perekonnanimeks saab Hacker. Kevadel lahkub Teataja talitusest, sõidab koos mehega 

Moskva lähistele. 1. septembril sünnib tütar Dagmar.

1903 Abikaasa jääb töötuks, perekond majanduslikus kitsikuses. Kolivad Rjabušinski mõisa 

Gatsina-Kutšinosse, kus abikaasa saab tööd. Suvel tutvub Eestis Ants Laikmaaga.

1904 Suvel Eestis, Kassaris ja Tallinnas, kus poseerib kunstnik Ants Laikmaale, kellega tekib 

romanss. Laikmaa innustab Underit kirjutama luuletusi eesti keeles ja saadab valiku neist 

Underi teadmata ajalehtedele. 2. augustil ilmub ajalehes Postimees esimene luuletus “Kui

das juhtus...” varjunimega Mutti.

1905 4. oktoobril sünnib Moskva lähistel tütar Hedda; Noor-Eesti I albumis ilmub luuletus “Ema 

laul" Mutti pseudonüümi all.
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1906

1907

1909

1910

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

Hackerite perekond kolib Moskvast tagasi Tallinna. Üürimaja Allika tn põleb maha, tules 

hukkub majakraam ja Ants Laikmaa maale.

Perekond asub elama Suur-Tartu maanteele. Noor-Eesti II albumis ilmub luuletus “Enne 

tormi” esmakordselt Marie Underi nimega, sulgudes Mutti.

Noor-Eesti III albumis ilmub kaks luuletust “Ma näen vist und" ja “Sügisemaru" Marie Underi 

nimega.

Kahes eesti luule antoloogias ilmub Underi luuletus “Ema laul". Noor-Eesti ajakirjas ilmub 

viis luuletust.

Underi luuletusi ilmub albumis “Voog", antoloogias “Eesti luuleilm", Perekonnalehes, Sarjajas 

(varjunimega M. U.) ja ajalehes Oma Maa. 24. augustil kohtub Estonia teatri avamispeol 

Artur Adsoniga.

Ilmub üks luuletus ajalehes Tallinna Kaja.

Veebruarist alates usaldab sekretäritöö Artur Adsonile, kes asub Underi luuletusi puhtalt 

ümber kirjutama ja tsüklitesse paigutama. 27. mail esitab Under oma esimese luulekogu 

käsikirja Noor-Eesti kirjastusele. Suvel Maardu kalurikülas suvitades romanss Artur Adsoniga, 

loob mitmed armastussonetid. Kooselu Karl Hackeriga lõpeb. Esimesed jõulud koos Artur 

Adsoniga.

Under alustab pikka lahutusprotsessi Karl Hackeri vastu, kuid mehe, kiriku ja vanemate 

vastuseisu tõttu ei saa lahutust. Kevadel neli päeva ja sügisel kaks nädalat koos Adsoniga 

Helsingis. Suvi Rannamõisas Schmidti suvilas.

Mais luuakse kirjandusrühmitus Siuru. Ilmub esikkogu “Sonetid", millest avaldatakse kolm 

trükki. Jaanipäevaväljasõit koos siurulastega Pühajärvele. Suvitab juulis-augustis Tallinna lähistel 

Birkenruh’s koos Friedebert Tuglasega. Romanss Tuglasega, armastuskirjad ja mitmed sonetid. 

Ilmub luulekogu “Eelõitseng” ja Maurice Maeterlincki näidendi “Sinilind” tõlge. 24. veeb

ruaril kuulutatakse välja Eesti Vabariik. Suvitab Pühajärvel Saare talus koos Adsoni ja teiste 

siurulastega.

Ilmub luulekogu “Sinine puri” ja Maurice Maeterlincki näidendi “Pelleas ja Melisande” 

tõlge. Suvi Pühajärvel Saare talu aidas koos Adsoniga. Septembris kirjanike esimene kong

ress.

Ilmub luulekogu “Verivalla" ja esimene tõlkeluulekogu “Valik uuemat saksa lüürikat". Karl 

Hacker kolib lahku, Artur Adson asub Underi juurde elama. Suvitab algul Kuressaares ja suve 

lõpul mõni nädal Pühajärvel Saare talus.

Ilmub Maurice Maeterlincki näidendi “Õde Beatrice” tõlge. Teeb Adsoniga kevadsuvel pool

teist kuud kestva reisi Saksamaale ja Šveitsi, kus kirjutab Päevalehe kirjanduslikule lisale kaks 

artiklit Saksamaa kohta. Oktoobris hakkab ilmuma kirjandusrühmituse Tarapita samanimeline 

ajakiri. Suvi Toilas Anna Sarapi suvilas.

Suvi Tabasalus. Sügisel mitu nädalat Berliinis. 8. oktoobril asutab koos teiste kirjanikega Eesti 

Kirjanikkude Liidu.

Ilmub luulekogu “Pärisosa". Aprillis hakkab ilmuma Eesti Kirjanikkude Liidu ajakiri Looming. 

20. juulil alustab Under teistkordselt lahutusprotsessi Karl Hackeri vastu. Abielu lahutatakse 

15. detsembril.
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1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

Ilmub Hugo von Hoffmannsthali näidendi “Elektra” tõlge. 11. juunil registreeritakse Tallinna 

Linnavalitsuses Marie Underi ja Artur Adsoni abielu, uueks perekonnanimeks saab Marie 

Adson. Kaotavad kohtus majaomanikule ning kolivad välja Tartu mnt üürikodust. Juunist 

novembri lõpuni elavad Keila-Joa mõisavalitseja maja teisel korrusel. Detsembri algul koli

vad elama Tartusse, Tolstoi tänavale. Artur Adson asub tööle Vanemuise teatris.

Kevadel kolivad tagasi Tallinna, järjekordne üürikodu leitakse Pelgulinnas. Suvitavad 

Toilas kaupmees Teltvei majas kuni novembrini. Asutatakse Kultuurkapital, kust Under hak

kab saama toetusi.

Suvi Toilas. Septembris rongireis läbi Euroopa, peatustega Strassburgis, Maini-äärses Frank

furdis ja Pariisis, kus elavad kuu aega ja kus Underil valmib tsükkel Pariisi-teemalist luulet. 

Ilmub luulekogu “Hääl varjust". Suvi Hiiumaal, algul Kärdlas, sügisel kolm nädalat Kassaris 

Aino Kallase suvemajas.

Ilmub luulekogu “Rõõm ühest ilusast päevast”. Saab Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 

auhinna 40 000 marka. Eesti Vabariigi 10. aastapäeva puhul saab kõrgeima rahalise auhinna 

60 000 marka koos Tuglase, Raudsepa ja Kivikasega. Suvel mõni nädal Vormsis ja sügisel 

kolm nädalat Loksal Harakülas.

Ilmuvad ballaadikogu “Õnnevarjutus” ja Underi esimene tõlkekogu võõrkeeles: esperanto

keelne luulevalimik “Elektitaj versajoj" (tõlkija Hilda Dresen). Riikliku reisistipendiumi toel 

elu suurim, ligi kolm kuud kestnud Euroopa-reis: märtsi keskelt kuni juuni alguseni läbi Riia, 

Varssavi, Viini ja Budapesti Itaaliasse, tagasiteel peatused Austrias, Linzis, Prahas, Roudnices 

ja Berliinis. Suvi Toilas Teltvei majas.

Ilmuvad luulekogu “Lageda taeva all" ja Charles Baudelaire’i “Väikesed poeemid proosas” 

tõlge. Saab “Lageda taeva all” kogu eest Tallinna Naisklubi auhinna 50 000 senti. 4. mail 

sureb isa Priidu Under. Mais eesti kirjanike ühenädalane külaskäik Helsingisse. Suvi Toilas 

Teltvei majas. Sügisel kirjutab proloogi Estonia teatri juubeliks.

Kevadtalvel tõlgib Goethe “Fausti” proloogi Estonia teatri Goethe-õhtuks. Reis Madal

maadesse: Haag-Amsterdam-Rotterdam-Antverpen-Brügge-Brüssel-Berliin. Haagis osa

leb PEN-klubi 9. konverentsil. Suvel mõni päev Narva-Jõesuus, seejärel Toilas, Teltvei majas. 

Kevadel sureb õde Eva.

Perekond ostab majakrundi Nõmmel, Tallinna lähistel. Suvi Toilas Teltvei majas. Eesti Kirjan

duse Selts valib Underi oma auliikmeks.

Underi 50. juubelisünnipäeva tähistamine aktustega Estonia teatris ja Tallinna Tütarlaste 

Kommertskoolis. Tallinna Naisklubi ja Akadeemiline Naisühing valivad Underi oma auliik

meks. Suvel majaehitus Nõmmel, uude majja kolitakse sisse 3. septembril.

Suvel mõni päev Leetse mõisas, esimene suvi Nõmmel oma majas ja aias. 10. novembril 

sureb vend Christfried. 23. novembril sureb ema Leena Under.

Ilmub luulekogu “Kivi südamelt” ja venekeelne luulevalimik “Izbrannõje stihhotvorenija”, 

tõlkija Juri Šumakov. Septembris Raamatuaasta auhind 800 krooni. Juuli lõpul ja augusti algul 

suvitab kümmekond päeva Rõuges.

Ilmub esimene valikkogu “Ja liha sai sõnaks". Suvi Nõmme kodus. Riigivanema auhind 1500 

krooni kogu eest “Kivi südamelt". Saab ka Nõmme Linnavalitsuse auhinna Raamatuaasta puhul.
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Ilmub venekeelne luulekogu “Predtsvetenije", tõlkija Igor Severjanin. Suvi Nõmmel, püha

päeviti sõidud Vääna-Jõesuusse. Londoni PEN-klubi valib Underi oma auliikmeks.

Ilmub Henrik Ibseni draama “Peer Gynt” tõlge. Suvila ehitamine Vääna-Jõesuus, kus suve 

lõpus elab kuu aega.

Kevadel elab koos Adsoniga poolteist kuud Berliinis ja Pariisis. Suvel Vääna-Jõesuus oma 

suvilas. 23. augustil sõlmivad J. Stalinja A. Hitler salapakti, mille alusel Balti riigid loovuta- 

takse N. Liidu võimu alla. Eestisse rajatakse N. Liidu sõjaväebaasid.

Ilmuvad “Kogutud teosed" kolmes köites. Suvel lühikest aega Vääna-Jõesuus. 21. juunil algab 

Eesti jaoks Teine maailmasõda, Eestis algab Nõukogude okupatsioon. 6. augustil annektee- 

ritakse Eesti N. Liidu koosseisu.

Ilmub Mihhail Lermontovi “Valik luuletusi" Underi tõlkes. Ööl vastu 14. juunit toimub nõu

kogude võimu poolt esimene massiküüditamine. 7. juulil vallutavad Saksa väed Eesti, algab 

Saksa okupatsioon. Suvi Nõmmel, vaid üks päev Vääna-Jõesuus. Underit külastab noor saksa 

sõjaväepastor Hermann Stock, kellest saab perekonnasõber.

Ilmub luulekogu “Mureliku suuga". Suvi Nõmmel.

Underi 60. sünnipäeva tagasihoidlik tähistamine. Suvi Nõmmel. Hermann Stock abiellub 

10. septembril salaja Underi vanema tütre Dagmar Hackeriga.

Suvi Nõmmel. 20. septembril põgeneb Under koos perekonnaga Rootsi, elades järgmise 

kevadeni mitmetes põgenikelaagrites. Lühipeatused olid Lidingös, Eriksdahlis, Kummelnä- 

sis, Dridtorpis. Pikemalt, ligi pool aastat peatuti Sigtunas: 1944. a septembrist kuni märt

sini 1945. Septembris vallutab Nõukogude armee uuesti Eesti, Nõukogude okupatsioon 

jätkub.

Aasta algul Sigtunas, märtsis—aprillis Gränna põgenikelaagris. Adson saab aprillist alates 

arhiivitöö Stockholmi teatrimuuseumis. 4. juunil asub Under koos perekonnaga elama Stock

holmi äärelinna Mälaröjdenile, Klubbacken 59 kahetoalisse üürikorterisse. 8. augustist saab 

ka Under pool kohta teatrimuuseumis, õigusega kodus töötada. Novembris asub Adson arhii

vitööle Stockholmi Ooperimajas. Hilissuvel suudab Under uuesti kirjutama hakata. Koostab 

oma luulest valikkogu, mis ilmub jõuludeks Vadstenas pealkirjaga “Sõnasild".

Märtsist alates asub Adson tööle Stockholmi Kuninglikku Raamatukokku, kust laenutab 

Underile rikkalikult kirjandust. 27. aprillil taastatakse Eesti PEN-klubi Rootsis, mille nõu

kogude võim oli likvideerinud. Juulis vallandatakse Under arhiivitöölt, kuid võetakse siiski 

septembris tagasi tööle. Under õmbleb kodus koos õe ja tütrega lipse, et lisaraha teenida. 

Toidupakkide saatmine Saksamaal nälgivale väimehele. Aineline toetus Nobeli akadeemia 

sekretärilt Anders Österlingilt.

Underi tütar Dagmar saab jaanuaris loa sõita mehe juurde Saksamaale. Under kirjutab Eesti 

Vabariigi aastapäevaks luuletuse “Me ootame" ning novembris ballaadi “Surmamõrsjad". 

Märtsis annavad Under ja Adson kogu perega USA saatkonda sisse emigreerumisavaldused. 

Septembris ilmub Rootsis kordustrükina luulekogu “Rõõm ühest ilusast päevast”. Tallinnas 

sureb Kaarel Haling (Karl Hacker).

Ilmub saksakeelne luulekogu “Stimme aus dem Schatten", tõlkija Hermann Stock, eessõna 

Aleksis Rannit.
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Eesti PEN-klubi esitab Underi Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks, tundis hakkab ilmuma 

pagulaseestlaste kirjandusajakiri Tulimuld. 16. septembril vallandatakse Under ootamatult 

arhiivitöölt.

Suvel tõlgib Knut Hamsuni romaani “Rohtunud radadel", mis ilmub 1952. Novembris võe

takse arhiivitööle tagasi.

Suvel tõlgib Pär Lagerkvisti romaani “Barrabas”, mis ilmub 1953. Esimene reis pagulaspõlves 

tütre ja väimehe juurde Saksamaale: augustis-septembris kolm nädalat Baierimaal Bergenis. 

Pagulasühiskond tähistab paljudes lääneriikides suurejooneliselt Underi 70. sünnipäeva. Under 

osaleb Stockholmis juubelipidustuste!. Arhiivitöölt vallandamine seoses 70-aastaseks saami

sega. 5. märtsil sureb N. Liidu diktaator J. Stalin. Ligi 4000 rootsi krooni annetusi juubeliks. 

Toimub läbimurre rootsi ja soome ajakirjanduses. N. Eestis luuletaja nimi keelu all. 1953. a 

suvel kirjutab suure hulga pagulasperioodi luuletusi, mis koondab sügisel koguks pealkirjaga 

“Sädemed tuhas”.

Maikuus ilmub Torontos Underi esimene pagulaspõlve luulekogu “Sädemed tuhas”. Tuhat 

krooni toetust Rootsi Akadeemialt.

Ilmub ingliskeelne luulekogu “Child of Man”, tõlkija ja eessõna autor W. K. Matthews. Hen- 

rik Visnapuu nimeline kirjandusauhind luulekogu “Sädemed tuhas” eest (300 USA dollarit). 

Kevadest asub Adson tööle Stockholmi ülikooli foneetika laboratooriumi arhiivitöötajana. 

70-aastane Adson vabastatakse samuti arhiivitöölt, mõlemad hakkavad saama Rootsi rah

vapensioni.

Stockholmis ilmub luulevalimik “Südamik”. Maikuus suvitamine Gotlandi saarel, Visbys, Ivar 

Grünthali majas. Osalevad pagulasajakirja Mana väljaandmisel, teevad kaastööd. Sünnib tut

vus ja viljakas sõprus Astrid ja Ivar Ivaskiga (USA), millest inspireerituna Under asub taas 

tõlkima luulet.

Underi 75. sünnipäeva tähistamine paljudes riikides, nüüd ka N. Eestis. Under osaleb Stock

holmi juubeliaktusel. Rootsis ilmuvad “Kogutud luuletused" ja N. Eestis autori loata “Valitud 

luuletused”. Augustis suvitavad Gotlandil, Visbys Grünthali majas. Tekib kirjaside kodumaale 

jäänud sugulastega, perekond Reimaniga Tallinnas. Hakkavad regulaarselt saatma toidu-ja 

rõivapakke Eestisse. Saabub esimene jõulupakk käsitööesemetega kodumaalt.

Adson ja Under tõlgivad Boris Pasternaki romaani “Doktor Živago”, Adson proosa ja Under luule. 

Juuli lõpus lendavad Frankfurti PEN- klubi kongressile, pärast seda autoreis Lõuna-Saksamaal. 

Ilmub Boris Pasternaki romaani “Doktor Živago” tõlge. Mais-juunis reis Saksamaale Wei- 

mersheimi. Ringsõit saksa väikelinnades.

Märtsis esimene sõjajärgne külaline okupeeritud kodumaalt, pastor Ärpäd Arder. Juunis osa

levad Under ja Adson Stockholmis Välis-Eesti laulupeol.

Juunis osalevad Under ja Adson pagulas-PEN-klubide konverentsil Stockholmis. Under tut

vub rootsi luuletaja Bo Setterlindiga ja tõlgib tema luulet. Tutvumine USA eestlaste Juta ja 

Olaf Millertiga, kellega kujuneb soe kirjasõprus, Under nimetab neid kirjades kasulasteks. 

Underi 80. sünnipäev, mille tähistamise eest juubilar “põgeneb" koos Adsoniga Saksamaale, 

elavad kolm nädalat Müncheni lähistel Ülem-Ambachi sanatooriumis. Stockholmis ilmub 

Underi viimane luulekogu “Ääremail”, Tallinnas “Kolmteist ballaadi”. Ilmuvad rootsikeelsed 
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luulevalimikud “Vigilia" (tõlkijad Ivar Grünthal ja Ilmar Laaban) ja “Himlafärd” (tõlkija 

Silvia Airik-Priuhka). Under valitakse Soome Kirjanike Liidu auliikmeks. Algab viljakas kir- 

jatutvus USAs elava kunstiteadlase Paul Peetsiga. Rootsis ilmub A. Orase lühimonograafia 

“Marie Under”.

Under saab “Ääremail" kogu eest Henrik Visnapuu nimelise kirjandusauhinna. Under tõlgib 

suvel paari nädala jooksul Anna Ahmatova poeemi “Reekviem”. Under nimetatakse Rahvus

vahelise Laureaatpoeetide ühingu auliikmeks.

Palju külalisi USAst: Aleksis Rannit, Ivaskid, Orased, Millertid, Malljürma, Maria Kleitsman; 

Soomest Esmo Ridala, Ungarist Geza Kepes jt.

Tuglase 80. sünnipäeva puhul osalevad Under ja Adson kirjandusõhtul Stockholmis, Tuglas 

saadab Underile-Adsonile pühendusega raamatuid.

USAs ilmub Anna Ahmatova “Reekviem" Underi tõlkes. Adson alustab septembris “Marie 

Underi eluraamatu” kirjutamist ja koostamist, mis ilmub seitse aastat hiljem. 15. septembril 

viibivad Under ja Adson Gustav Ernesaksa koori kontserdil Stockholmi Rahvusmuuseumis, 

Ernesaks ulatab kõik lilled Underile.

Underi 85. sünnipäev. N. Eestis ilmub autori nõusolekuta valimik “Uneretk”. New Yorgi eest

laste kultuurifondi preemia 1000 Rootsi krooni, Rootsi Akadeemialt 3000 krooni. Baieri 

Kaunite Kunstide Akadeemia valib Underi oma kirjavahetajaliikmeks. Vaba Aasia Ülikool 

Pakistanis Karachis valib Underi kirjandusdoktoriks. Under ja Adson keelduvad kohtumast 

Rootsit külastanud N. Eesti kirjanike delegatsiooniga, sh ka endise siurulase Johannes Sem- 

periga. Under kohtub prantslasest soome-ugri filoloogi Michel Dequekeriga, kellega arene- 

neb viljakas koostöö Underi luuletuste prantsuse keelde tõlkimisel. Augustis verejooksuga 

haiglasse, tehakse günekoloogiline operatsioon. Tervis halveneb.

Soome PEN-klubi esitab Underi ja Tuglase Nobeli kirjandusauhinna kandidaatideks.

Ilmub prantsuskeelne luulevalimik “La Pierre õtee du coeur”, tõlkija ja eessõna autor Michel 

Dequeker. Ilmub rootsikeelne tõlkekogu “Sjutton dikter”, tõlkija Ilmar Laaban. Tervis halve

neb, väga kõrge vererõhk. Henno Jänese sihtasutuse toetus 4000 Rootsi krooni.

Ilmub itaaliakeelne luulekogu “Raccolta di poesie di Marie Under in traduzione”, tõlkija 

E. D. Kisfaludy. 15. aprillil sureb Friedebert Tuglas. Vahetult enne surma saadab Tuglas viimse 

kirja Underile ja Adsonile, nad vastavad. Under tõlgib väimehe Hermann Stocki luuletusi 

saksa keelest eesti keelde.

Underi tervis halveneb: kurnavad öised higistamised, unetus, krooniline väsimus, kõrge vere

rõhk, liigesevalud.

Under jääb aasta algul põlveliigeste artriidi tõttu lamavaks voodihaigeks. 90. sünnipäeva 

puhul saab Rootsi Eestlaste Esinduse kultuuriauhinna.

Rootsis ilmub Artur Adsoni koostatud ja kirjutatud “Marie Underi eluraamat" I ja II. 

15. novembril sureb Underi õde Berta Under. Underi tervis halveneb.

Under viiakse 27. augustil Stockholmi Saint Erku haiglasse, sealt edasi koos Adsoniga 

Värbergi püsiravihaiglasse. Ka tütar Hedda jääb esialgu haiglaravile.

Under ja Adson Värbergi püsiravihaiglas, kus Helmi Rajamaa paneb kirja Underi mälestusi. 

5. jaanuaril sureb Underi abikaasa Artur Adson.
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1978 Underi 95. sünnipäev. Helsingis ilmub soomekeelne luulevalimik “Puutarhan syksy”, kus 

avaldatakse Underi luule tõlkimisvõistluse võitnud tõlked.

1980 Ööl vastu 25. septembrit Under sureb. 20. oktoobril Underi matused Stockholmi Jakobi kiri

kus. Maetakse Stockholmi Metsakalmistule.

1987 27. oktoobril sureb Lõuna-Saksamaal, Chiemingis Underi väimees Hermann Stock.

1988 6. septembril sureb Underi noorem tütar Hedda Hakker, kes maetakse Stockholmi Metsa

kalmistule.

1994 24. mail sureb Lõuna-Saksamaal Chiemingis Underi vanem tütar Dagmar Stock. Maetud 

Chiemingis.

1998 Esmakordselt ilmuvad vabas Eestis Underi okupatsiooni- ja pagulaspõlve luulekogud “Mure

liku suuga. Sädemed tuhas. Ääremail".

2006 Esmakordselt ilmuvad Eestis kõik Underi kolmeteistkümnes luulekogus avaldatud luuletused 

kogumikus “Lauluga ristitud".
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MARIE UNDERI LUULEKOGUD

Sonetid. Tallinn: Siuru, 1917.

Eelõitseng. Tartu: Odamees, 1918.

Sinine puri. Tallinn: Siuru, 1918.

Verivalla. Tallinn: Auringo, 1920.

Pärisosa. Tallinn: Tallinna Eesti Kirjastusühisuse Kirjastus, 1923.

Hääl varjust. Tallinn: Eesti Kirjanikkude Liidu Kirjastus, 1927.

Rõõm ühest ilusast päevast. Tartu: Eesti Kirjanikkude Liidu Kirjastus, 1928.

Õnnevarjutus. Tartu: Eesti Kirjanikkude Liidu Kirjastus, 1930.

Kivi südamelt. Tartu: Noor-Eesti, 1935.

Ja liha sai sõnaks. Tartu: Eesti Kirjastuse Kooperatiiv, 1936.

Käik tuultesse. Tallinn: Hansa, 1938. Märt Laarmani illustratsioonidega bibliofiilne väljaanne.

Taevaminek. Märt Laarmani illustratsioonidega bibliofiilne väljaanne.

Kolm ballaadi. Tallinn, 1940. Peeter Arumaa bibliofiilne väljaanne.

Kogutud teosed. Kolmes köites. Tartu: Noor-Eesti, 1940.

Mureliku suuga. Tallinn: Eesti Kirjastus, 1942.

Sõnasild. Luulevalimik. Vadstena: Orto, 1945.

Sädemed tuhas. Toronto: Orto, 1954.

Südamik. Valik luuletusi ja ballaade 1917-1957. Stockholm: Vaba Eesti, 1957.

Kogutud luuletused. Stockholm: Vaba Eesti, 1958.

Valitud luuletused. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1958.

Kolmteist ballaadi. Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 1963.

Taevaminek. Stockholm: EMR 1963. Silvia Leitu bibliofiilne väljaanne.

Ääremail. Stockholm: Vaba Eesti, 1963.

Read helisema löövad. Tallinn: Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut, 1966. A. Jõersi bibliofiilne väljaanne.

Uneretk. Tallinn: Perioodika, 1968.

816



Porkuni preili. Stockholm: Bibliophilia, 1968. A. Veeberi bibliofiilne väljaanne.

Rändav järv. Tallinn, 1974. M. Torimi bibliofiilne väljaanne.

Mu süda laulab. Tallinn: Eesti Raamat, 1981.

Luuletused. Tallinn: Eesti Raamat, 1987.

Mureliku suuga. Sädemed tuhas. Ääremail. Tallinn: Eesti Raamat, 1998.

Õnnevarjutus. Tallinn: Tänapäev, 2000.

Õnnevarjutus. Tallinn: Tänapäev, 2003.

Laternaks mu enda süda. Tallinn: Tänapäev, 2006.

Lauluga ristitud. Tallinn: Tänapäev, 2006.

Luule. Tallinn: SE&JS, 2007.

ARHIIVID JA KÄSIKIRJALISED MATERJALID

Eesti Kirjandusmuuseum (KM), Eesti Kultuurilooline Arhiiv (EKLA)

Marie Underi ja Artur Adsoni kogu, fond 180

KM EKLA, f 180, m 1: 8. A. Alle 25 kirja A. Adsonile 1918-1930.

KM EKLA, f 180, m 4: 7. G. Suitsu 2 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1920-1931.

KM EKLA, f 180, m 4: 26. E. Vilde 4 kirja M. Underile 1928-1929.

KM EKLA, f 180, m 5-6. Fr. Tuglase 320 kirja K. A. Adsonile 1917-1944 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 7:1. M. Hackeri (Underi) kiri Noor-Eesti kirjastusühisusele.

KM EKLA, f 180, m 7: 2. A. Adsoni 23 kirja M. Underile 1914-1944 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 7: 4. A. Alle 1 kiri M. Underile 1937.

KM EKLA, f 180, m 10: 3. A. Laikmaa kirjad A. Adsonile ja M. Hacker-Adson-Underile 1928-1939 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 10: 7. Fr. (Priidu) ja Leena Underi’te kirjad A. Adsonile ja M. Underile 1924-1927.

KM EKLA, f 180, m 11: LJ. Barbaruse 121 kirja A. Adsonile ja M. Underile 1918-1939 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 14. Õnnitlused jm Adson-Underile, Marie 50. sünnipäeva puhul 27.1111933.

KM EKLA, f 180, m 16: 7. A. Adson. Mälestusi, 205 lk.

KM EKLA, f 180 m 17:1. A. Adson. Päevaraamat (1907-1910).

KM EKLA, f 180, m 19:1. M. Under, algperioodi eestikeelsed luuletused.

KM EKLA, f 180, m 19: 4. M. Under, Ilmumata luuletuskogu 1912-1914.

KM EKLA, f 180, m 19: 7. M. Under, kogudes ilmumata luuletusi.

KM EKLA, f 180, m 20: 2. M. Under, luuletusi 1913-1917.

KM EKLA, f 180, m 21:1. M. Under, saksakeelsed luuletused (ka kaustik “Dir”) + 3 eestikeelset luuletust.

KM EKLA, f 180, m 21: 6. M. Under, “Õnnevarjutus” käsikiri, mustandeid.

KM EKLA, f 180, m 22: 3. M. Under, käsikiri “Kui oled sunnit elama Tallinna eeslinnas...’’.

KM EKLA, f 180, m 26: 1. “Siuru” põhikiri.

KM EKLA, f 180, m 26: 2. “Siuru” koosolekute protokollid.

KM EKLA, f 180, m 26: 3. “Siuru” väljaläinud kirjad.

KM EKLA, f 180, m 26: 5. “Siuru" mapp “Publik sõimab".

KM EKLA, f 180, m 26: 6. “Siuru" “Luukammer" (siurulaste loomingut ja kirju).

KM EKLA, f 180, m 26: 7. “Siuru" dokumendid.

KM EKLA, f 180, m 26: 8. “Siuru” ruumide renoveerimise kavad.

KM EKLA, f 180, m 26: 9. “Siuru” loosimised.

KM EKLA, f 180, m 26:10. “Siuru" kuulutused, kavad, pääsmed.
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KM EKLA, f 180, m 27. “Siuru” kirjanikkude ühingu ajaleheväljalõiked.

KM EKLA, f 180, m 28: 29a. A. Laipmanni kiri neiu Underile. Dateerimata.

KM EKLA, f 180, m 29-31. A. Adsoni koostatud ajalehe väljalõigete kaust.

KM EKLA, f 180, m 32:1. M. Underi 16 luuletust 1906 ja dat-ta, k. A. Laikmaale.

KM EKLA, f 180, m 32: 2. J. Barbaruse 91 kirja A. Adsonile ja M. Underile 1918-1929 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 33:1. M. Underi luuletõlked “Auswahl estnischer Lyrik".

KM EKLA, f 180, m 33: 2. M. Underi tõlge J. Oks “Das dunkle Menschenkind”.

KM EKLA, f 180, m 33: 3. M. Underi tõlge A. Tassa “Der fromme Jaan".

KM EKLA, f 180, m 35: 4. A. Adson. Päevaraamat 22. jaanuar 1916 kuni 27. veebruar 1917 (käsikiri 

lahtistel lehtedel).

KM EKLA, f 180, m 39:1. M. Under ja A. Adson, 61 kirja Hedda ja Dagy Hackerile 1918-1930.

KM EKLA, f 180, m 39: 2. C. Hacker. Kaustik saksakeelsete luuletustega.

KM EKLA, f 180, m 40:14. M. Underi kiri 23.04.1968 J. ja 0. Millertile.

KM EKLA, f 180, m 41:14. M. Under, 7 kirja A. Adsonile 1944 ja dat-ta .

KM EKLA, f 180, m 42:1. A. Adsoni 332 kirja M. Hackerile (Underile) 1915-1974 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 43: 3. M. Underi kirjad W. K. Matthewsile. (Inglise keeles) 1959.

KM EKLA, f 180, m 43: 5. M. Underi kirjad Nõukogude Eesti Riiklikule Kirjastusele.

KM EKLA, f 180, m 43: 8. M. Underi 15 kirja K. Rummole 1963-1968.

KM EKLA, f 180, m 43: 9. M. Underi kiri R Rummole 7.04.1972.

KM EKLA, f 180, m 44: 3. M. Underi 21 kirja I. Grünthalile 1957-1975.

KM EKLA, f 180, m 44: 4. M. Underi ja A. Adsoni 78 kirja ja dat-ta H. Hackerile 1922-1975.

KM EKLA, f 180, m 45-46. M. Underi ja A. Adsoni 246 kirja I. ja A. Ivaskile 1957-1972 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 47:1. M. Underi (Hackeri) 6 kirja ja dat-ta A. Laikmaale 1904-1916.

KM EKLA, f 180, m 47:1. M. Hackeri (Underi) kiri A. Laipmanile (Laikmaale) 16.01.1916. Hing-e läkitus 

Lpm.-le (Adsoni käekirjas märkus ümbrikul).

KM EKLA, f 180, m 47: 2. A. Adsoni ja M. Underi 5 kirja A. Orasele 1937-1975 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 47: 4. M. Underi ja A. Adsoni kirjad Margot (Dagmar) Reimanile 1958-1975.

KM EKLA, f 180, m 47: 8 ja 48:1. M. Underi ja A. Adsoni 109 kirja D. ja H. Stockile 1926-1976.

KM EKLA, f 180, m 48: 2. M. Underi 5 kirja J. Šumakovile 1956-1957.

KM EKLA, f 180, m 48: 4. M. Underi ja A. Adsoni 50 kirja ja dat-ta B. Underile 1944-1957.

KM EKLA, f 180, m 49: 3. J. Aaviku 92 kirja M. Underile ja A. Adsonile. 92 kirja 1912-1967 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 52:1. 0. Tiefi 87 kirja A. Adsonile 1957-1975 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 56:1. M. Dequekeri 111 kirja A. Adsonile ja M. Underile 1966-1975 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 57:16. H. Elleri 34 kirja M. Underile 1946-1975.

KM EKLA, f 180, m 58: 2. R. Emsoni 102 kirja M. Underile 1959-1977.

KM EKLA, f 180, m 60:1 ja m 61: 1. Õ. Fleigi 198 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1948-1980.

KM EKLA, f 180, m 62:1.1. Grünthali 232 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1950-1971.

KM EKLA, f 180, m 63: 3. H. Hackeri 180 kirja M. Underile 1919-1976.

KM EKLA, f 180, m 65: 4. G. Helbemäe 51 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1949-1971.

KM EKLA, f 180, m 65:15. E. Holmbladi 39 kirja M. Underile 1944-1963.

KM EKLA, f 180, m 67-69.1. ja A. Ivaski 307 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1957-1979 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 71:1. M. Jürma 79 kirja M. Underile 1949-1978.

KM EKLA, f 180 m 73: 2. E. Kanti 33 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1949-1964.
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KM EKLA, f 180, m 78:16. R Laane 20 kirja M. Underile 1962-1976.

KM EKLA, f 180, m 79:1. A. Laikmaa 119 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1904-1913 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 81:1. B. Linde 19 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1908-1915.

KM EKLA, f 180, m 81:14. 0. Looritsa 41 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1949-1958.

KM EKLA, f 180, m 83:1. A. Maristi 87 kirja M. Underile 1952-1972.

KM EKLA, f 180, m 83: 4. U. Masingu 16 kirja M. Underile 1968-1979 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 84:1. W. K. Matthewsi ja N. Matthewsi 12 kirja A. Adsonile ja M. Underile 1952-1959.

KM EKLA, f 180, m 84: 2. K. Matuba 24 kirja (esperanto ja inglise keeles, tõlked eesti keelde) M. Underile

1963-1973.

KM EKLA, f 180, m 84:11. L. Michelsoni 104 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1950-1964.

KM EKLA, f 180, m 85: 5. 0. ja J. Millerti 41 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1963-1975.

KM EKLA, f 180, m 85: 6. A. Moori 52 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1953-1967.

KM EKLA, f 180, m 86:1. H. Mäe 47 kirja A. Adsonile ja M. Underile 1949-1968.

KM EKLA, f 180, m 87: 9. A. Nieländeri 30 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1964-1974.

KM EKLA, f 180, m 88:1. E. Niinivaara 27 kirja M. Underile 1946-1980.

KM EKLA, f 180, m 89-90. A. Orase 208 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1943-1979 ja 12 dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 91:1. Orto kirjastuse 154 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1945-1970.

KM EKLA, f 180, m 92:13. 0. ja A. Pello 27 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1954-1970.

KM EKLA, f 180, m 94: 3. J. (Anette) Pärnamäe 51 kirja Maja Hackerile (alias Marie Underile) 1909-1919.

KM EKLA, f 180, m 94: 4. T. Pärnamäe kiri M. Underile 21.03.1976.

KM EKLA, f 180, m 95: 5. R. Raidi 53 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1955-1975.

KM EKLA, f 180, m 96-101. A. Ranniti 1048 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1946-1976.

KM EKLA, f 180, m 102: 8.1. Rebase 63 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1956-1973.

KM EKLA, f 180, m 102:11. P. Reetsi 173 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1963-1979.

KM EKLA, f 180 m 104: 4. D. Reimani 67 kirja M. Underile 1958-1978 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 105:14. K. Ristikivi 8 kirja M. Underile 1945-1972 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 106: 5. K. Rummo 8 kirja M. Underile 1963-1965.

KM EKLA, f 180, m 106: 6. P. Rummo 3 kirja M. Underile 1965-1972.

KM EKLA, f 180, m 106: 7. E. Runge 53 kirja M. Underile 1962-1980.

KM EKLA, f 180, m 108:1. V. Salo 77 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1951-1979 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 109: 8. E. Siiraku 13 kirja M. Underile 1963-1974.

KM EKLA, f 180, m 110-116. H. ja D. Stocki 888 dateeritud ja 122 dat-ta kirja M. Underile ja A. Adsonile 

1918-1979.

KM EKLA, f 180, m 117: 5. G. Suitsu kirjad A. Adsonile ja M. Underile 1944-1954 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 117:11. Rootsi Akadeemia 8 kirja M. Underile.

KM EKLA, f 180, m 118: 3. J. Šumakovi 11 kirja ja dat-ta M. Underile 1956-1967.

KM EKLA, f 180, m 119:10. F. Tinti 65 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1951-1976 ja 11 dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 121:1. L. ja A. Tuulse 102 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1958-1980.

KM EKLA, f 180, m 122: 3 ja 123:1. A. ja E. Underi 220 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1948-1973.

KM EKLA, f 180 m 123: 2. B. Underi 2 kirja M. Underile 1945.

KM EKLA, f 180, m 123: 3. Emma Underi 5 kirja M. Underile 1972-1973 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 123: 4. E. Underi 16 kirja M. Underile 1925-1931 ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 123: 5. Fr. (Priidu) Underi 11 kirja M. Hackerile (Underile) 1915-1927.
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KM EKLA, f 180, m 123: 6. Rein Underi 1 kiri M. Underile 1978.

KM EKLA, f 180, m 123: 7. Rudolf Underi 3 kirja M. Underile 1972-1973.

KM EKLA, f 180, m 123: 8. V. Underi 2 kirja M. Underile 1973.

KM EKLA, f 180, m 125: 3-4. L. Vaska jaj. Vaska-Zacharski 43 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1960-1977.

KM EKLA, f 180, m 126:1. 0. A. Webermanni 52 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1947-1970ja dat-ta.

KM EKLA, f 180, m 128: U-. A. Viirlaidi 32 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1948-1977.

KM EKLA, f 180, m 129:11. H. Visnapuu 14 kirja M. Underile ja A. Adsonile 1922-1949.

KM EKLA, f 180 m 150:1. A. Adson. Henge palango’ (masinakirjas käsikiri).

KM EKLA, f 180, m 154: 5. A. Adson. Episoode põgenemisest 1944. aasta 20. septembri paiku.

KM EKLA, f 180, m 158: 2. A. Adson. Märkusi Marie Underi Eluraamatusse 1944-1970.

KM EKLA, f 180, m 162-164. A. Adson. Rootsipäevikud 1944-1975.

KM EKLA, f 180, m 165:1. A. Adson. Viiekümnendama kirja asemel 20. oktoobril 1914. Mõtteid ja 

märkmeid (käsikirjaline vihik).

KM EKLA, f 180, m 165: 2. A. Adson. Märkmikud 1917-1920 (sisu 1915-1921).

KM EKLA, f 180, m 165: 5. A. Adson. Märkmeid haiglast.

KM EKLA, f 180, m 169. M. Under. Kogutud luuletused 1958 (käsikiri).

KM EKLA, f 180, m 171: 4. M. Underi ooperilibreto “Kuldnaine*  kava. Dateerimata käsikiri, 7 lk.

KM EKLA, f 180, m 171: 6. M. Underi vestlus rootsi piiskop Sven Danelliga 23. veebruaril 1979. 

Helilindustus Margot Lehiste.

KM EKLA, f 180, m 171: 7. M. Underi luulekogude sisukordi.

KM EKLA, f 180, m 172:1. M. Underi päevik 1922-1953.

KM EKLA, f 180, m 172: 2. M. Underi päevik 1943 (Lahtistel kaartidel).

KM EKLA, f 180, m 173. M. Underi märkmikud.

KM EKLA, f 180, m 172: 3. M. Underi laagripäevik “Dagbok".

KM EKLA, f 180, m 175: 7. M. Underi tõlked Hermann Stocki luulest 1971 (käsikirjad).

KM EKLA, f 180, m 180:1. M. Underi ristimistunnistus.

KM EKLA, f 180, m 219: 6. M. Kampmaa kiri A. Laikmaale 22.02.1935.

KM EKLA, f 180, m 219: 7. A. Laikmaa kiri M. Kampmaale 9.05.1928.

KM EKLA, f 180, m 230: 9. A. Adsoni koostatud M. Underi sugupuu.

KM EKLA, f 180, m 231:11. Paulene Aspeli kaheksa prantsuskeelset tõlget Marie Underi luuletustest (käsikirjad).

KM EKLA, f 180, m 231:12. Andree Corda tõlked M. Underi luulest, 32 lk.

Johannes Vares-Barbaruse kogu, fond 8

KM EKLA, f 8, m 134: 3. J. Vares-Barbaruse 140 kirja Fr. Tuglasele 1918-1941 ja dat-ta.

Ants Laikmaa kogu, fond 74

KM EKLA, f 74, m 2: 5. Karl F. Nõu. Jalutuskäik A. Laikmaa juure 13.-14.1.1937.

Oskar Looritsa kogu, fond 175

KM EKLA, f 175, m 20: 26. M. Underi kirjad 0. Looritsale 1935-1939.

Ants Orase kogu, fond 237

KM EKLA, f 237, m 7: 6. A. Adsoni ja M. Underi 159 kirja A. Orasele 1956-1975.
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Friedebert Tuglase kogu, fond 245

KM EKLA, f 245, m 61:14. G. Suitsu 82 kirja Fr. Tuglasele 1903-1936.

KM EKLA, f 245, m 70:18. M. Underi 52 kirja Fr. Tuglasele 1917-1971 ja dat-ta.

KM EKLA, f 245, m 223:16. A. Adson, Läheb mööda. Näidendi käsikiri.

KM EKLA, f 245, m 245: 5-6. A. Adsoni 366 kirja Fr. Tuglasele 1917-1944.

Hilda Dreseni kogu, f 289

KM EKLA, f 289, m 44:1. M. Underi 15 kirja H. Dresenile 1923-1973.

Gustav Suitsu kogu, fond 333

KM EKLA, f 333, m 7: 6. A. Adsoni ja M. Underi 21 kirja G. Suitsule 1938-1954.

Väliseesti segakogu , fond 375

KM EKLA, f 375, m 67:1. M. Underi 264 kirja A. Rannitile 1946-1970. (Koopiad.)

KM EKLA, f 375, m 170: 8. A. Adsoni ja M. Underi 55 kirja Juta ja Olaf Millertlle 1962-1975.

KM EKLA, f 375, m 170: 9. M. Underi ja A. Adsoni kirjad Juta Zacharskile, endine Vaska. (Baltimore).

KM EKLA, f 375, m 171: 3. A. Adsoni ja M. Underi 76 kirja P. H. Reetsite 1963-1969.

KM EKLA, f 375, m 172: 1. A. Adson ja M. Under 51 kirja R H. Reetsile 1970-1975.

KM EKLA, koopiate kogu

KM EKLA, koopiad 363, m 1-8. A. Adsoni ja M. Underi kirjad J. Barbarusele. 1918-1939.

Eesti Rahvusarhiiv (ERA)

ERA.1357.2.291. Marie Hackeri sünd. Underi ja Karl Hackeri abielulahutuse asi, toimik nr 136, alustatud 

20. juulil 1923 ja lõpetatud 15. detsembril 1923.

ERA, f R-39, nim 1, s 9. A. Adsoni kirjad J. Barbarusele.

ERA, f 1, n 4, s 1974. EKP KK büroo 4.-18. september 1956 istung. Suitsu, Underi luulekogude 

väljaandmisest.

ERA, f 1108, nim 5, s-ü 12,151.

ERA, f 1108, nim 5, s-ü 12,1 3-4.

ERA, f 1108, nim 5, s-ü 12, l 220.

ERA, f 1108, nim 5, s-ü 32, l 43-44.

ERA,f 1108, nim 5, s-ü 32,119.

ERA, f 1108, nim 5, s-ü 14, l 47.

Tartu Kunstimuuseum

Marie Underi kirjad Ants Laikmaale. Tartu Kunstimuuseum, Ants Laikmaa fond.

Tartu Ülikooli arhiiv

Jõesaar, Kristi 1998. Tõlge kui vahendav metatekst Marie Under näitel. Bakalaureusetöö (käsikiri).

Juhendaja prof Rein Veidemann. Tartu: Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool.

Laur, Liina 1996. Kristlikud sümbolmotiivid Marie Underi loomingus. Diplomitöö (käsikiri). Juhendaja 
prof Harald Peep. Tartu: Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool.
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Rehemaa, Tuuli 1999. Marie Under modernismi tutvustajana ja viljelejana. Bakalaureusetöö (käsikiri). 

Juhendaja Arne Merilai. Tartu: Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetool.

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn.

Friedebert Tuglase testament. Käsikiri.

Astrid Ivaski koduarhiiv Riias Läti Vabariigis (varem Corkis Iirimaal).

Ivar Ivaski päevikud ja kirjavahetused eesti kirjanikega.

Marie Underi ja Artur Adsoni kirjad Astrid ja Ivar Ivaskile. 246 kirja ning käsikirju, 475 lk, 18. septembrist 

1957 kuni 17. septembrini 1979 ja dateerimata. (Koopiad KM EKLA, f 180, m 45-46.)

USA immigratsiooni keskarhiiv Minneapolises

Immigration History Research Center http://www.ihrc.umn.edu/

Perekond Pärnamäe arhiiv

USA Valel Ülikooli raamatukogu arhiiv

Marie Underi ja Artur Adsoni kirjad Aleksis Rannitile. 264 kirja 1946-1970. Valel Ülikooli Raamatukogu, 

USA. Collection 483, Box 24-25. (Koopiad KM EKLA, f 375, m 67:1.)

USA lowa City Ülikooli arhiiv

Paulene Aspeli arhiiv.

Aleksander Aspeli arhiiv.

Marie Underi ja Artur Adsoni kirjad Aleksander Aspelile.

Eesti Vabariigi aukonsuli Irja Cilluffo arhiiv Portsmouthis USAs

Marie Underi kirjad Õie Fleigile.

Sirje Kiini arhiiv, 2008 deponeeritud hoiule KM EKLAs

Käsikirjad, kirjad

Kodar, Artur 1980. Pastor Artur Kõdari jutlus Marie Underi matustel 20. oktoobril 1980. Masinakirjaline 

käsikiri (2 lk).

Saariluoma, Liisa 2008. Herderin esteetiika. Soomekeelse artikli käsikiri.

Toomet, Hardu 1991. Hardu Toometi kiri Sirje Kiinile 28. aprillil 1991.

Tuulse, Liidia 1981a. Linnud Marie Underi luules. Käsikirja koopia. Originaal Liidia Tuulse arhiivis Stockholmis.

Under, Marie 1962. Marie Underi kiri Liidia Tuulsele 12. detsembril 1962. Kirjavahetuse koopiad.

Originaalkirjad Liidia Tuulse arhiivis Stockholmis.

USUTLUSED

Arder, Arpad 1991. Arpad Arderi usutlus Sirje Kiinile 1991 Kassaris. Märkmed autori arhiivis, videosalvestus 

“Tallinnfilmi” arhiivis.

Aspel, Paulene 2006. Paulene Aspeli usutlus Sirje Kiinile 4. juunil 2006 lowa Citys, USAs. Märkmed ja 

videosalvestus autori arhiivis.

Eelmäe, August 1991; 1992. August Eelmäe usutlused Sirje Kiinile 1991-1992. Märkmed autori arhiivis.
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Evart, Evi 2005. Evi Evarti usutlus Sirje Kiinile 2005. aasta märtsis New Yorgis USAs. Märkmed autori arhiivis.

Ivask, Astrid 1998; 2002. Astrid Ivaski usutlused Sirje Kiinile Iirimaal Corkis 1998 ja Riias 2002.

Märkmed autori arhiivis.

Ivask, Ivar 1989. Ivar Ivaski usutlus Sirje Kiinile 1989 Tallinnas. Märkmed autori arhiivis.

jõgi, Olev 1978. Olev Jõe suulised andmed Sirje Kiinile 1978 Tallinnas. Märkmed autori arhiivis.

Kokla, Paul 1992. Paul Kokla usutlus Sirje Kiinile 1992 Stockholmis. Märkmed autori arhiivis.

Koskenniemi, Martti 1995. Koskenniemi (Veikko Antero Koskenniemi poja) usutlus Sirje Kiinile 1995 

juulis Hankos Soomes. Märkmed autori arhiivis.

Kuusma, Leida 1992. Leida Kuusma usutlus Sirje Kiinile Stockholmis 1992. Märkmed autori arhiivis.

Laan, Paul 1989; 1991; 1992. Paul Laane usutlused Sirje Kiinile Stockholmis 1989,1991,1992. 

Märkmed autori arhiivis.

Lepik, Kalju 1992. Kalju Lepiku usutlus Sirje Kiinile Stockholmis 1992. Märkmed autori arhiivis.

Niinivaara, Eeva 1991. Eeva Niinivaara usutlus Sirje Kiinile 1991 Helsingis. Märkmed autori arhiivis.

Rajamaa, Helmi 1989; 1991; 1992. Helmi Rajamaa usutlustesari Sirje Kiinile 1989,1991,1992

Stockholmis. Märkmed ja lindistused autori arhiivis. Videosalvestus 1992 “Tallinnfilmi” arhiivis.

Reiman, Dagmar 1992. Dagmar (Margot) Reimani usutlus Sirje Kiinile aprillis-mais 1992 Tallinnas. 

Märkmed autori arhiivis.

Reiman, Mait 1992. Mait Reimani usutlused Sirje Kiinile mais, juunis ja detsembris 1992 Tallinnas. 

Märkmed autori arhiivis.

Reinans, Alur 1992. Alur Reinansi usutlused Sirje Kiinile Stockholmis jaanuaris 1992. Märkmed, 

lindistused autori arhiivis. Videosalvestused “Tallinnfilmi’’ arhiivis.

Rummo, Paul 1981. Paul Rummo usutlus Sirje Kiinile 1981 sügisel Tallinnas. Märkmed autori arhiivis.

Saarsen, Karin 1992. Karin Saarseni usutlused Sirje Kiinile 1992 Stockholmis. Märkmed ja lindistused 

autori arhiivis. Videosalvestused “Tallinnfilmi’’ arhiivis.

Siirak, Erna 1985; 1986. Erna Siiraku usutlused Sirje Kiinile 1985 ja 1986 Tallinnas. Märkmed autori arhiivis.

Teder, Eerik 1997. Erik Tedre usutlus Sirje Kiinile 1997 Tallinnas. Märkmed autori arhiivis.

Tuulse, Liidia 1991; 1992. Liidia Tuulse usutlused Sirje Kiinile 1991 ja 1992 Stockholmis. Märkmed ja 

lindistused autori arhiivis.

ELEKTRONKIRJAD

Hinrikus, Rutt 1996-2009. Rutt Hinrikuse elektroonilised kirjad Sirje Kiinile. 1996-2009. Autori arhiiv.

Hirv, Indrek 2007. Indrek Hirve elektrooniline kiri Sirje Kiinile. 19. aprill 2007. Autori arhiiv.

Kareva, Doris 2007. Doris Kareva elektrooniline kiri Sirje Kiinile 27. aprill 2007. Autori arhiiv.

Kivisildnik, Sven 2007. Sven Kivisildniku elektrooniline kiri Sirje Kiinile 19. aprill 2007. Autori arhiiv.

Merilai, Arne 2007. Arne Merilai elektrooniline kiri Sirje Kiinile 19. aprill 2007. Autori arhiiv.

Soomets, Triin 2007. Triin Soometsa elektrooniline kiri Sirje Kiinile. 19. aprill 2007. Autori arhiiv.

Väljataga, Märt 2007. Märt Väljataga elektrooniline kiri Sirje Kiinile. 21. aprill 2007. Autori arhiiv.

RAAMATUD, ARTIKLID

Aavik, Johannes 1921. Puudused uuemas eesti luules. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts.

Acht estnische Dichter 1964. Koostaja ja tõlkija Ants Oras. Stockholm: Vaba Eesti.

Adams, Valmar 1966. Igor Severjanin Eestis. - Keel ja Kirjandus, nr 8, lk 474.

Adson, Artur 1930. Möödunud aasta ilukirjandus. Lüürika. - Looming, nr 2, lk 188-197
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Adson, Artur 1946. Neli veskit. Vadstena: Orto.

Adson, Artur 1949. Siuru-raamat. Vadstena: Orto.

Adson, Artur 1950. Reisiraamat. Vadstena: Orto.

Adson, Artur 1951. Lahkumine. Toronto: Orto

Adson, Artur 1954. Kadunud maailm. Toronto: Ortoprint.

Adson, Artur 1957. Kultuurimured. -Stockholms-Tidningen Eestlastele, 11. juuni, lk 11.

Adson, Artur 1973. Rahumäe kannel. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv.

Adson, Artur 1974a. Marie Underi eluraamat I. Lund: Vaba Eesti.

Adson, Artur 1974b. Marie Underi eluraamat II. Esseid, hinnanguid, bibliograafiat. Lund: Vaba Eesti.
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Jungholz, Karl 109

Jõesaar, Kristi 780

JõgeverJaan 678

Jõgi, Olev 16

Jänes, Henno 288, 540, 814

Järv, Jaan 288, 296

Järvi, Neeme 806

Jürgenstein, Anton 208, 253, 286-288, 631, 731

Jürissaar, Ottniell 746

Jürisalu, Heino 748

Jürma, Mall 452, 496, 498-499, 529-530, 540, 

671, 673-674, 768, 778, 814

Jürmann, Linda 90

Jürme (Jürgenson), Johannes 748

Kaal, Aira 711

Kaarto, Torni 23, 25

Kaasinen, Aino 787, 792

Kaelas, Aleksander 512

Kafka, Franz 38

Kailas, Uuno 360, 558, 668, 787, 789

Kajava, Aino 788

Kalda, Maie 715, 722

Kallas, Aino 17, 66,131,171,192,199, 243, 

276, 300, 331, 339-340, 441, 448, 591, 

621-622, 625, 628-629, 633, 676, 705, 

719, 726, 756, 788, 791, 798, 811

Kallas, Oskar 39,170

Kalmus, Ain 670

Kalocsay, Kalman 774-775

Kampmaa, Mihkel 60, 63,120, 704

Kangro, Bernard 241, 313-314, 421-422, 443, 

458, 471, 507, 517, 521, 525-526, 649

650, 654, 656, 661, 663-664, 669, 673, 

680-682, 695, 703, 710, 720, 745, 768, 

776-777, 813

Kangro, perekond 422

Kangro-Pool, Rasmus 252, 708

Kann, Nikolai 93-94

Kant, Edgar 452, 489

Kant, Immanuel 610, 755, 758

Kaplinski, Jaan 721, 741, 806

Kapp, Eugen 748

Kare, Kauko 506, 790-791

Kareva, Doris 347, 621, 740, 745

Karja, Toomas 39

Karjalan, Heimo 789

Karlson, Ferdinand 93, 99, 650, 654

Karolus vt Haling, Kaarel

Karonga.Jaan 44

Karppanen, Esko 787

Karrisoo 473

Karu 288

Kasemets, Anton 748

Kasemets, Udo 748

Kask, Reinhold 532

Katzensteg, perekond 457

Keatsjohn 28, 553

Keiland, Harald 525

Kekkonen, Urho Kaleva 471

Kelder, Vallo 17

Kellermann, Bernhard 155-156, 756

Kepes, Geza 529, 569, 814

Keres, Paul 806

Kerner, Leena vt Under, Leena

Kerner, Madli 41

Kerner, Magnus 41-42

Kerner, Peeter 41

Kernerid, perekond 57

Kerves, Gustav (Kustav) 49

Kerves, Ingel 38, 40

Kerves, Nigulas 38-41, 49, 478

Kettunen, Lauri 509, 513

Key, Ellen Sofia Karolina 158, 440, 448, 756

Keyserling, Eduard von 155

Keyserling, krahv Hermann von 300-301, 754

Kiin, Herman 715

Kiin, Sirje 3, 454, 616, 709, 711, 719, 725, 740,

796, 806

Kiisk, Harri 596

Kitpi-Hynynen, Raili 524, 787

Kirss, Tiina 269

Kirst, Hans Hellmut 456
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Kirstina, Leena 616

Kisfaludy, Edoarda Dala 772, 814

Kitzberg, August 110,174, 284-288, 291, 681, 

701, 716, 738-739

Kivikas, Albert 208, 253-254, 256, 259, 270

271, 280, 284, 287, 296, 298-299, 330, 

401, 404, 410, 635-637, 642, 647, 690, 

716,717,719,734,761,811

Kivimaa, Arvi 360

Kivioja, Maija-Leena 792

Kivirand, Rudolf 448, 768

Kjellin, Helge 459

Klam, Dagmar 787, 791

Klein, Rudolf 171

Kleitsman, Maria 465, 529, 814

Kleitsmanid, perekond 531

Klenovski, Dmitri 508, 513

Klõšeikojaan 595

Koeb vt Kures, Voldemar

Koidula, Lydia 32, 37, 209, 218, 431, 621, 625,

631, 658, 660, 665, 716, 748, 777, 790, 806

Kokla, Juhan 18, 47, 57,106,126, 415, 419, 

423,444,477,591, 604,755

Kokla, Paul 454

Kokoschka, Oskar 496, 531

Kolk, Raimond 512, 517, 525, 527, 564, 725

Kompus, Hanno (Johannes) 244, 284, 287, 362

Konfutsius 254

Koort, Jaan 109,130

Koreiša, Igor 772, 786

Korkjyri 528, 746

Korolev, A. 786

Koskenniemi, Martti 787

Koskenniemi, Veikko Antero 289-290, 360

Kostiainen, Elsa-Kirsti 787

Kotkas, Juuli 746

Krafft-Ebing, Richard von 626

Krause, preili 61-62

Kretschmer, Ernst 29

Kreutzwald, Friedrich Reinhold 22, 230, 338

341, 351-352, 645

Kross, Jaan 95, 597, 746, 806

Krull, Diana 517

Krull, Hasso 709

Krumme, Detlef 616

Krusten, Otto 153, 235, 241, 330, 622, 643

Krusten, Pedro 290, 419

Kruus, Hans 206, 314, 318-319

Kukas, Leida 517

Kuprin, Aleksandr 443

Kures, Voldemar 234, 313, 401, 491, 498, 518, 

597, 791

Kurlents, Alfred 517

Kurvet-Käosaar, Leena 756

Kuusi, Matti 792

Kuusik, Edgar 362

Kuusik, Tiit 526

Kuusma, Leida 17, 234, 424, 454, 589-590

Kuusma, perekond 512, 518, 528

Kodar, Artur 594, 596

Kõpp, Johannes 424, 528

Kõressaare, Joho 326, 565

Käbin, Ivan (Johannes) 806

Kähkönen, Marjut 798

Kärner, Jaan 147-148, 256, 259-260, 266, 270, 

272, 287, 291, 306, 326, 330, 354, 399, 

632, 635, 637, 642, 644, 681, 716, 734, 

745, 761, 788

Kärner, Siim 775

Kääriäinen, Iiris 792

Köler, Johann 446

Laaban, Ilmar 346, 475, 512, 529, 534-535, 

548, 557, 561, 563, 662-663, 670-671, 

694, 745, 772, 780-784, 795, 814

Laaman, Ilona 673

Laan, Paul 17-18, 44, 47, 379, 424, 452, 454, 

529, 532, 540, 582, 589, 591, 604, 671

Laane, Paul, 454, 532, 604

Laanpere, Helga 597

Laar, Mart 806

Laasi, Mari 48

Lacan, Jacques 26

Lagerkvist, Pär 473, 753, 813

Lagerlöf, Selma 272, 554, 796

Lahdelma, Tuomo 792
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Laido, Evi 738-740

Laidoner, Johannes 806

Laikmaa, Ants (Laipman, Hans) 8,18, 21,

52-53, 57, 63, 66, 76, 85, 88-90, 99-100, 

103-104,106-107,109-110,112-114, 

118-121,124-128,130-147,151,158, 

174,190, 203, 233-234, 239, 241, 452, 

474, 544, 586, 700-702, 722, 756, 806, 

809- 810

Laitinen, Kai 276, 498-499, 673, 789-791 

Langemets, Andres 744, 806

Langer, František 361

Laosson, Max 201-202, 711, 716

Laozi 478, 641

Lasker-Schüler, Else 268, 305, 554, 781

Lattik, Jaan 419, 435

Latvala, Laura 787, 791

Laur, Andres 471, 473

Laur, Liina 768-770, 786

Lauter, Ants 310, 361

Leet, Mare 475, 596

Lehiste, Ilse 779

Lehiste, Margot 591

Lehtonen, Anna-Liisa 792

Leino, Eino 338, 353, 642, 646, 688-689, 

734-735, 788

Lekstetn, Mart 788

Lemba, Artur 748

Lenin (Uljanov), Vladimir 277, 531, 566, 712

Leontjev, Aleksei N. 29

Lepik, Kalju 454, 517, 591, 596, 673, 709, 720, 731

Lepp, Konstantin 98, 363

Lermontov, Mihhail 199, 338, 372, 398-399, 

538, 547, 569, 600, 668, 753, 812

Levin, A. 786

Lewis, Sinclair 796

Levi-Strauss, Claude 26

Lienhardt, dr 430

Liiv, Jakob 326, 338-339

Liiv, Juhan 105,109,138,148, 209, 214, 295, 

419,621,635,665,748, 806

Linkhorst, Aksel 443

Lilja, Pekka 792

Lill Sügisen (pseudonüüm, Muik, Lilly) 326

Linde, Bernhard 110,124,154, 270, 284, 287,

452, 563

Lindeberg, dr 506

Lindtke, Gustav 531

Linnuste, Vahur 534-535

Lintropjaan 98,178, 228, 230,287-288, 310, 363

Loigu, Valdeko 748

Longos254

Loorits, Oskar 338, 345, 349, 435, 451-452,

475, 487, 490, 508

Lorca, Garcia F. 338

Lotmanjuri 29, 614

Lotz, Ernst Wilhelm 268

Luiga, Juhan 109, 208, 286, 288

Luik, Viivi 452, 621, 746

Lukas, Liina 624

Lumiste, Leho 498, 666

Lunatšarski, Anatoli 272, 751

Luts, Oskar 287, 404, 410

Lõo, Jaan 788

Lõoke, jaamaülem 471

Lönnrot, Elias 22

Lüüs, Hele 494, 581

Lydecken, Arvid 360

Lyman, Henry 522, 779

Macura, Vladimir 772

Maeterlinck, Maurice 155-156,161,169, 221,

305, 337, 478, 532, 538, 630, 635, 752,

760, 796, 810

Mallarme, Stephane 548, 646

Mandrejüri 748

Mann, Heinrich 155

Mann, Thomas 462, 796

Mannila, Simo 792

Manninen, Otto 561, 653, 659, 787, 791

Marcus, Laura 27

Marcus Aurelius 565

Marcuse, Herbert 562

Mare, Walter de la 641

Margotis,Joseph 23

Marguste, Anti 748
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Marist, Alfred Aario 452, 533, 535, 745

Mark, Heinrich 531

Marland, Eva 109

Martens 528

Martna, Mihkel 93

Marx, Karl 37, 295

Masing, Otto Wilhelm 339

Masing, Uku (Hugo) 452, 543, 563, 650, 703

Matthews, Kleesmann William 452, 480, 493,

566, 772, 777-779, 783, 791, 794, 813

Matthews, Naomi 452

Matuba, Kikunobu 452, 518

Mauriac, Francjois 455, 530

Maurina, Zenta 475, 776

Maurois, Andre 27

Melberg, Enel 772, 784

Meikas, Kukku 798

Mereste, Uno 413

Merežkovski, Dmitri 443

Meri, Heinrich 748

Meri, Lennart 543, 806

Merilaas, Kersti 17, 202, 410, 553, 621, 656, 

744-745, 777

Merilai, Arne 337, 339, 346, 348, 645-646, 

675, 689-690, 695, 742

Merivoo, Rasmus (MC Mölder) 743

Metsanurk, Mait (Hubel, Eduard) 98,107,109

110,147,178, 228, 230, 284-288, 291,

363, 400, 404, 751

Michaux, Henri 564

Michelson, Friedebert vt Tuglas

Michelson, Leon 452, 474

Mickiewicz, Adam 338

Mihkla, Karl 38, 41-44, 47, 52, 61, 63-64, 93

Mikkelsaar, Enno-Lembit 600

Millay, Edna St. Vincent 554

Miller, Nancy K. 26

Millert, Juta 527, 529, 814

Millert, Olaf 19-20, 451-452, 454, 509, 527,

529, 813-814

Mints, Zara 29-30

Moliere 13, 680

Moog, Willy 300

Moor, Arvi 452

Moore, Marianne 737

Morgan, Charles 473, 478-479

Morn, Reed vt Dreverk, Frieda

Mugasto, Hando 367, 418

Mukafovskyjan 616-617

Munch, Edward 494

Munk, Kaj 461

Muru, Karl 517, 709

Mustapää, Pentti (Haavio, Martti) 659, 773, 787,

790-791

Mäe, Hjalmar 404, 452

Mäelo, Helmi 525, 587, 589

Mägi, Arvo 17, 490, 496, 510, 661, 671-674,

735, 779, 793

Mägi, Ester 748

Mägi, Konrad 191, 201, 218,230, 233-234, 241,

243, 292

Mägi, Malle 748

Mälk, August 17, 405, 410, 428, 467, 477, 506,

510-511, 525, 528, 587, 717

Mälk, Leini 528

Mälk, Magnus 201

Mälk, perekond 518, 528, 531

Mänd, Evald 671-672, 720, 768

Mändmets, Jakob 287-288

Müllersdorf (Under), Melitta 38-39

Müllersdorf, Uku 500

Münther, Otto H. 93-94, 98,124,126, 701

Neggo, Helmi (Tõramaa, H.) 192, 622-623, 628,

633, 706, 726-728, 733

Nerudajan 569, 752

Neruda, Pablo 528, 566

Neuhaus, Heinrich 437

Niclasen, Cornelia 64-65, 809

Nieländer, August 452

Nietzsche, Friedrich 37,148, 254, 313, 320,

478, 749-750, 758

Niggola, Ants 38

Niinivaara (Pälluri), Eeva 19, 452-453, 460,

597, 673-674, 746, 773, 787, 789, 791

Niit, Ellen 597
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Nirk, Niggolas (Nigulas) 38

Nittim, Mare 61

Noailles, krahvinna Anna de U-3U, 533, 554 

Nobel, Alfred 13-14, 377, 440, 442-443, 448, 

466, 471-472, 488, 516, 528, 530-531, 

538, 540, 543, 551, 556, 566, 606-607, 

618, 652, 735, 752, 754, 776-777, 780, 

791, 794-796, 806, 812-814

Novalis 630, 754

Novarr, David 27

Novožilov, M. 786

Nõu, Helga 517, 673

Nõu, Karl E 120, 399-401

Nyman, Johannes 477

Obrezkova, Niina 773

Obrijosef 753

Oengojulius 339, 354, 642

Oinas, August 517

Oinas, Emma Elisabeth vt Tuglas, Elo

Oja (Hacker), Auguste (Gustel) 95, 98,104,106,

118

Oja, Eduard 748

Oja, Hannes 672-673, 771

Oja, perekond 401

Ojalo, Jaan 775

Oks, Jaan 244, 295

Õlak, Paul 98,107,110,151, 313, 361, 437-438, 

462,465

Olesk, Sirje 14, 722

Olt, Harry 748

Onerva (Lehtinen, Hilja Onerva; Onerva, L.) 554 

Oras, Ants 16,19, 21, 208, 305, 339, 354, 358,

371, 377-378, 413, 420, 423, 433, 438, 440, 

443-444, 448, 451, 453, 462, 465, 474, 

480, 494-495, 499-501, 516, 529, 547-549, 

551-569, 577, 580, 603, 606, 611, 627-629, 

631-632, 634-635,637-638, 640-647, 

649- 656, 658-662, 664, 666, 668, 670

675, 677, 682, 684-685, 687-696, 702

705, 719, 725, 731-732, 734-735, 737, 743, 

745, 749, 759, 761-763, 767, 776-779, 

784-785, 789-791, 794-795, 804, 814

Ostra (Oinas), Alma 288

Ott, Urmas 709

Ould, Hermon 462, 465

Ovidius 254

Painter, George D. 26

Paju, Otto 502,517

Palgi, Daniel 330, 638, 640, 687

Palusalu, Kristjan 806

Panin, Gennadi 529

Pantenius, Theodor Hermann 339

Paris, Rudolf 223, 528

Parke, Catherine 27

Parrest, (Paukson) Harald 470, 646, 654, 691

Pascal, Blaise 754

Pasternak, Boris 372, 503, 505, 508, 528, 546,

569, 779, 781, 813

Pattap, Julie (Juuli) 44, 60

Pease, Donald 23

Pedajas, Priit 748

Peep, Harald 257-258, 272, 282, 668, 722-723

Pello, Aino 453

Pello, Otmar 453

Pentikäinen, Juha 30

Perten, Hella 540

Perten, Harald 470

Peterson, Kristjan Jaak 209, 806

Peterson, Otto 284

Petšerskaja, E. 786

Pick, Otto 361

Piir, Enno 405-406, 722, 771

Pinna, Paul 109, 362

Pinna, Signe 539

Pitka, Johan 806

Platon 254, 300, 531, 755, 758

Plinius 22

Pontius Pilatus 341

Poom, Linda 512, 531

Poskajaan 806

Poska-Grünthal, Veera 727

Pranspill, Andres 779

Promet, Lilli 202

Proust, Marcel 26
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Pruul, August 748

Ptšelovodova, Nadežda 772

Pühvel, Heino 722

Pühvel,Jaan 527, 530

Pukk, Otto 466, 469

Puks, Peep 17, 51, 454, 470

Pullmann (Linge), Auguste 64,106

Pung (Päts), Marianne 94

Puškin, Aleksandr 338, 549

Põld, Helmi 252, 702-703, 705, 743

Põld, Peeter 252, 628, 702-703, 705

Põldmäe, Alo 748

Päkkilä, Maret 791-792

Päll, Eduard 716

Pälluri, Eeva vt Niinivaara

Pärnamäe, Albert 20

Pärnamäe, Anette (Jeanette) 19-20,111,453,474

Pärnamäe, Thea 453

Pärt, Arvo 806

Päts, Konstantin 66, 93-94, 99, 470, 524, 620, 

755, 806, 809

Päts, Nikolai 650, 654

Päts, Riho 748

Päts, Marianne vt Pung

Päärt, pr 438

Pääsuke, Piret 709

Põhi, Hjalmar 748

Pöögelmann, Hans 93,124

Pütsep, Ervin 587

Quisling, Vidkun 563

Radauskas, Henrikas 544, 546, 550, 559, 569

Raid, Robert 453

Raig, Kulle 792

Rajaloo, Elmar 748

Rajamaa, Helmi 17-18, 43-44, 48, 51-52, 55, 

60-61, 63, 65-66, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 

89, 95, 97-100,103, 108-110, 116, 141, 

146, 151-152, 176, 207-208, 233-234, 

379, 394, 396, 424, 453-454, 474, 498, 

502, 524, 539, 585, 587-591, 594, 604, 

606,731,770-771, 787,815

Ranna, Helene 654, 727

Rannit, Aleksis 19,106, 338, 377, 420-421,

451, 453, 473-474, 477-478, 494-496, 

498, 500, 503-505, 508-509, 511, 513, 

516, 521-523, 526-530, 532-534, 538

540, 543, 547, 549, 563-565, 567, 569

570, 603-604, 606-607, 646, 660-661, 

671-675, 694, 701, 710, 725, 735, 747, 

753, 755, 763, 768, 775-776, 779-780, 

813-814

Raud, Mart 326, 339, 398, 650, 654

Raudsepp, Ernst 638, 734

Raudsepp, Hugo 38,109,147-148, 230, 238, 

240, 246-247, 269, 281, 286, 288, 306, 

330, 372, 410, 470, 625-626, 628, 630, 

632-634, 638, 678, 684-685, 705, 707

708, 729-730, 733-734, 740, 759, 766, 

811

Rebane, Imant 453, 518, 531, 534, 572 

Reets, Paul 19-20,161, 451, 453-454, 474,

518, 520, 524, 526, 531, 562, 578, 580, 

665-666, 710, 814

Rei, August 466-467, 469

Reichmann, Jaak 93

Reijonen, Tuuli 788

Reiman, Dagmar (Margot, Väike-Dagy) 18, 52, 

59, 82, 99-102, 104,107, 114, 120,141, 

202-203, 208-209, 211 231, 295, 298, 

309, 316, 320, 331, 354, 360, 364, 365, 

397, 404, 415, 417-419, 421-422, 424

426, 451, 453-454, 452, 453, 459-460, 

465, 474, 490, 498, 502, 506-507, 588, 

597, 644,679, 809,812,815

Reiman, Ilmar 644, 688

Reiman, Liina 171,199, 490

Reiman, Mait 52,114,116, 209

Reiman, Priidu 209

Reiman, Valfried 203

Reiman, perekond 142, 203, 205, 813

Reimann, Rudolf 244, 788

Reinans, Alur 17, 379, 424, 435, 454, 604, 731 

Reinvald, Ado 286

Remizov, Aleksei 443
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Renner, Johann 339

Renqvist, Alvar 360

Ridala, Esmo 529, 563, 814

Ridala (Grünthal), Villem 109-110,131, 563, 

621, 625, 629, 647

Riet, pr 405

Riives, Bernhard 300, 413

Riike, Rainer Maria 268, 323, 477, 479, 516, 

538, 549-551, 553, 555-567, 569-570, 

632, 635, 649, 652, 661, 668, 674, 731

732, 749, 778-781, 789

Rimbaud, Arthur 254, 538, 570, 634, 646, 752, 

779

Ristikivi, Karl 344, 406, 410, 419, 435, 451, 

453, 458, 510-511, 530, 539, 605, 630, 

645-646, 657, 664, 669, 671, 673, 683, 

689, 704,717,732,759,770

Ristlaan, Rein 724

Ritsing, Alo 748

Rjabušinski, Pavel 103,107, 809

Roht, Richard 198, 244, 247, 253-254, 267, 

277, 285, 288, 629, 648, 650, 759

Rolland, Romain 272, 295, 298, 301, 333, 337, 

754, 764

Rollison 27

Romains, Jules 272, 561, 754

Roos, Jaan 203-205

Roose, Arthur 306, 634, 684

Roots (Erdmann, Hertmann), Anette 64

Rosegger, Peter 754

Rosen, parunessid 62

Rostand, Edmond 752

Rubiner 754

Rumessen, Vardo 748

Rummo, Karin 71, 452-453

Rummo, Paul-Eerik 286-287, 295, 376, 452, 

521, 543, 589, 605- 606, 649-650, 715, 

718, 723, 744, 747, 806

Rumor, Karl vt Ast

Runge, Ene 453

Runnel, Hando 32, 806

Russell, Bertrand 523

Russow, Balthasar 339, 421

Rähesoo.Jaak 704

Rännang, Virve 745

Rönkä, Aimo 772, 787, 792-794

Saar, Mart 748

Saareste, Andrus 528, 535, 537

Saariluoma, Liisa 15, 23, 32

Saarsen, Karin 17,106, 424, 454, 517, 589,

591, 595-596, 673-674, 731, 771, 781

Sabas, Johan 624, 628, 676-677, 706-707, 730

Salasoo, Inno 748

Salo, Vello 451, 453, 517, 527, 532, 540, 604

Salome, Lou Andreas 477, 479, 549

Salomon 254, 328

Salu, Herbert 338-339, 344, 645

Sanden, preili 62

Sander, Tõnis 109,147-148

Sang, August 202, 526, 553, 712

Santayana, George 473, 478-479

Saraja, Vilho 787

Sarajas, Annamari 528

Sarap, Anna 810

Sarap, Carl 244

Sartre,Jean-Paul 523, 528

Schiller, Friedrich 32, 53, 68, 74, 307, 314, 337, 

406,478,538, 609

Schilling, paruness 62

Schjerfbeck, Helene 789

Schlegel 754

Schmidt, prl 65

Schmidt, suvilaomanik 810

Schmilevsky, B. 64

Schopenhauer, Arthur 320, 750

Schweitzer, Albert 755, 764-765

Schön, Erich 616

Segers, Rien T. 617

Semenenko, Svetlan 786

Semper, Aurora 527

Semper, Johannes 19,123-124,126,177,

197, 202, 206, 218, 228, 230, 233-234, 

236-237, 239-242, 244-248, 251, 253

254, 259, 266, 270-272, 280, 284-288, 

291, 295, 319, 358, 498, 500, 526-527,
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553, 558, 563, 624-625, 632, 634-635, 

646-648, 653, 678, 711, 716, 746, 751, 

787-788, 814

Setterlind, Bo 509, 569-570, 594, 781, 813

Severjanin, Igor 372, 569, 772-773, 776, 784
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Wilde, Oscar254, 549

Wilhelm II, keiser 37

Willemer (Jungi), Marianne von 74

Willmann, Asta 453, 673-674, 847

Wimsatt, William K. Jr 23
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Missugused olid Mari 
vaimne kujunemistee? 

teda suhted sugulast*   
armsamatega? Kuidas kujunes välja 
tema luuletaja-identiteet? Millest 
lähtus tema luulelooming? Kuidas ja 
miks muutus Underi luule ajajooksul?

Miks tsenseeris llnder ise oma
erootilist noorusluulet?

Missugune oli Underi luule vastuvõtt 
tema kaasajal ja hiljem? Kuidas sündis 

Underi müüt? Kuidas sai põlu alla 
pandud “rahvavaenlasest” Eesti 
luule-ema ja eesti rahva 
südametunnistuse hääl? Miks ei 
saanud Under Nobeli kirjandus
preemiat, kuigi tema luulet on 
tõlgitud 26 keelde? Kuidas mõistis 
Under ise oma luule vastuvõttu?

Kokkuvõttes, missugused olid 
Marie Underi isiku-ja luulelugu 
ning kuidas on need kaks 

omavahel seotud?

9789985628508

9 789985 628508

Sirje Kiini monograafia 
vastab esmakordselt paljudele 
küsimustele Eesti ühe 
mõjuvõimsama luuletaja kohta.


