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Saatesõna

Kaks vaimukaaslast eesti luules, Bernard Kang-
ro (1910–1994) ja Uku Masing (1909–1985) ei 
olnud teineteist silmast silma näinud pea 30 
aastat, kui ühel kevadpäeval 1968. aastal saabu-
sid Bernard Kangro postkasti Lundis tervitused 
kevadisest Tartust. Masingu–Kangro sõpruse 
alguseks sai Masingu saadetud raamatupakk 
– kirjavahetuse algatamise Masingu poolt tingis 
selgelt vaimne nälg vabas vaimses õhkkonnas 
sündinud eesti autorite loomingu järele ja elu-
line vajadus (taas)leida loomingulisi kontakte 
ja mõttekaaslust. 

See elustas ka Kangro mälestused; veelgi 
enam, äkki oli olemas vestluspartner ja mõt-
tekaaslane nende mälestuste keskelt. 23. ap-
rillil 1968 kirjutas Bernard Kangro vastuseks 

„Tänan vahtrategi 
meenutamise eest…”
Katkendeid Uku Masingu ja Bernard Kangro 
kirjavahetusest (1968–1984)

Külliki Kuusk

Masingule: „Vahtrad on täna õitsema läinud, 
see meenutab mulle igal kevadel Tartut juuni 
esimestel päevadel. Imelik küll, nagu mujal 
polekski vahtraid olnud! Aga nii see on. See-
pärast juba oli Su saadetis üllatav ning rõõmus 
sündmus.” – Ja Masingu kiri 19. augustist 1968, 
kus lause „Tänan vahtrategi meenutamise eest. 
Eks neid Tartus tõesti ju ole palju praegugi, 
ehkki aedades inimesed neid põlgavad nagu 
saari” tähendas, et mõtteline sillakaar üle mere, 
üle riigipiiride, üle Eesti nõukoguliku ühiskonna 
reaalsuse oli loodud. See side ulatus ka üle aja 
tagasi mõlema mehe loomingulise tee algusesse 
1930. aastate Tartus.

Masingu mälestustes tekkis tutvus Bernardi 
õe Salme kaudu (vt. Masingu kiri Kangrole 

Bernard Kangro 29. mail 1990. a. oma kodus Lundis. Foto: Kalju Suur. EKLA, B-156-570
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18. juuni 1980). Kahe luuletaja loomingulise 
suguluse märgiks sai Tartu Ülikooli kirjandus-
professori Ants Orase koostatud luuleantoloogia 
„Arbujad. Valimik uusimat eesti lüürikat” (Eesti 
Kirjanduse Kooperatiiv, Tartu, 1938). „Arbu-
jate” koostamisel oli oluline põlvkondlikkus, 
kuid see ei saanud määravaks. Autorid olid küll 
kõik enam-vähem ühel ajal alustanud ülikoo-
liõpinguid ja avaldanud oma debüütraamatu, 
mis tõestas nende individuaalset suutlikkust 
loojatena. „Arbujate” antoloogia puhul on isi-
ku- ja kirjanduslooliste aspektide kõrval veelgi 
huvitavam arbujate vaimne konstellatsioon, 
mida selles raamatus esineva 8 luuletaja – Betti 
Alveri, Bernard Kangro, Uku Masingu, Kersti 
Merilaasi, Mart Raua, August Sanga, Heiti Tal-
viku, Paul Viidingu – looming kõrvutiasetatult 
tekitab. Bernard Kangro algatus talletada mä-
lestused ja kultuurilooline materjal arbujatest oli 
tähelepanu- ja tänuväärne ja on seda tänaseni, 
sest monograafia arbujatest ootab siiamaani
kirjutajat. Paari aasta pärast, 2013. aastal täitub 
antoloogia ilmumisest 75 aastat.

Selles poeetilises konstellatsioonis olid 
Kangro ja Masing loominguliselt teineteisele 
kaks kõige lähemal seisvat tähte. Linnakividel 
sirgunud antoloogiakaaslaste kõrval erinesid 
need kaks maapoissi teistest mõtteviisi poolest, 
et nad ei polariseerinud maailma ratsionaalselt 
– reaalne–ebareaalne, elus–eluta jne., vaid läh-
tusid eeldusest, et igapäevane meid ümbritsev 

reaalsus on tähenduslik, hingestatud, erinevaid 
maailmu hõlmav tervik. Sellist hoiakut võib 
nimetada olemuslikult arbujalikuks, toimimi-
seks mütoloogilise ruumiprintsiibi järgi, mis ei 
lahuta ruumi ja aega. Sellist olukorda on ilmselt 
igaüks kogenud vahetult unest ärgates, une ja 
ärkveloleku piiril: uni ja tegelikkus kattuvad 
ning vastandus unenäolise ja reaalse maailma 
vahel on suhteline. Uni ja unenägemine on aga 
nii Kangro kui ka Masingu loomingu kesksed 
teemad: Masing on loonud visionaarse uurimuse 
Pühavaimu kirikuõpetajast Georg Müllerist 
„Somnium umbrae…” (ld. k. ‘Unenägude var-
jud’), eristamata seejuures omaenda ja Mülleri 
isikulugu; tema poeem „Unenägija tessaraktis” 
on tessarakti kui neljamõõtmelise ruumi kaudu 
visioon aja ja ruumi ühtsusest. Kangro ümber-
kehastumine mütoloogilisse aegruumi toimub 
tema ajaloolistes romaanides piiskoppide And-
reas Sunonise ja Jakob Erlandseni kaudu.

Järgnevas kirjavalikuski, Masingu–Kangro 
mõttevahetustes ajaloo, „aja” kui igaviku, kui 
substantsi ja müüdipärase ajakogemise teemal 
võib leida nendele väidetele kinnitust. Masing 
küsib Kangrolt: kas „aeg” on ruumistatud 
(või vastupidi?) ja kui on, kas siis nii nagu 
indogermaani keeltes?; kui kõneldakse, et 
„õunal on süda, nahk ja saba”, kas võib leida 
sellisele nägemisviisile veel sarnaseid? Kangro 
ütleb oma romaani „Seitsmes päev” kohta otse: 
„See purustab igasugused reaalsuse piirid täna-

Uku Masing oma koduaias Tartus 1950. aastate lõpul. Foto: U. Masingu arhiiv
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päevases mõttes.” Masing räägib Kangrole, kui 
tähtis on jõudeaeg pärast päevatööd: „tõeline 
vabadus, kui inimene saanud midagi valmis, tun-
neb seepärast endal täielise õiguse teha midagi 
muud. Umbes nii nagu laupäeva õhtuti tulnult 
heinamaalt, järsku on taevas, pilved, puud, kuid 
heinu ei ole yldse olla olemaski” ja meenutab 
teises kirjakohas, et ta kirjutas just sellisel 
jõudeajal väga palju, “vahel päevad läbi selles 
õnnelikus videvikus Teise maailma piirimaal”. 
Hoiakult tähendab selline maailmanägemine 
(sic!) vabanemist ühestainsast tegelikkusest, mis 
avab tunnetuses tee loomingule. 

Käesolev publikatsioon Masingu–Kangro 
kirjavahetusest ilmub kahe eesti kultuuri suur-
mehe hiljuti möödunud 100. sünniaastapäeva 
meenutuseks. Uku Masingul täitus 100 aastat 
sünnist 2009. aasta suvel ja Bernard Kangrol 
2010. aasta sügise hakul. 

16 aastat kestnud kirjavahetuse algul töötas 
Masing oma kodus Tartus ja tegi pidevalt kaas-
tööd rahvusvahelistele folkloristikaväljaannetele 
soomeugri, samojeedi, Kaukaasia ja Siberi rah-
vaste muinasjuttude alal. Ta oli üks „Enzyklopädie 
des Märchens’i”, teoloogilise ajakirja Communio 
Viatorum, Emakeele Seltsi aastaraamatu ning 
Keele ja Kirjanduse kaasautoreid. Siiski oli tema 
töövõime vähenenud kestva depressiooni tõttu, 
tuberkuloosi-vaevused võimendavad tüdimust 
ja väsimust veelgi. Keerulised inimsuhted ja 
õppejõu-töö kaotamine Usuteaduse Instituudis 
Tallinnas 1960. aastate keskel viisid Masingu 
enesehävituse kõrgpunkti. Isiklikus kibestu-
mises ei hoolinud ta oma tööde väärtusest ja 
nimetas neid „vaid konspektideks, mis sisalda-
vad endastmõistetavat ja enamvähem teatavat 
infot”… Kangro oli samal ajal Lundis aktiivne 
kirjastaja, Eesti Kirjanike Kooperatiivi juht ning 
ajakirja Tulimuld peatoimetaja ja vaimne liider. 
Kirjavahetuses Masinguga on ta kahtlemata päi-
keselisem pool, kes näiteks järjepidevalt õhutab 
Masingut mälestusi kirja panema. 

Kõige aktiivsemad on Masing ja Kangro 
kirjutama kirjavahetuse algusaastail, siis jõud 
mõnevõrra raugeb ja uus tõus tekib 1970.–1980. 
aastate vahetusel, kui Kangro on asunud koos-
tama koguteost „Arbujad: märkmeid, mälestusi, 
mõtisklusi” (Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund, 
1981). 

Käesolev valik kirju lähtubki aktiivsematest 
perioodidest, kus kirjavahetuse sidusus oman-
dab juba vestluse iseloomu: esimene selline kimp 
hõlmab kirju 1970. aasta talvest kuni 1971. aasta 
suveni; teine rühm 1978. aasta augustist kuni 
1979. aasta suveni; kolmas rühm 1980. aasta 

suve kirju. Kirjade hulk, mida Masing saatis 
Kangrole, ei ole täpselt teada. EKLA-s (f. 310, 
m. 78:2) säilitatakse Kangro materjalide hulgas 
15 Masingu kirja ja 3 postkaarti Kangrole. Kir-
javahetuse sisu jälgides on võimalik aga kindlaks 
teha, et Masing on Kangrole saatnud kokku 29 
või enamgi (1980. aasta suvest pole Masingu 
saadetud kirjade arv teada) kirja ja postkaarti. 
Masingu kirjadest puudub üks 1969. aasta sügi-
sest, alates 1979. aasta suvest ei leidu arhiivima-
pis ühtki Masingu kirjavastust Kangrole. Kangro 
kirjad asuvad Uku Masingu koduses arhiivis, 
mille haldamise ja säilitamise kohustus on Uku 
Masingu Kolleegiumil mittetulundusühinguna 
selle asutamise ajast, 1993. aastast. Käesolev 
Masingu-Kangro kirjavahetuse publikatsioon 
ongi teostunud EKLA ja Uku Masingu Kollee-
giumi koostöös. Sarnaseks ühisprojektiks võib 
näiteks pidada ka Karl Ristikivi ja Uku Masingu 
kirjavahetuse (aastad 1969–1977) avaldamist 
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamatus 1997. 
a., (kättesaadav ka elektrooniliselt: http://www.
kirmus.ee/Asutus/Valjaanded/ekmar/karlr.
html), kus Ristikivi-poolsetele kirjadele andis 
avaldamisloa Uku Masingu lesk Eha.

Kangro on Masingule vastuseks saatnud 46 
kirja ja postkaarti, seega pole Masingu kirjad 
postis (täielikult) kaduma läinud. Välistada ei 
saa, et osad kirjad on kaotsi läinud Kangrol 
suvekodus Kattvikis, kus ta oma töised suved 
veetis, või on need mattunud mitmete koguteos-
te käsikirjamappide ja -lehtede vahele ja hulka, 
mille puhul kasutas ta Masingu kirju allikma-
terjalina: 1970.–1980. aastatel valmisid tema 
sulest Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirjastusel 
nt. „Eesti raamat vabas maailmas” (Lund, 1971), 
„Eesti kirjandus paguluses 1944–1972” (Lund, 
1973), „Eesti Rootsis” (Lund, 1976), „Arbujad: 
märkmeid, mälestusi, mõtisklusi“”(Lund, 1981), 
„Arbujate kaasaeg: märkmeid, mälestusi, mõ-
tisklusi” (Lund, 1983) jmt.

Artiklis „Mare Imbrium ehk elukõrbes 
viirastuv jumalariik. Katse Uku Masingu luu-
let lahti mõtestada” („Arbujad”, lk. 222–237) 
on Kangro mitmel korral tsiteerinud Masingu 
kirja kuupäevaga 18. juuni 1980. Masingu 
kirja originaali Kangrole saadetud kirjade 
hulgas pole, kuid Masingu koduarhiivis leidub 
Masingu omakäeline masinkirjas koopia, mis 
sisu poolest ühtib Kangro esitatud viidete ja 
tsitaatidega koguteostes arbujatest („Arbujad”, 
lk. 153, 222, 227; „Arbujate kaasaeg”, lk. 232). 
Kuivõrd „Arbujates” Masingu luulet käsitlevas 
artiklis on Kangro ka kõnealust kirja korduvalt 
tsiteerinud ja ulatuslikult refereerinud, võiks 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Communio_Viatorum&action=edit
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Communio_Viatorum&action=edit
http://et.wikipedia.org/wiki/Emakeele_Seltsi_aastaraamat
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Keel_ja_Kirjandus&action=edit
http://www.kirmus.ee/Asutus/Valjaanded/ekmar/karlr.html
http://www.kirmus.ee/Asutus/Valjaanded/ekmar/karlr.html
http://www.kirmus.ee/Asutus/Valjaanded/ekmar/karlr.html
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see põhjendada käesolevas kirja publitseerimist 
tervikuna. Tegemist on ühe sisult (ja ka kaalult: 
6 kirjalehte!) ühe mahukaima Masingu kirjaga 
üldse. Kirjavastuses Masingule tunnistas Kangro, 
et see oli huvitavaim, laetuim, siiraim kiri, mida 
ta kunagi elus on saanud (vt. Kangro Masingule 
28. juunil 1980). Masing annab selles lühikese 
elulooülevaate, kirjeldab oma loomingu poee-
tilisi motiive, kõneleb isalt päritud pühalikust 
suhtumisest puudesse, kuid samas ka ülbetest 
gümnaasiumiaastatest Tallinnas jm. Selles kirjas 
on esimest korda Masing kirjutanud oma nn. 
loomingulise meetodi leidmisest: ta räägib siiralt 
ja väga poeetiliselt, kuidas muutus tema maail-
matunnetus ja teisenes luulelooming.

Siin on ka asjakohane märkida, et käesolevas 
kirjadevalikus on autorite kirjaviis muutmata, 
ka murdesõnade osas; säilitatud on Masingu y 

kirjakeelse ü asemel; parandatud on vaid kir-
jakirjutajate kiirustamisest tekkinud üksikud 
tähevead. Oma allkirja märkis Masing alati 
ristidega kahel pool nime. 

Kangro on oma artiklite allikana kasutanud 
teisigi Masingu saadetud kirju, kuupäevadega 
21. juuli 1977 ja 4. sept 1980 („Arbujad” lk. 223; 
„Arbujate kaasaeg”, lk. 233, 234) Ühe endale 
adresseeritud dateerimata kirja Masingult aval-
das Kangro tervikuna 1991. aastal Tulimullas. 
Kangro kahe saadetise alusel Masingule – kiri 
30. juulist 1980 ja jõulupostkaart detsembris 
1980 – võib kõnealuse Masingu kirja paiguta-
da ajavahemikku august–detsember 1980 (vt. 
B. Kangro. Neli kirja. – Tulimuld 1991, nr. 4, 
lk. 180–187 (182–184)). Seda kirja võib ajaliselt 
järgnevana lugeda kui mõttelist jätku siinsele 
Masingu-Kangro kirjade publikatsioonile.

Bernard Kangro ja Valev Uibopuu Eesti Kirjanike Kooperatiivi uksel 1963. aasta kevadel. EKLA, B-207-6

Külliki Kuusk

(1975)

Lõpetanud 1999. aastal Tartu Ülikooli eesti filoloogina, 2008. aastast teadusmagister (MA) eesti kirjandu-
se erialal. Aastail 1999–2003 korraldanud Uku Masingu koduarhiivi ja toimetanud mitmeid Uku Masingu 
teoseid, sh. 6-köitelise U. Masingu „Luule“ „Ilmamaa“ kirjastuse väljaandel. 2004. aastast Uku Masingu 
Kolleegiumi liige. Töötab toimetajana Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolises arhiivis. Tartu Ülikooli 
eesti kirjanduse doktorant; uurimisvaldkond: poeetika, eesti luule, subjekt Uku Masingu luules.

 Külliki Kuusk / Katkendeid Uku Masingu ja Bernard Kangro kirjavahetusest (1968–1984)
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*
Kallis Bernard!

Varsti juba kuus kuud Sinu viimase kirja saamisest. Lootsin muidugi „nägemiseni” pääle, mida 
polnud. Nyyd on tyhja täis läinud päevad ja igasugused õnnesoovid aegunud.1 Aitäh Sulle optimismi 
eest, millele olgu jatku! Olgu ja saagu, sest endal nii pisut teda, et antav poleks, kui oleks võetav.

Osseedid said valmis.2 Sapiro-worfianistlik lugemine ka kuidagi, ehkki võiksin praegu paremi-
ni.3 Inimene ei taba oma keeles kõike, lugesin läbi kolm köidet murdetekste, taipasin, et tavalist, 
endalegi omast ei oska näha. Huvitavat ypris palju, aega vähe kasutamiseks iseendalegi. Mõlgutan 
praegugi veel suurt ja väikest segamini. Suurt, nagu: kas „aeg” on ruumistatud yldse (või vastupidi?), 
kui ruumistatud, kas siis nõnda nagu indogermaani keelis? Väikest, nagu: õunal on syda, nahk, saba, 
ons teist taolist nägemisviisi veel? Mõned pole väikesed ega suured, nagu: concipere-(be)greifen 
ja ‘taipama, jagama, aru saama’. Pole käepärast sõnastikke ega ole olemaski, et silmitseda yle kõik 
uurali keeled neis asjus. Ja tihtipääle lugu ju nii, et sõnastiku sõnu teavad ainult vähesed. Kirjuta-
sin ka yhe lugemise igermaani eitamissysteemi mõjust seemi keeltele (näiteks aissoorid, kelledest 
kyllaldaselt tean vaid seda, et nad jõle rumalad šovinistid) ja sugri omadele (näiteks eestlased, 
kelle „mitte” mind ärritanud nii, et otsisin yles ta alguse, mis ehk polegi yldiselt teada, või vastu-
pidi, ei tea).4 Yks igav ja pääliskaudne lugemine, sest eitajad ei tea varsti, mida nad eitavad, nagu 
kreeklased, kel apator on „isatu (laps)” ja „mitteisalik(-ne) isa”. Ja siis otsatu ja armetu segadus 
loogikas ja filosoofias yhelt tähenduselt teisele, kolmandale. Igav jutt yleni, sest millegagi iial ei
saa ju sinna selgust.

Praegu katsun kirjutada kolme poognat Iisraeli ajalugu (Saulist Paabeli vanguseni5), millest mui-
dugi saab vaid konspekt endastmõistetavast ja enamvähem teatavast.6 Pole just meelepärane, oleks 
huvitavamatki, aga selle eest makstakse. Muu kõik niisama ajaviitmiseks, poolpooliti vastumeelt. 
Võtsin kreeka sõnad psychē-pneūma jne., otsin nyyd, kuidas nad tõlgitud eesti-liivi-karjala-mokša-
soome, loodan leida ka erza ja lapi veel, ehkki ei tea, kas ja millal. Ka pisikene ja tähtsusetu asi, 
põhiliselt vaid, kuidas aheneb sõna „meel” sisu. Aegamisi teen, just väga ei tyyta. Hoopis raske ja 
peaaegu võimatu loetud raamatuist kirjutada ära kõike, millele võiksin lisada midagi ja mõne sega-
seks aetud asja selgitada kuidagi. Siunan end, et seda teen veel, sest sihukene ätt ei ela ju enam kuigi 
kaua. Siunan, et pean kirjutama ise, pole hõlbustamisvahendeid, pole abilist olnud ega tule. Seda 
suurema õigusega, et mind ennast peetakse teatmeteoseks ja mu aega raisatakse tyhjatähja arut-
lemiseks ja kysimiseks.7 Korralik äti elukutse ju õpetada kõnelemist lastele! Umbes nii, sest kõike 
muud nad oskavad iseendast, oma dharmade või karma tõttu. Mis tähendab, et mind see vohav 
pseudobudhism ja igasugused muud „uhiuued” ismid tyytavad. Kõik sihukesed asjad mu meelest 
vahendid vabastada end mõtlemisest, korrutada segaseid termineid ja sisutuid fraase. Pole kyll ilus 

1  Masing peab silmas Kangrol 18. septembril täitunud 60. sünnipäeva.
2  Masing koostas muinasjutumotiivide tüpoloogilise analüüsi ja koondregistri motiiviregistrid avaari, abhaasi 

ja osseedi muinasjuttudele koostöös folklorist Isidor Leviniga (sünd. 1919), kelle abiga need ilmusid Moskva 
kirjastuse „Nauka” sarjas „Tipologičeskij analiz sjužetov” vastavalt 1972., 1973. ja 1975. aastal.

3  „Keelest ja meelest” käsikirjaline masinkirjas loengukonspekt on dateeritud kuupäevaga 3. aug. 1970. (107 
lehte). Käsikiri on Uku Masingu Kolleegiumi valduses. Loengutekst on ilmunud monograafiana raamatus
„Keelest ja meelest” (Ilmamaa, Tartu, 2003), sisaldades ka teise „Vanemuise” teatri stuudios peetud loengu-
sarja „Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust” materjale.

4  Artikkel „On the influence of the Indo-German pattern of negations” on ilmunud TRÜ Toimetistes, nr. 308,
Töid semiootika alalt, 6. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, 1973, lk. 201–224. 

5  Mõeldud on: ‘vangistuseni’.
6  Töö oli mahukas ja aeganõudev, 8. märtsil 1971 on Masing kirjas prof. Felix Oinasele märkinud, et kolm 

poognat „Iisraeli ajaloo” mustandit on valmis saanud. Kiri Uku Masingu Kolleegiumi valduses.
7  Siseemigratsiooni sunnitud Masingust kujunes noorte teoloogide ja ka luuletajate mentor, vaimne suunaja, kelle 

kodus Tartus käidi nõu küsimas ja arutlemas, mõningate arvamuste kohaselt ka teadmiste kergelt kättesaamise 
eesmärgil. Siit ka Masingu tüdimus neist külastustest. Külastusteks oli kindel nädalapäev – kolmapäev.
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või viisakas, et muigan, kuid see vist loomuses. Tuletavad ju kõik kuidagi meelde yht ennemuistset 
meest, kes kirjutas näidendeid ladina nimetustega ruumides või sihukeste jaoks. Rohkem polnud 
Roomast neis midagi. Oli siiski, jah, „carpe diem”, „mens sana” ja veel vist mõned sihukesed.

See kõik nyyd niisama, lõbusaks jutuks, loodetavasti. Kõlbab korraks naerda, nagu mõni vai-
mukus murdetekstidest. Lumi mu meeleheaks sulab vist päriselt, näeb veel mõnd aega raasukesi 
rohelist rohtu. Talv tuleb ylearu pikk ikkagi ja nadilt pime. Silmad väsivad, igahommikune tõusmine 
paratamatult ikka yhesama mudeli taasteostamine. (Suvel vaheldamisvõimalusi ju tublisti!) Enne 
magamist vähemalt ei ole tarvis lugeda justsama kohta justsamast raamatust. Aga hommikune on 
nii ykssama „täiuslik”, et on kurjast juba. Tervist ei saaks laita, kui miski kahandaks tydinemist, 
lisaks natukene jõudu, rohkendaks kasutatavat aega.

Sinul loodetavasti läheb ka praegu ysna hästi tervise poolest ja tegemistest mõned ikka valmivad 
selliseks, et ei kiusa enam mõte neidsamu teha uuesti ja paremini. Jutt muidugi mu aru järgi, et: 
tõeline vabadus, kui inimene saanud midagi valmis, tunneb seepärast endal täielise õiguse teha 
midagi muud. Umbes nii nagu laupäeva õhtuti tulnult heinamaalt, järsku on taevas, pilved, puud, 
kuid heinu ei ole yldse olla olemaski. Soovin Sulle seda tunnet, sest mul endal pole ammu enam 
olnud, ja loodan, et vahel mulle jutustad ka midagi jälle.

15. novembril 1970
Soovides Sulle rõõmsat meelt
+Uku+

* 

[Postkaart]
 

16. dets. 1970
Häid pühi! Ilusat uut aastat! 
Bernard

Kallis Uku!

Südamlik tänu 15. nov. kirja eest – ammu käes! Vahepeal käisin pealinnas – kooperatiiv sai 20 
aastaseks (246 teost).8 Mõtle kus see aeg ja need lehekülgede tuhanded! „Minu nägu” on minu 
poolt valmis, kuid mitte veel köitekojast käes.9 Aga enne aasta lõppu. Heinamaa-tunnet see ei 
anna. Kõigun kolme romaanikava vahel – „Sinendav rand” (sõjajutt); „Kirjad Mirjamile” ja „Elu on 
jamps” (La vida es sueno).10 Võib-olla ei saa ühtegi tehtud. Ükskõik kah. Kas mu saadetud pildid 
ikka said kätte (peale ühe, mis siin).

Olgu seekord nägemiseni ja kõike head, tõeliselt head nii vanal kui uuel aastal! 
Bernard

8  Eesti Kirjanike Kooperatiiv oli suurim pagulaskirjastus, kirjastuse majandusliku edukuse tagas raamatusarjade 
ettetellimine ja postimüük, reklaami eesmärgil korraldatud kirjandusõhtud hoidsid tasemel ka kirjanduselu 
paguluses. Kooperatiivi asutamise idee pärineb luuletaja Henrik Visnapuult, asutajaliikmed kutsus 10. det-
sembril 1950 kokku Valev Uibopuu (1913–1997) ajalehe Välis-Eesti toimetusse Lundis. Kirjastuse direktoriks 
sai Bernard Kangro, sekretäri kohuseid täitis Valev Uibopuu. Kirjastuse esimeseks raamatuks sai Henrik Vis-
napuu mälestusteraamat „Päike ja jõgi” 1951. aasta lõpus, kuid kirjastuse dokumentatsiooni korraldamisega 
raamatu trükkimine viibis ja autor oma teose ilmumist ei näinud. Visnapuu suri 3. aprillil 1951.

9  „Minu nägu” (Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund, 1970) on Kangro kolmas, kuid teistest mahukaim valikluu-
lekogu, mis sisaldab loomingut aastaist 1934–1969.

10  Tõenäoliselt Joonatani-triloogia (1971–1973) algsed pealkirjad.
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Kallis Bernard!

Vist on mitu kuud juba viimati kirjutamisest. Täis väsimust. Laiskust ja masendust. Otto Alek-
sandri surm11 oli rohkem kui teade kellegi puudujäämisest, kes võinuks elada veel hulk aega. Nagu 
käsk, et aeg pidada aru, loobuda mõtlemisest, et veel on võimalik midagi kavatsetust teha või 
kavatseda veelgi mitmeks aastaks. Muidugi, nagu alati, hinnates yle oma võimeid ja võimalusi teha 
midagi. Kuid arugi ei pidanud, vaid tuim ja rabatud. Praegugi. Veelgi vähem edenemist. Võiks 
kirjutada laulu surmast, kes vahib yle mu õla iga kirjutatud sõna, arvustab ja irvitab. Enda nööki-
miseks saab veel lisada, et surm nõuab kirjutamist mingi aaria keelemurde pääl, mis ainuõigesti 
semiootiliselt ehk strukturaalselt peegeldab reaalsust.

Sain valmis kyll kolmepoognalise Iisraeli ajaloo konspekti mustandi. Tõrgun nyyd ta vastu, 
loodan ometi, et enne suve viitsin ta kirjutada ymber. Enne kui kased lehes, kui mind on nii kauaks. 
Praegu raiskan aega „kõrvaliste” asjadega. Loen mordva ja vepsa tekste, otsin sõnu ja igasugust 
võimalikku ebatavalist. Peamiselt „Salmelaulu”12 ja „Tõopoissi”,13 ehkki tean, et iial ei juhtu ette 
päris oluline, vaid just asju, mis tahaksid omakorda uut otsimist. Collinder, mille Webermann mulle 
hankis veel, ikkagi ainult koolipoiste tarbeks. Ja fennougristide laiskus jääb samuti kirutavaks mulle 
nagu sumeroloogide oma. Kuigi laiskused erinevad. Sest fennougristid kulutavad aja sugulaste 
otsimiseks, nagu ärakadunud pojad, kes elavad jaanikõdrust, ega mäleta, kus elas isa, mis ta nimi. 
Niisama veel tulutumaks ajaraiskamiseks katsusin teha endale natukene selgemaks Merlini loo 
tekkimist, sest kõik, mis Jung ja jungiaanid ta kohta öelnud, mu meelest sihilikult segane lobisemine 
myytmystikute igapäevseks myrgiks. Ja viimati, mõnel päeval viitsin tõlkida mõne rea yht pikka 
islamieelset araabia laulu. Sisult ehk tuleb originaali moodi, vormilt ei yldse.

Pildid sain kätte ammu, peale selle yhe, millel ussikene vingerdab suuruste vahel. Kirjutasin 
yhe artikligi, mis kaudselt pahandamine „uue” piiblitõlkega, tolle kavatsetud Saareste mälestus-
kogumiku jaoks.14 Kas see kunagi jõuab pärale, kesse teab! Hiljuti alles nägin, et soomlasil 1938 

11  Vanema eesti kirjanduse ja kultuuriloo suurepärase tundja, kirjandus- ja raamatuloolase Otto Alexander 
Webermanniga (07.01.1915–14.02.1971) oli Masing aastaid kirjavahetuses. Neid sidus sügav sõprus ja ühine huvi 
eesti vanema kirjakeele allikate vastu. Kirja teel oli püsiv kontakt Webermanniga ka Karl Ristikivil (vt. Tunas 
varem ilmunud katkendid nende kirjavahetusest: Tuna 1999, nr. 3, lk. 94–104; Tuna 2000, nr. 4, lk. 115–129).

 Webermann lõpetas Göttingeni Ülikooli 1951. aastal ja jäi sinna ka tööle. 1965. aastast dotsendi ametiko-
hal, rajas ta Soome-Ugri Seminari/Instituudi ja oli selle akadeemiline nõunik kuni surmani. Tema teeneks 
on mitmed eesti vanema kultuuriloo alased avastused eestikeelse raamatu allikate, leviku, kirjaoskuse ja 
kultuuriilmingute kohta Baltimaades. Webermann suunati Õpetatud Eesti Seltsi sekretärina 1943. aastal 
Saksamaale Hallesse ülesandega täiendada kogusid ja hoolitseda Eesti kultuurivara säilimise pärast seoses 
Teise maailmasõja puhkemisega. 1945. a. sattus ta mobilisatsiooni käigus sõjapõgenikuna Inglise sõjavangi-
laagrisse Lübeckis. Webermanni õnnetu surma puhul kirjutas Kangro järelehüüde Tulimullas (B. Kangro. 
Otto A. Webermann – eesti ruumi kultuuriloolane. – Tulimuld 1971, nr. 2, lk. 82–88.)

12  „Salme laul” on tuntud ka pealkirja all „Tähemõrsja”. Rahvalaul jutustab, kuidas kaunile neiule Salmele 
tulevad kosja kuu, päike ja täht. Tüdruk lükkab kaks esimest kosilast tagasi nende muutliku meele pärast: 
kuu tõuseb vahel vara, vahel hilja ja päike toob kaasa nii põuda kui vihma. Salme võtab vastu tähe, kes kunagi 
ei muutu ja järgneb talle alati. See laialt levinud rahvalaul esineb ka eepose „Kalevipoeg” esimeses laulus. 
Ettekandeni „Salme laulu paralleelidest” jõudis Masing Emakeele Seltsi ettekandekoosolekul 17. nov. 1974. 
(Vt. P. Raud. Emakeele Seltsis. – Keel ja Kirjandus 1975, nr. 2, lk. 126–127.)

13  Masingul oli käsil uurimistöö paljude maailma rahvaste muinasjuttudes ja müütides levinud Tõopoisi motiivist 
tähendusega „peidus kasvanud lapsest”, mille vastena eesti rahvalauludes esitab Masing „tõopoisikese” motiivi 
peidetud venna tähenduses. Sõnatüve ‘tõo-‘ seostab Masing soome sõnaga ‘toivo’ („soov”) ja eesti murdesõnaga 
‘toiv’ („tõotus, lubadus”). Uurimisandmeid võrreldes selgitab Masing artiklis tõopoisikese-motiivist, et selle 
sisu osutab poisile, kellest soovitakse ja loodetakse midagi erilist ja selleks tuleb tal täita teatud tabusid ja mitte 
suhelda eakaaslastega teatud vanuseni. Kõnealune artikkel koos „Salme laulu paralleelidega“ on seni käsikirjas, 
kuid kavandatud ilmuma lähitulevikus Uku Masingu folkloristikaalaste artiklite kogumikus.

14  Andrus Saareste (1892–1964) mälestuskogumik jäi Rootsis ilmumata. Kogumiku jaoks kirjutas Masing artikli 
„Kilde mõnede kreeka sõnade tõlkimisloost meil ja mujal” (dateeritud 29. jaan. 1971), mis on avaldatud 
Masingu artiklikogumikus „Vanema kirjakeele lood” 1999. aastal (Ilmamaa, Tartu, lk. 106–134).
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valmistatud uusim tõlge, pidanuksin arvestama hoopis sellega! Nii siis lugu, mis pole lugu, vaid 
kurvavõitu anekdoot. 

Saadan Sulle kaks separaati, mis liiga lyhikesed, et olla huvitavad. Pikemaina neid pole jälle 
mõtet kirjutada seisma ylearuseks paberinuhtluseks iseendale.

Loodan ja soovin, et Sinu tervis seisaks nii hää nagu saab olla. Soovin, et Sa ei väsiks ega tun-
neks end vanaks. Loodan, et ehk näeme veel, ehkki inimene aastaaastalt aina vähem viitsib liikuda 
paigast. Olgu Sul ikka rõõmsat meelt!

21. märtsil 1971
+Uku+

*

[Postkaart: Lund. Domkyrka] 

See meie vana kuulus toomkirik.
11. 5. 1971 Lund

Kallis sõber!

Suur tänu märtsikuu kirja eest! Nüüd juba mai ja kased noores lehes. Olen mitu päeva järjest 
metsades (mis Lundist kaugemal) seda vaatamas käinud. Veidi nukker – kõik kaob või vähemalt 
muutub. Isegi siin, mis siis veel sealsest kõnelda! Ainult meie mälestustes on kõik nagu paigal ja 
seepärast vist nad meeldivadki.

Kevade on läinud nagu tühjalt. Talvel alustasin romaani 17. sajandi lõpu aastatest, kuid siis 
tulid reisid ja muud asjad vahele ja kõik jäi seisma. Nüüd ei taha kätte võtta. Aitäh separaatide eest 
– käes ilusti. Kirjuta varsti jälle, kui mahti saad, kavatsetud tööd tehtud ja kuidas kõik on. 

Tuhat tervitust!
BK.

Uku Masing suvemajas Taevaskojas, mis oli Masingule töötamise ja mõtisklemise paigaks ligi 20 aastat kuni elu 
lõpuni. 1960. aastate I pool. Foto: U. Masingu arhiiv
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[Dateerimata, kuid ilmselt kirjutatud augustis 1978] 

Kallis sõber,

aitäh kahe kaardi eest. Viimase saamisest on juba möödunud peaaegu kaks kuud. Palun vaban-
dada kahel põhjal: oli päris igavat ja kiiret tööd (tuleb „Märchen der Weltliteratur” sarjas valik 
kaukaasia jutte, lugesin korrektuuri, kirjutasin yhtaegu kommentaare, sest ei teatatud ette mis vii-
maks valiti mu suuremast valikust15) ning tahtsin Sulle saata kirja lisana yhe luuletuse Ristikivile,16 
et näeksid ka, millist mõnu on mu võimetus17: Liiga palju tahetud öelda sadakonna reaga – see on 
yks, tahetud, et poleks ylearu abstraktne, vaid konkreetse ja abstraktse syntees – see on teine. Mine 
tea ometi, olen kirjutanud rohkesti sellise „vaimuga”, et hiljem endalegi läheks vaja kommentaari: 
assotsiatsioonid ei tule enam meelde. See siin on nyyd nii teadlikult, et ise vist kyll ei vaja seletusi, 
ent seda halvem lugu võib olla lugejale. Igast osast saanuks muidugi eraldi luuletuse, kui lahkem 
olnuksin assotsiatsioonide vastu. Jah, ta siis on: elu ettevalmis „maailmajoonena”, romaanikirjaniku 
dramatis personale tema „looduna”, lugeja suhe (kas rk [? – K. K.] on kauge tulevik taimevolut-
siooniskeemas,18 selline kõrvalharu, mis pysib muutumatult miljoneid aastaid muutuste vaatlejana 
jne.). Siis teine võimalus, et mineviku inimesed käsutavad oleviku omi (teema yhest katalaani mui-
nasjutust, milles väga ilus raamatukirjeldus) ja – kui eeldada seda – meie sunniksime tuleviku omi. 
Kas aga? Ma sest viimasest ole mõelnud aastakymneid: mis on põhjuseks, et inimene endale valib 
ainult teatavad perioodid ja maakohad ajaloost (või need tema?) ning muude vastu on ykskõikne 
või vaenuline? Mingi metempsyhhoos selle vastamiseks ei toimeta, sest „hing” pole võimeline 
yhtaegu elama mitmel kohal, erinevatel aegadel samal kohal kyll. Mine tea, ehk Sindki.19 Seesama 

15  Kogumikku „Die Märchen der Weltliteratur” koostas Masing valiku muinasjutte, esitas nende tüpograafilise
analüüsi ja registri. (Vt. „Märchen aus dem Kaukasus” – „Die Märchen der Weltliteratur”. Herausgegeben von 
Isidor Levin. Übersetzt von Gisela Schenkowitz. (Eugen Dietrich Verlag, Düsseldorf, Köln, 1978, lk. 305–316)

16  Viide kirjanik Karl Ristikivile (1912–1977). Ristikivi ja Masingut sidus sõprus juba enne Ristikivi põgenemist 
kodumaalt. Pühendusluuletusi on Masingul vähe, Ristikivist ajendatud luuletsükkel võib olla ajendatud 
Masingu lugemiselamusest – Ristikivil olid kümnend tagasi ilmunud Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirjastusel 
ajaloolised romaanid „Viimne linn” (1962), „Imede saar” (1964) ja „Rõõmulaul” (1966). Ristikivi puhul 
võlub Masingut tema ajalooromaanide visionaarsus. 

 Kangrole antud kommentaari kõrval võib olla huvipakkuv lugeda Ristikivile vahetult, isegi pihtimuslikult väljen-
datud arutlust (katkend Masingu kirjast 6. juunil 1969): „Armas Karl Ristikivi! „Rõõmulaulu” eest tänasin kyll 
juba lugemisel, selgemini ehk kui praegu sõnadega. Meeldib mulle samuti nagu „Viimne linn”, ei tea öeldagi, 
kumb rohkem. Mille järgi hinnatagi! Sest Sa pole, mu teadmist mööda, kirjutanud yhtki romaani, mis võinuks 
parem jääda kirjutamata. Ei usu ma ses mõttes hingede rändamist, et olnuksid tollal Akkos; ei ole nõus Sinu 
enda seletusega, et lugenud palju ja teinud endale nähtavaks topograafia. Midagi muud. Sest „Imede saare”
sees saare sisemaal hulkumine mulle tundub samuti viimseni nähtav. Võimalik, et panen asemele mõne oma 
kolatud saare, aga vist ei sedagi. Noorelt arvasin, et inimesed vahetevahel näevad tulevikku ja „selsamal” hetkel 
keegi tulevikus näeb yht kuitahes ammu surnut. Ehk see pole päris vale. Ehk „ajatuse” hetkel inimene kiirena 
tabab kedagi sadu (või tuhandeid?) aastaid hiljem ning vastupidi. Sest ma ei „näe” inimesi ajaloost säält, kust 
tean palju, oskan kujutella, millised nad olid, vaid hoopis sõltumatult sellest: mõni pisitõik eemaldab seina olnu 
ja minu vahel. Et näen. Huupi maalides on vahel ka nii: äkki näen valmina pooleli tööd, pole enam vaja kobada 
ja katsetada [– – –] Suur rodu väikesi asju või yksainus, mingi intuitsioon äkki. Ja edasi on Strindbergil õigus: 
ykski roheline kepp ei ole see roheline, tehku inimene endale ise või keegi talle. Ei tea: ehk on keegi saanud, 
vähemalt klaasis, värvid unenägudest. Neid ju vaevalt kuskil „looduses”, millised saaks siis olla „õiged”?” 
(Vt. lähemalt: http://www.kirmus.ee/Asutus/Valjaanded/ekmar/karlr.html)

17  Siin on tegemist masingliku eneseirooniaga, mille ta võtab järgnevas kokku lausega: „olen kirjutanud rohkesti 
sellise „vaimuga”, et hiljem endalegi läheks vaja kommentaari.”

18  Evolutsiooniteooriat naeruvääristav sõna – Masingu sõnaloome.
19  Karl Ristikivi on nimetatud proosa-arbujaks. Loomingulise mõttekaasluse väljendusena võib vaadelda ka 

Karl Ristikivi lühimonograafiat „Bernard Kangro” (Sari „Meie kirjanikke”, nr. 9), mis ilmus Eesti Kirjanike 
Kooperatiivi kirjastusel (Lund, 1967); Ristikivi on kõik kolm loominguliselt sarnasele psühholoogilisele alus-
põhjale (juba oma käsitluse kaudu) loodinud artikliga „Neli „arbujat”: ettekanne eesti õpetajate suvekursusel 

http://www.kirmus.ee/Asutus/Valjaanded/ekmar/karlr.html
http://et.wikipedia.org/wiki/Karl_Ristikivi
http://et.wikipedia.org/wiki/Lund
http://et.wikipedia.org/wiki/1967
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kysitlemine enda käest kiusab praegu. Selgeks ei saa sedagi, kas inimest sõidutatakse metsateid 
pidi, puude varjud klaasil, silmad taha või ette. Ehk inimesed erinevad selles? Kui mõelda aega 
võrdlemisi kitsaks jõeks, siis jälle on teisiti. Muide, siin kiusab mind seegi; miks handid-mansid jõe 
alguseks loevad suubumiskohta ehk juurt, ei ta allikat, miks nad jõge siis peavad puuks? Iseendast 
arusaadav, miks aga meie ei mõtle nõnda? Kas ainult seepärast, et meri kõikjal lähedal?

Soovin ja loodan, et juba kirjutad kavatsetud romaani. Nagunii ei jäta aeg rahule, kui ta kord on 
saanud kätte inimese. Reaaliad hakkavad kiusama. Hiljem alles ja paljud jäävad otsustamata, sest 
keegi ei taha uskuda, et tiibetlased söövad kama enne, kui loeb20 valmistamis- ja koostisretsepte; et 
sumerlased juba pruulisid õlut just, ei ainult ebamääraseid „vägijooke”. Ja inimesed olid meiesugu-
sed ega olnud ometi. Lobisemine lobinaks, soovin Sulle kõike meelepärast ja rõõmustavat!

+Uku+

Suuna poole selg. Hulk tõttavaid aknaid.
Päike tuhmilt valab puude väänlevaid varje.
See on kõik, mis silmale antud, see on ette valmis;
see on kõik, mida kuulata võib, ja seegi on ette valmis.
Kas aga teedki algusest otsani:
käänakud järsud ja lauged?
Mida mõtlevad puud, kes õõtsuma pandud
meie saatuseks?
Läbi sombu tuul puistab pihuga lehti. Kellele 
Jumal:
neile või meile? Ja kes nemad sellised on,
need puud, kelle värve me iial ei näe ega näe.
Vaata, pilvi koguneb soojuse peale,
vaata hämaraks tiheneb suits,
Et ei kuu saaks maalida hälvitamisradu
lindudeta sygisöös.
Kuid siis tuleb minna, tuleb kuskile tulla.
Kellel, misnäolisel?
Aga mitte sedagi ei meie tea, kas ihates olnut,
sedagi mitte, kas oodates muud, ainult muud.

*
Paksu metsa välul väike päike selle kuldvitsa pähe 
elustab yhe mõeldava inimese näo ja tee
võiduks ja viivuks.
Virgutab teise, vastse pilu leiab tuules:
mehed ja naised rändavad lehelt lehele
syndimata, suremata silmitseja sees,
kes nad toonud ja jätab, homme teisti loob
või täna õhtul, kes teab.
Ehk see õhtu on Marsil,
ehk Imedesaarel, kuhu laev ei pärale vii
lauljat ega lugu.

 Sånga-Säbys” (kus vaatleb Betti Alveri, Heiti Talviku, Bernard Kangro, Uku Masingu luulet). Vt. Eesti Keele 
ja Kirjanduse Instituudi aastaraamat. Kirjanduslikke, keelelisi ja kultuuriloolisi ülevaateid ja uurimusi. 1. kd. 
Stockholm, 1973, lk. 270–311. Masingu-Ristikivi-Kangro kujutluste tunnetuslikku sidet on kaalunud ka Fanny 
de Sivers artikliga „Kujutluse reisirõõmud” (Vt. Tulimuld 1990, nr. 4, lk. 175–181).

20  Peaks olema: loevad.

Uku Masing 1960. aastate esimesel poolel.  
Foto: U. Masingu arhiiv
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Nemad ei nõua elu, nemad surma ei kysi,
nemad on tunnistajad Amente väraval,
et nad loodi hästi, hästi selle meelest, kelle teele
jälge nyyd ega iial tald vajuta.
Nemad on tunnistajad Toone jõe kaldal,
et ta pole koolnud verre, ei vette, ei tulle,
siiski võtma tohib minna ikka puuduvaid sõnu
luige hoosule otsal, siis lennata nendega koos
valgusse, mis pole siit maailmast ega teisest,
mõlemast pilkasest.

Aga see, kes väljub laadikasmast, avab nägemuskarbi,
kaeda pyyab teda, võtta kuulda ta rahvast,
Mis lõi mööda nyyd, mis möödas
päikesevikati sahiseva kaarega 
ristikivil?
Aga seesama, kas ta näeb iial inimese sisse, kes olnuna tulev, 
inimese sisse, eks kõrval kasvab ilmatud ajad,
mida toimetakski mõistmine talle?
Oh, kogeleja kohmetud karukolla varred,
igavesti muistne, igavesti aegunud tolm,
võimatu, võimetu,
ometi ainus, mis me oma on silmaks ja mõistuks.
Mõistuks ja kiiduks!
Keegi teisiti kiita ei saa, muud pärisosa pole meile.
Tamariski ei sepista sigillaaria suvituullibedaist eostest,
orkideed ei lausu, magnooliat yles ei leia
ginkgo tohib näha,
meile miljoneid aastaid pole antud oodata neid
vaevu vananeva valguse väest,
tuiskude tujust ja mulla muhedaist mõtteist.
Aga needki pole lõpp. Kord yks viimne põõsas ja õis,
mida ei aima ka see, keda meie ei mõtelda suuda.
Meid pole tingimata vaja. Kord pole inimesi tarvis,
ei mitte iidsesse tardunuid, ei kõrval ja tulevas käivaid.
Milleks lyhtervetikaid, kollasid, milleks lehti ja õisi,
milleks loomispäevi, kui Marsilgi olla võib õhtu,
ometi õhtu ja tähed?

*
Kui aga öösel Imedesaarel
söekottmustas tuulevihinas linnutee piirilävel
Keegi julges tyhjas majas,
Kuuldes kaebavtõredalt hõikumas häält:
„Feu-me llum, feu-me llum, fill meu!”
Läita kyynla ja tõusta, hoida kyynalt ja otsida,
kobada valgustama templiryytli katkutud korjusele
Akkost päästetud raitmääratut raamatut
lugeda lõpuni,
lugeda lõpuni viimaks?
Kes need hyyavad kõik? Kas eales raamatud loetud saavad,
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kas nad siis rahule jäävad?
Ehk mitte yhtki ei loo, ei uut ega olnut? Ehk oleme
need, kellelt kadunud algmisest saadik
valmissaamaks ootavad sõnu ja nõu või abi,
need, kes läinuile lubavad lugeda,
mahti annavad lausuda, mis neil pooleli jäi,
nõnda teatame siis, kuidas nad olid, mida ei teadnud,
tulevate talvede lumest,
kõikide aegade vihmast kevadel,
et nad õitseksid.

Oh, ent tulevik veel. Kes kyll kyynalt peab meile?
Ehk oleme õudus neile ja keegi ei söanda,
kuigi on ise yks valmimata helmes koljudest kees,
öeldakse temalegi: Ma ei taha,
et teile teadmata jääks uinunute kohta,
et meie vanemad pilve all käisid, et käisid mis käisid
ning ots on kaugel.
Ja see, kes juurdleb täna ja leinab, kelle käest ta kysib?
Kas ehk Sinultki?

Viimane osa oli lyhemalt ja teisiti esialgu kolmas, aga lõpp nõnda tundus kole synge. Tõstsin 
ringi ja kolm endisest lõpust, kaks rida panin nyydki lõppu.21 Aga ikkagi. Tundub liig abstraktne 
selliste kysimustega. Loodan kyll, et selle teinult julgen nyyd kirjutada mõned muudki, loodan ja 
soovin taas kõike hääd ja vabandan.

*

[Postkaart. Dateerimata, ilmselt detsember 1978]

Häid pühi!
Ilusat uut aastat!
Rõõmu ja rahu!
Tervist ja tööindu!
Bernard Kangro

Aitäh augustikuu pika kirja eest ja värsskirja eest! Sel ajal olin maal ja proovisin romaani 
12-ndast sajandist, peapiiskop Andreasest ja ta retkest Revalasse 1219.22 Aga siis jäin äkki haigeks 
ja roomasin naabri juurde, et haiglasse saada. Saingi. Aga mis viga, ei selgunud. Nüüd on see unu-
nenud. Romaan aga on seisnud. Võtan nüüd varsti käsile. Ja siis on kavas üks raamat arbujatest.23 

21  Luuletus pole varem trükis ilmunud ja avaldatakse siin esmakordselt. Vrdl. „päiksevikati”-motiivi ka teoses 
„Saadik Magellani pilvelt”, luuletus „Ytlen viimase otsuse”: „Päikesevikati sahisev kaar / ristikivini lõikub. / 
Kuu pääl siravad sinised lossid. [– – –]” (U. Masing. Luule VI, „Saadik Magellani pilvelt” I., Ilmamaa, Tartu, 
2005, lk. 106–108.)

22  Kangro kavandab sel hetkel ajaloolist romaani, mis hiljem sai pealkirja „Kuus päeva”. See on pihtimusro-
maan Lundi peapiiskopi Andreas Suneseni (ld. k.: Andreas Sunonis, u. 1167–1228) tegelase kaudu. Romaan 
käsitleb ajavahemikku 12. sajandi lõpust 13. sajandi alguseni. Sündmuse käigus jõuavad taanlaste väed 1219. 
aastal sõjakäiguga Eestisse.

23  Kangro avaldab siin Masingule esmakordselt oma idee koostada mälestusteraamat 1938. aastal antoloogiasse 
„Arbujad” koondatud 8 autori loominguteest.

 Külliki Kuusk / Katkendeid Uku Masingu ja Bernard Kangro kirjavahetusest (1968–1984)

http://et.wikipedia.org/wiki/1167
http://et.wikipedia.org/wiki/1228
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See on mälestused ja veidi ka nendest pikemalt. Vajaksin Sinu abi. Mitmes mõttes. Kõige esiteks: 
fotokoopia „Neemedest”24 ja muid andmeid. Seda raamatut ei ole siin kuski ega kellelgi.25 Kas 
arvad, et on kuidagiviisi võimalik mu soovi täita. Ka andmeid Sinu enda kohta, samuti fotosid. 
– kõik see on küll veel mitme kuu taga kavas ja lootuses, et vastu pean 12-ndale sajandile („Kuus 
päeva” peab ilmuma juba 1979. a. jõuluks). Värsse pole just suurt kirjutanud, aga nüüd aastava-
hetusel küll üks raamat „Häitsmemehi ja pärlipüüdjaid”26 – vanad artiklid siinse 14-ne kirjaniku 
kohta varem ilmunud. 

Kirjuta varsti, mis uut ja kuidas kõik on. Tuhat tervist,
Bernard

*

Rõõmsaid Jõulusid ja kõigiti meeldivat tulekul olevat aastat Sulle
soovib
+Uku+
10. XII. 78

*

16. juulil 1979, Kattvik

Kallis Sõber!

Ligemale aasta, kas tõesti ei ole ma Sulle selle aja jooksul kirjutanud? Pikemalt küll vist mitte. Aga 
olgu, tänada Su kirja ja „Rohelist rohkem, aasta pilvede pärast…” eest võib ka kaks korda. Ja küsidagi 
võib, et kas pahaks paned, kui see on prendikotta tinasse valamiseks viidud. Kas paned?27

Nii jah, siin ma olen jälle samas kohas, kus kümne kuu eest äkki reast välja langesin ja võime-
tuna püsti tõusta roomasin ühel ööl naabri juurde, kes mind laskis haiglase sõidutada. Midagi erilist 
ei leitud ja peapööritus jne. Läks ikkagi mööda. Ainult romaan piiskop Andreasest (1160?–1228) jäi 
kirjutada alles jaanuarist aprillini. Nüüd on see ammu valmis ja masinal ümbergi löödud ja ilmub 
küllap oktoobris (aga ma pole sellega sugugi rahul, tekstiga, ma mõtlen). Ja saadan. Pealkiri „Kuus 
päeva” (Hexaemeron) I Moosese raamatu 1. peatüki järgi. Liigub Sjaellandil, Skånes, Pariisis, 
Roomas, Litnas (s. o. Tallinnas 1219). Kirja pandud Ivǿsjǿ saarel. Täis mungaladinakeelt ja piibli 
tsitaate.28 See romaan, aga millest Sulle ehk kirjutasin, oli Jakob Erlandipojast.29 Selle jätsin poo-

24  Kangro peab silmas Uku Masingu esimest luulekogu „Neemed Vihmade lahte” (Akadeemilise Usuteadlaste 
Seltsi Kirjastus, Tartu, 1935). 

25  „Neemed Vihmade lahte” 1935. aastal ilmunud eksemplar oli pagulaste hulgas kaua rariteetne. Nii näiteks 
palus Ants Oras Ivar Ivaskilt 1957. aastal käsikirjalist koopiat Masingu luuletustega, et oleks võimalik Masingu 
luulet tsiteerida ja tema luulet tõlkida. (Vt. Akadeemia kirjades. Ants Orase ja Ivar Ivaski kirjavahetus 
1957–1981. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, 1997, lk. 23, 24) 1959. aastal andis „Vaba Eesti” kirjastus välja 
„Neemede...” kordustrüki (Stockholm, 1959) koos eessõnaga Ivar Ivaskilt ja Herman Talviku illustratsioo-
nidega.

26  B. Kangro. Häitsmemehi ja pärlipüüdjaid. Esseed ja märkmed pagulaskirjanikest. (Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 
Lund, 1978). Vaatluse all on August Gailit, August Mälk, Karl Ristikivi, Gert Helbemäe, Karl Ast ja Ilmar 
Jaks. Kaks kolmandikku artiklitest on ilmunud 1960. aastail, kuid esseedeks ei saa neid nimetada. Valdavalt 
on need positivistlikus stiilis ülevaated ja teoste ümberjutustused kirjanike elu- ja loominguteest.

27  Kangro viidatud Masingu värsirida on seni teadmata.
28  „Kuus päeva” ilmus 1980. aastal. Kangro jäljendab teoses suurepäraselt keskaegset kirjutamisstiili. Minate-

gelane Lundi peapiiskop Andreas Sunesen kirjutab oma pihtimused 1222.–1223. aastal Ivösjö järvesaarel.
29  Jakob Erlandipoeg = piiskop Jakob Erlandsen, tegelane romaanis „Seitsmes päev”, mida Kangro kavandas 

„Kuue päeva” teise osana.
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leli. Aga praegu ei ole jõudu selle 
uuesti ülesvõtmiseks. Nüüd on 
otsekui Mastema30 mu sisse aseme 
teinud (ja teisedki deemonid) ja 
käsevad mul kirjutada üht raa-
matukest pealkirjaga „Arbujad”. 
See oleks „mälestusi, märkmeid 
ja mõtisklusi” 30-ndate aastate 
noorest kirjandusest, esmajoones 
neist, kelle värsid olid koondatud 
antoloogiasse sellesama nimega. 
Vaata nüüd, mis! Mul on tekki-
nud arvamine, et peaksin sellest 
omapoolse versiooni andma – see 
on mäletama ja ka analüüsima ja 
objektiivseid teadmisi pakkuma. 
Sest küllalt palju on juba kuhjunud 
müüti ja valekujutisi selle nime ja raamatu ümber. – Mis Sa arvad, kas oleks tarvilik ja lubatud? 
Palun Su siirast vastust üsna peatselt ja tähele panemata jättes, et ma Sulle nii pikka aega ei kir-
jutanud.

Kui nii, et selle asja käsile võtan, siis vajan palju otseseid andmeid, sest niisama umbes heietada 
ei ole palju mõtet. (Kuigi seda ka muidugi teha tuleb!) Ja andmeid on vaja Sinu käest. Nii andmeid, 
arvamisi kui ka fotosid. Sest kui selle teha saan ja jõuan, siis juba aasta pärast on see juulikuus 
trükikotta antud ja ilmub septembris 1980.31 Ja kavas on ka pildid – fotod selle aja inimestest, üks 
selleaegne käega kirjutatud tekst (luuletus muidugi kõige loomulikum). Ja muidugi antoloogia 
aluseks olnud raamatust fotokoopia (kui võimalik), aga eriti kaanest ja illustratsioonidest. Siis 
objektiivseid andmeid autori elukäigu, ta kirjandusliku arengukäigu juurte ja õite kohta. Edasi: kui-
das sündis tegelikult koostaja värbamine antoloogias osavõtuks? Kas küsiti, kas sooviti ja arvestati 
valiku tegemisel autori abi? Kuidas oli isiklik arvamine pealkirja ja selle sobivuse kohta? Milline 
oli isiklik reaktsioon kogu asjale. Keda kaasesinejatest isiklikult tunti ja kunas tundma saadi? (Või 
iialgi ei saadudki?) Milliseid ühiseid punkte siiski oli? (Kui oli?) Tol ajal? Pärast? Mis on säilinud 
avalikust arvustusest tol ajal? Kas see asi milgi määral autoril midagi muutis? Ja palju teisi küsimusi, 
mida on vahest raske ning võimatugi vastata, kuid mis võivad üles kergitada hoopis uusi aspekte. 
Otsin ju sellele teemale ühisnimetajat nii loomingu kui ka autorite mõttes. Ja muidugi ka erinevusi. 
Arvan seda kogu 30-ndate aastate kirjanduselu kõige tähtsamaks ja fastsineerivamaks nähtuseks. 
Nii tahaksin seda kuidagi rekonstrueerida, et see niigi õrn fluiidum meie generatsiooniga ära ei
kaoks. Kui palju seda suudan, ei tea ju täna sugugi. Aga „tahta võimatut on meie saatus”, nagu üks 
meist (BA32) kirjutas. Tahta võimatut! Jah, mis Sa kostad selle peale?

Olen siin maal augusti keskeni ainult (Troentorp brevl. 128, 260 90 Båstad), aga muidu elan 
Lundis oma endises paigas ja endisel aadressil ja kirjad tulevad siia (väikese hilinemisega) järele. 
Ise aga kuidagi loodan, et mingi elumärk Sinult tuleb. Ja mitte ainult selles asjas, vaid ka üldiselt, 
mis vahepeal on juhtunud. Ja kuidas on. 

Tervitan kõigest hingest ja südamest ja nägemiseni!
Bernard

30  Mastema – deemon heebrea folklooris.
31  Mälestuslik koguteos „Arbujad: märkmeid, mälestusi, mõtisklusi” ilmus 1981. aastal.
32  BA = Betti Alver. Kangro märgitud värsirida pärineb Alveri luuletusest „Vabaduse deemon”, mis sisaldub 

ka „Arbujate” antoloogias.

Bernard Kangro 1990. aastal. Foto: Kalju Suur. EKLA, B-156-969

 Külliki Kuusk / Katkendeid Uku Masingu ja Bernard Kangro kirjavahetusest (1968–1984)
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*
[18. juunil, 1980]
[Kallis Bernard,]33

aitäh raamatu eest (sellest pärastpoole)34 ja kirjade eest. Vähemalt kolm (12. XII, 19. V ja 
28. V, mis tulid päevase vahega) on ju vastamata, kuigi tundub, et olen yhe kirja tänavu siiski Sulle 
kirjutanud ja veel yhe saanud. Mu tervisel pole olnud fyysiliselt viga, kuid olemine ise pole tänavu 
kõlvanud kuskile. Seekord vastupidi Sulle. Sinu tervise lugu pole just rahustav. Minetea, ehk sun-
nid end liig taga, tõttad yle jõust. Kuitahes raskesti teostatav olekski: peaksid endale lubama vahel 
tõelist hõlpu. Pole ju parata enam, teisiti ei saa! Viiest tuttavast surnust tänavu (neli ootamatut) 
yks mu venitamise põhjusi: igayks võtab midagi kaasa minust. Jaanuaris katsusin alustada endast 
kirjutamist Sulle – ypris vastumeeli kyll, sest kirjeldada enda käekäiku on hullem igast tulutust tööst. 
Taipasin, et tuleks päratu pikk, isegi 1935.ni. Siis käidi pääle, et ometi kord teeksin valmis tõrku-
misi lubatud tadžiku anekdootide tyybiregistri paralleelidega lähemast naabrusest. Kuigi asjaga 
mu meelest ei olnud kiiret, aga arvestades mu iga jne. Yle kahe kuu pidevat tööd kulus umbes 500 
anekdoodi paralleelide otsimiseks umbes 1500 trykitu hulgast viiest raamatust. Piirdusin, muidu 
see asi läinuks idamaiste anekdootide konkordantsi või regestide tegemiseks. Sinu soov kiusas 
kogu aeg otsa. Siis tegin vähemalt poolteist kuud ysna kibedat tööd Fannyle, kellele vaid vihjasin, 
et keegi võiks arvestada sellega, kuidas heebrea „käsi” VTs35 on tõlgitud maakeelde, ehk: kuidas 
meie vana ja uus tõlge kasutavad seda sõna.36 See esineb 1600 korda. Materjali kogunes nii palju, et 
pidin artiklit kolm korda lyhendama, piirduma kõige lyhemate kompleksidega. Vana tõlge kubiseb 
sellest sõnast (mõnes salmis kolm korda), heebrea tekstis pole nii sage, kuid säälgi võib olla karu, 
koera, lõvi käes või sattuda mõõga kätte jne. Mõnele eestlasele ehk see artikkel midagi pakub ning 
praegu pole kedagi teist, kes selle võinuks kirjutada. Anekdootide kõrvutamisega tulnuks toime iga 
keskpärase mäluga arukas inimene. Nõnda, see siis oli ylearune vanainimese hullutamine.

Algan siis lõpust. Ei mäleta, kas saime tuttavaks Veljestos (paar korda ma sääl ikka käisin) või 
Salme37 kaudu alles meil. Samuti Salme kaudu Ristikivi, kes käis sagedamini ja sobis meiegagi, kyllap 
vist ka Sanga ja Kerstit. Kord käis Viidingki, kellele olin nii meelevastane, et ta mind ei soovinud 
seltskonda ja otse pahandas. Arbujate koostaja38 valis ise, mulle rääkis poolel teel tagantjärgi. Meil 
olid mõned loengud yhteaegu, siis lektooriumis suitsetasime ikka koos hallide varestena nurgalaua 
ääres eemal juristide eesrindlikust seltskonnast toa keskel. Kysis, kas ma sihilikult tegin sekundist 
„seekundi”, et saada riimi. Nojah, ei mäleta, kas tegin ymber need read (seekund/pleekund), sest lugu 
oli ju nõnda. Kirjastusemärk on mu tehtud ja seisab muilgi AUSi39 trykiseil. Lootsin, et illustratsioo-
nest saab teha joonklišeed, tulnuksid pisut paremad võrkklišee saadusist. Polnud tagantjärele parata. 
Tiitelleht tundub ilusam ilma autori nimeta. (Kaanel see nagunii jäi liiga silmahakkavaks). Tiitel ise: 
panin kuupäälse Mare Imbrium asemele „Vihmade laht”, et otsemaid ei arvataks ära, mida viidatud. 
(Tollal arvasin, et Kuu geograafia on yldjoonis igale inimese tuttav.) Neemed on tsyklid või luuletu-
sed. Kuu omakorda seepärast, et „kuupealt tulnu”, „mine kuu pääle” tähendavad, et inimene ei ole 
just selge aruga siinse inimkonna meelest. (Kui lisada „pulgad pähe panna”, mida võiks tõlgendada 
antennideks, siis väljendid kõlbaksid ufoistidele. Kunagi tegin yhe luuletuse maabumisest Emumäel 
või Ebaverel, kui olin tigedust täis aarialaste pääle.) Tsyklid polnud mõeldud poeemideks, pyydsin 
nad ainult kuidagi terviklikeks. Seepärast pole vahepäälkirju. Motodest esimene minu, teine 4. Esra 

33  Käesoleva publikatsiooni aluseks on Masingu omakäeline masinkirjas koopia Kangrole saadetud kirjast. 
34  Kangro saatis Masingule postiga oma ajalooromaani „Kuus päeva” trükisooja eksemplari.
35  VT = Vana Testament.
36  Artikkel „Die „Hand” im Alten Testament und die estnische Übersetzung” ilmus Fanny de Siversi toimetatud 

kogumikus „La main et les doigts dans l’expression linguistique”, II. Actes de la Table Ronde Internationale 
du CNRS, Sèvres (France) 9.–12. septembre 1980. (SELAF, Paris, 1981, lk. 213–222.)

37  Salme = Salme Kongo (1905–1988), Bernard Kangro õde.
38  Mõeldud on kirjandusteadlast Ants Orast.
39  AUS = Akadeemiline Usuteadlaste Selts.
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raamatust, kolmas yhest polyneesia peielaulust. Trykiarvu ei mäleta: 200–250–300, igatahes mitte 
rohkem. Ise sain 50 eksemplari, jäägi jagasid vist omavahel AUSi inimesed enestele ja tuttavaile, kyllap 
siiski mingi summa eest. Nagu kõik muud AUSi väljaanded oli seegi trykitud vilistlaskogult igal aastal 
kingitud rahaga. Väike toetus vist oli teaduskonnaltki. Ma ise ei olnud trykkimise algataja, kuid ei 
mäleta, kes just sellega tahtsid tähistada eesti raamatu juubelit. Arvustustest pole meeles midagi, neid 
vist eraldi ei olnudki. Rapla luulesõbrad saatsid õnnitluskaardi, mis mul imekombel alles praegugi. 
– Gilgameši kohta40 Suits ytles, et nyyd siis ka toodud eesti lyyrikasse. Ei ole just paljalt niisama. Mu 
meelest on selle eepose ilusaim koht (VanaPaabeli versioon ehk Meissneri tekst 10. laua 1. tulba lõpp) 
G. kõne päikesejumalusele. Heideli tõlkes see algab: „After walking and running over the steppe,/ 
shall I rest my head in midst of earth/ that I may sleep all the years?” (Akadikeeli kõlab ilusasti ja 
rytm on itkust 3+2 rõhusilpi reas). Järgmised kaks rida tõlgib igamees ise moodi, mulle meeldis „maa 
(toonela) sydmesse tähed laskuvad/ kaovad”. Ise panin juurde, et ei tõuse ehk enam, ei ole neilgi 
jäävat elu. – Turmaliinist ma vist kord Sulle kirjutasin. Sytistet toona pahandas.41 Mõtlesin, et igas 
koolis ometi räägitakse turmaliinitangidest ja seletatakse, kuidas valgus neist läbi polariseerub või 
– nagu kahel lykanduksel – kristallikiud ei juhtu rööbiti, valgus yldse ei pääse läbi kummaltki poolt. 
– Veider, et keegi pole tõrelnud, miks just Boothia Felix, sest Jäämere randadel paiku lähemaidki. 
Muiste oli viirukimaaks Arabia Felix ja B.F. on ypris sobimatu nimetus ja lubamatu, nagu see, et keegi 
boreaalseid rahvaid võiks pidada õnnelikeks, seega yhtlasi ka orjastamist väärivaiks.

Syndinud 11.VIII 1909 Raikkyla valla Lipa kylas „Eino” (rahvale „Eenu”) talus. Isa Aadu 
(x 186142) Märjamaalt, joodiku metsavahi poeg, kes koha kaotanult 1880 paiku tuli Raikkylla ren-
ditalunikuks. Ema Anna Fuurmann (x 1880) Rapla Kodila vallast. Õde Agnes (x 1911). Isa sai talu 
ostetuks alles 30-il aastail: 16 ha põldu, sama palju umbes heinamaad võrdlemisi kaugel ja 30 ha 
sood ja loopäälset, kust mõisnik enne oli lasknud raiuda metsa. Isa põletas peaaegu igal aastal 
ahjutäie lupja. Välisabilisteks käisid mu lapsepõlves mõned sugulased, umbes 1922–1941 (pääle 
kahe Saksamaa suve) olin kõik suved otsa tööl kodu. 1917–1921 Raikkyla ministeeriumikoolis 
(polnud algklassis ja 3. klassi „hyppasin yle”), 1921–1926 Tallinna linna 2. Reaalkoolis43, 1926–1930 
Usuteaduskonnas (kaks auhinnatud tööd, viimane Elihu kõnedest Iiobi raamatus jäi magistritööks), 
1931/2 Hasomini kodumaine stipendiaat, 1932/33 välismaine stipendiaat (Tübingenis ja Berliinis 
kuulasin etioopia, araabia, akadi, sumeri keelt ja VT alaseid loenguid, kogusin materjali dokto-
ritööks „Der Prophet Obadia”), 1933–1940 Usuteaduskonnas õppejõuks (VT ained, semitistika 
/yhel semestril “õpetasin” sumeri keeltki/, usundiloo alal eesti, polyneesia, maiaindiaani usundid 
ja hiina taoism), 1942–1944 ÕESi myndikabineti konservaator (sain korda kaks aardeleidu: Tartu 
piiskoppide ja saamaniidide suur kogus Põltsamaalt), 1948–1964 EELK Konsistooriumi teaduslik 
sekretär ja Usuteadusliku Kõrgema Katsekomisjoni õppejõud; hiljem tõlketööd ja 1974 alates 
pensionär Konsistooriumile. 1939 abiellusime Eha Tuulemaaga (enne Gnadenteich).

Vanemad olid Vennastekoguduses, isa ka „lugijavend” (ja Rapla kiriku-vöörmynder) ysna mada-
lal pulgal. Ta polnud eriti jutukas, kõne ja palved olid kuivavõitu, et ei pannud nutma teda ennast 
ega kuulajaskonda (enamikus naised!). Kodu peeti sageli „lugemistunde” ja pika aja kestel sain 
kuulata ka paari säärast võõrast venda, kes mulle meeldisid. Ainult need ei sõnunud nutma end ega 
teisi, ei käinud kaubitsemas, ei sundinud lapsi „jõudma patutundmisele” ja „ärkama”, kõnelesid 
mu meelest ilusasti. Usuteaduskond oli nende meelest yks jumalavallatu asutis, sinna astumiseks 
polnud kottu ajendeid. Kaalusin astronoomiat, aga mind ei meelitanud numbritega mässamine ja 
vaatlejat silmade pärast (loomult teine vigane, kõõrdi loetud algkooli aegu) vaatlejat ei saa iial. 

40  Viide värsiridadele „Tähtkujud suuri tiire käivad ymber lume, / oh Gilgameš, sa nende kustu kahetsesid, 
/ kui hullumeelse janus hallus palge jume, / kõik rajad päiksekohtu tulles pimenesid.” luuletuses „Kartes 
kinnijäämist saadud kujju” (U. Masing. Neemed Vihmade lahte. Ilmamaa, Tartu, 2001, lk. 14).

41  Viide Juhan Sütiste arbujaid materdavale artiklile „Meie uusromantika pärapoeesia”. („Varamu” 1940, nr. 5, 
lk. 408–416; nr. 6, lk. 582–596), mis sai kurikuulsaks sellepärast, et nõukogude võim rakendas hiljem seda 
programmilise seisukohavõtuna Teise maailmasõja eelse eesti kirjanduse suhtes.

42  Aastaarv tähistab siin ja edaspidi isiku sünniaastat.
43  Kooli õige nimetus on Tallinna 2. Reaalgümnaasium.
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Huvi selle vastu pysib. Botaanikat ei mõelnudki, kuigi see mind ikka huvitab. Selgus kord Vilbaste 
taimenimede kirjutamisel, et meil kodu teati umbes 250 taime nime. Isa respekt puude vastu oli 
väga suur: ise oli istutanud maja ymbrusse lagedale pärnu, saari, pihlakaid, kaski, lehise, toomingaid, 
papleid, haabu jne. Pikaealised on alles, ma pole sinna istutanud yhtki, ruumigi polnud enam. See-
pärast ehk ma pean puud kõige täiuslikumaks olendiks maailmas ja kirjutasin, et Jumal on maailma 
viimane puu. Isa oli vahel väliseltki kange saksavastane, osalt kyll ehk Saali ja Bornhöhe romaanide 
mõjul. Ei tea, kas ma midagi sellist olen pärinud, kuid – kui kysida, mida ma ei salli – siis masdaismi, 
veedasid, upanišaade, hinduismi, sanskriti ja hetiidi keelt ning yldaaria mõtteviisi elutsemist vastan-
damiste varal. Ajalooõpik algas pater-Vater-father kokkukuuluvuse selgitamisega ja siis peaaegu 
kohe kreeklastega. Meil oli kodu yks assyrioloog A. H. Sayce’i populaarse raamatu soomekeelse 
tõlke järel tehtud eestikeelne, kus oli juttu Piiblist ja Vanaidast, mis ei teadnud midagi aarialasist 
– oli huvitavam. (Selles ka esmalt lugesin, et on Isdubar’i nimeline sangar, s. t. Gilgameš!).

(Siiani jõudsin eile kirjutada käsitsi, siis mõtlesin: minetea, ehk tahad veel edaspidi pärida midagi, 
siis kasulik teada, millest ma juba kirjutanud, ning kirja päralejõudmises ei saa iialgi olla päris kindel. 
Otsustasin jätta endale koopia. Alustasin lootusega, et õhtuks saan valmis, aga yks meelepärane 
kylaline võttis päevast ära neli tundi). Lugeda oskasin 5 aastaselt, kirjutamisega läks asi viletsasti, 
sest parem käsi on jõuetum, ei suutnud algkooli lõpulgi veel tõmmata pikemat sirget joont. Kyllap 
ma pahuksis endaga selle pärast sundisin end joonistama, mis ka esialgu mitte kuidagi ei läinud: ei 
näinud perspektiivi, värvinguid silmad seletavad erineval kombel. Lugemisvara oli esialgu piisavalt, 
kuigi mitte eriti sobivat lapsele: misjonilehed igasuguseist maist ja paganaist, Piibel, Jenoveeva ja 
taolised, mainitud Sayce. Kooli raamatukogus oli muudki (koguni E. A. Poe „Kuldsitikas” – vist oli 
selles tõlkes nii tiitel?44) ja muinasjutte sain viimaks endalegi (Pinkowski korealaste, Orase 1001 ööd 
jt.). Kõik sellised asjad on pysinud tänini: Vana Ida, igasugused usundid ja muinasjutud. Algkooli aegu 
õppisin pisut vene, prantsuse ja siis saksa keelt. Esimeses sain kuidagi aru botaanika raamatuistki. Ma 
pole sihilikult yhtki keelt õppinud kõnelemiseks ega kollektsiooni täiendamiseks, vaid arusaamiseks: 
lugemiseks ja kuulamiseks. Mul endal pole rääkida midagi inimestele. Ja meenutamisel alati kordan: 
kõige raskem on õppida emakeelt lapsel, sest argielus sõnastik on pisikene ega piisa sellest oma-
keelsete raamatute mõistmiseks. Alles keskkoolis hakkasin tundma, et mu sõnavara kuidagi piisab. 
Siis alles muudki keeled hakkasid pooliti iseendast saama selgeks. Sest lugemisehimu oli ypris suur, 
segamini Rinaldo Rinaldini, Wells („Sabatähe aastal”), Christian Kannike, Jules Verne.

Kirikulaule ja vennaste omi lauldi videviku pidamisel talviti. Enne 10 aastat katsusin luuletada: 
Marsile sattumisest, Dalmaatsia koopajõgedest – yliväga deklaratiivselt võimetu sõnavaruga, millest 
piisas vaid paariks salmiks.

Tallinnas elasin 4 aastat yhe myyrsepapere toanurgas söögilaua ja kapi vahel, viimase aasta koos 
yhe naabripoisiga yhe leskeide toanurgas, kus ei olnud säärvantigi45. (Praegu mõtlen, kuidas need 
inimesed ise said olla rahul nende tingimustega, mis olid viletsamad viletsaist maal.) See kõik tingis, 
et õhtupoolikud enamasti lugesin linnaraamatukogus, kus samuti käis koolivendigi vist selsamal põh-
jusel. Tallinnas oli kaks korralikku saksa raamatupoodi ja paar antikvariaati – ei mäleta, et raamatud 
olnuksid eriti kallid. Hankisin Reclami biblioteegist46 kõik idamaise kirjanduse tõlked, Tauchnitz 
Edition47 ei olnud alati yletamatult kallis. Ekspressionismi ja Spengleri aeg oli ning „junge menschen’i” 
telliti-loeti (vist oli ysna punakas!). G. Trakl, F. Werfel, I. Goll, Klabund jne., aga ka Maeterlinck, 
G. Meyrink („Golem” on ikkagi yks kena raamat!), H. G. Wells ja muidugi R. Tagore (teda tõlkisin 
14/15 aastaselt, kuigi ta jutud mulle ei meeldinud), R. M. Rilke ning kaks, keda vist ainult ma lugesin 
järjepannu hulka kordi (teistel olid oma sihukesed puuslikud): Claude Farrére’i oopiumijutud (yhe 

44  Täpsem on: „Kuldpõrnikas”.
45  Säärvant – ülalt lahtine kergvahesein.
46  Reclami biblioteek = Reclami kirjastus Saksamaal on tänapäevani üle maailma tuntud odava hinnaga raa-

matusarjadega. Sarjas „Universal-Bibliothek” avaldatakse maailmakirjanduse klassikat.
47  Tauchnitz Editions – kirjastus Saksamaal, lõpetanud tänaseks tegevuse, kuid andis samuti välja odavaid 

paperback’e inglise ja ameerika kirjandusest.
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tõlkisin, „Agu” trykkis, mu esimene teenitud raha!) ja Lafcadio Hearni raamatud Jaapanist, kust sai 
ka tankasid, haikusid, budhismi ja muinasjutte. Siurut ja Ilot ootasime („meid” oli pooletosina ymber) 
kõik põnevil. – Kogu sydamest ja meelest olime „juugendlikkuse” vastu ja ausalt jälestasime. Praegu 
on hirmus, kuidas just see sugeneb uuesti ja A. Beardsley taas yleneb kõrgeks eeskujuks. – Kyllap olin 
kõige kiirem lugeja, igatahes oma teadmata sai must järsku arbiter litterarum klassile. Ja see on yks 
häbilugu, ehkki õpetlik. Maailmakirjanduse käsitlemisel õpetaja laskis õpilasi refereerida raamatuid 
ja siis vahel arutlesime neid, kui piisas aega. Olin siis see enfant terrible, kes väitis, et Koidula flirdib
isamaaga, kirjutas kodutöös halvasti Nibelungidest, kasutas hävitussõnaks “lame!” ja muiet. Viimaks, 
kui ma Shelley Prometheusest jutustasin hirmus halvasti, õpetaja manitses mind klassi ees ja klassi 
minu järel sörkimise pärast. Oma teada ma parandasin ennast, sest juba algkoolis kord olin sattunud 
säärasesse „juhi positsiooni”, mida ma ei taotelnud. (Kogemat[a] on juhtunud hiljemgi, ehkki pärast 
alati tõrjusin isehakanud „jyngreid”!) Olin puberteediealine posöör ja siis taipasin seda, keskkooli 
4. klassis. Viimases enam ei olnud! Ei kirjutanud kokku ka enam R. Tagore’i jt. eeskujul olematuid 
armastuslaule, mida muud pidasid tõelisiks. Fitzgeraldi Umar-i-Khajjam oli pääs ja muud väga pessi-
mistlikku. Kuidagimoodi need ometigi sobisid R. Tagore’i matkimisega, millest siis ysna ruttu vabane-
sin. Luuletasin ikkagi, olemata rahul endaga. Yks ilmus „Uudismaas” (A. Masingu nimelisena), aga 
selle teke on yks pikk jutt.48 Hommikteatris käisin järjekindlalt. Kange “keeleuuendaja” viimaste või-
matusteni, millest säilinud ainult y ja meeles hulk pahandusi. Mulle meeldis (kyllap Klabundi mõjul) 
katkestada lauseid punktiga ebatavalisel kohal. Tõepoolest ei olnud mul endal öelda veel midagi.

1926–1935 vahel midagi olulist ei muutunud. (Mu elus pole yldse olnud järske „murranguid”, 
huvid pysivad, vahel tegelen rohkem yhe kandiga, siis täiendan teist, võimalikult mitut korraga.) Ilu-
kirjanduse osatähtsus kahanes, orientalistika oma väga palju kasvas, ka muinasjuttude ja etnograafilise
kirjanduse. Tykk aega olin Freudi hoolas lugeja ning psyhhoanalyytikute ajakirjade, kuni taipasin, 
et see yhesainsas punktis erineb herrnhuutlikust puritaanlusest. (Need ka nautisid oma patusust ja 
halisesid, freudiaanid halisemise asemel garneerisid ja kummardasid.) Prantsuse ja inglise kirjandust 
Tartus muidugi oli tublisti rohkem Tallinnast. Ei ole seni jõudnud siinseid orientalistikaga kuidagi 
seonduvaid ajakirju lugeda läbi esimesest köitest viimaseni, siis seda taotlesin. Tõlkisin araabia ja 
syyria keelest „Eesti Kirikule” pyhakutelugusid, etioopi[a]keelest yhe veidra raamatu, tyhjatähja kir-
jutasin „Olionile”. Kyllap G. Naelapea poolvihuti mu sokutas kaela E. J. Voitkile ja H. Mäelole, kes 
meeleldi visanuksid välja papi, keda nad mitmel kombel pyydisid õrritada. (Ja ei olnud mu kvaasivend 
S. Aaslava, kes oli hulga vanem ja vaatas ylalt alla poisikest, vaid J. Kiivit.) Nende teosed meenuta-
sid mulle mu keskkooliaegseid. Pääle orientalistika lugesin ysna hoolsalt igasuguseid keskaegseid ja 
võõraid mystikuid, keskaegset kirjandustki (ceterum censeo „Mabinogion” on yks euroopa kirjanduse 
tippsaavutusi, ei yksnes keltide), sest kõigist võimalikest „usundist” ainult taoism tundus mulle omane 
ja kuidagi ka šamanism. Budhism mu sympaatiast hoolimata on vist teistsuguste inimeste tarbeks, kuigi 
budhismil on ypris palju nägusid. Nende nimede loendamisest pole tulu, ei ka mitte nende prantsuse 
või inglise autorite nimetamisest, keda lugesin sellel ajal. Kyllap nad kõik mind on mingil kombel liigu-
tanud ja jäänud lausete või ridade kaupa pidama. J. Masefield on päris kogemata, meenus alles pärast
trykkimist, kus selle luuletuse rytmile sarnast. Ei mäleta, kas 1930 või 1931 lõpul kodu vaatasin lund 
sadamas vastu samblikus pärna tyve ja helvete kaupa jäävat pysima või liikuma tagasi. Olin kuidagi 
teadvuse ja teadvusetuse vahel, mingis videvikus. Sisedialoog vist katkes, tuli asemele dialoog välise-
ga.49 Siis taipasin, kuidas mu luuletused seni on olnud vigased läbinisti, kuidas nad peaksid ja võiksid 
tulla „õigeiks”. Mu kõik kogemused olid seisnud minust väljas ja sääl ma neid potserdasin savina, mis 
nii vedel, et pysis vaid mu käte varal. Sellest pääle lubasin neil tulla endasse ja siis nad tiirelnult mu 

48  Luuletus „Notturno”. – Uudismaa 1923/1924, nr. ¾, lk. 37. Kangro avaldas selle luuletuse faksiimilena mä-
lestusteraamatus „Arbujad”. Vt. lk. 226.

49  Vrdl. ka Masingu kirjeldusega enese vaatlejapilgu muutumisest, kui ta jälgis lumehelveste langemist pär-
natüvele, kirjas F. Oinasele (14. jaan. 1982). See on avaldatud pealkirja all „Kuidas ma luuletan” algselt 
Tulimullas (1983, nr. 2, lk. 103–109), hiljem Masingu artiklikogumikus „Meil on lootust” (Eesti mõttelugu, 
19. Ilmamaa, Tartu, 1998, lk. 371–386). 
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sees väljusid selgema või ähmasema kiirekimbuna luuletuseks. Kirjutasin väga palju, vahel päevad 
läbi selles õnnelikus videvikus Teise maailma piirimaal. Nyyd on olnud pikk vahe (umbes 1965 alates 
igal aastal vaid mõned), kyllap kardan, et kopeerin yksilugu olnud iseennast, osalt jälle, et alati on 
nii palju igasugust teha, et pole aega või jõudu viibida sellel piirimaal. Vahel olen nimetanud endale 
tärmini, millest pääle taas luban endale sellise vabaduse. Seni need kõik on möödunud.

Sirvisin praegu natukene seda Kurt Pinthuse „Menschheitsdämmerung’i”, mis koolipõlves oli 
peaaegu „pyharaamat”. Webermann kord saatis mu kysimise pääle. See oli 1967. Ei oska endale 
öelda, mis sellest on pysinud mu sees.

Ei tea, kui palju sellest jutust Sulle on abi kirjutamisel. Et suurem osa on otsemaid kirjutatud 
meelest, siis, palun vabanda stiili, palun jutusta ymber, kui vaja, ära tsiteeri. Paljugi asju unustasin. 
Mõtlesin natuke indiaanlastest ja polyneeslastest. Tegin ikkagi nimistu inglasi, prantslasi, Tartus 
loetuid, aga lipik kadus ruumipuuduses lauale ruumi soetamisel.

Andreas Sunonisel on yks viga.50 Pidanuks olema kaks köidet! Stiil ju on nii rahulik ja voolav, et loo 
katkestamine keskelt tykiks maaks ei vabanda ennast kuidagimoodi. Stiil mulle meeldib. Kirikuvyrstide 
(nagu ka hulkurdisputeerijate) vagaduses tohib kahelda, kuid mees, kes end kahtles pidalitõbiseks, 
kindlasti oli vaga vähemalt sellel kombel. (Pidalitõbised vaevalt kyll!) „Iluvigasid” leidub kyll. Päämine, 
et tollal polnud UT51 yldse veel nõnda salmistatud ja päätykistatud, see toimus alles reformatsiooniajal, 
esmalt Prantsusmaal. Siis „laevu oli lõpuks ca kuuskymmend” (ja mõni muu selline) „ca” sobib praegu-
sesse eesti ajalehte kui vanasse keelde (oleks ehk olnud koguni „umbes” ytelda). Aga need on kõrvalised 
asjad. Võimalik, et Pyhamaa asjad ja albilaste sõda tollal ka Taanis olid tähtsamad omist asjust. Kuid 
yldiselt keskaja hõng on loos ilusasti. Ma ei ole midagi enne kuulnud sellest „Hexaemeronist”, mõtle-
sin, et see ei tarvitsegi olla väga tuim. Mõni prantsuse ryytlieepos kyll on kohutavalt „lame”! Ja mul on 
kuidagi kahju: Tartu piiskop Dietrich Damerowist ei ole seni keegi kirjutanud romaani ega vist kirjutata; 
Ristikivi võinuks, Sina veel võiksid mehest, kes ainsana julges sõdida otse ordu vastu XIV s-i lõpul. Oli 
Pariisis tähtis tegelane, oli Karel IV52 kantsler, olevat kirjutanud „raamatu” ordu vastu. Ja kõike taolist 
väga segasel ajal, mil paavstidel õigupoolest polnud enam kybetki ytlemist. Skolastika 1180 paiku ei ole 
kyll sama, mis 1380 paiku, kuid Sina tead midagi asjast, mida ei ykski teine eesti kirjanik enam. Jah, 
mul endal mingi nõrkus selle Salisbury Johannese vastu, keda mainid, mulle meeldivad nominalistid ja 
– kõige rohkem Robert Grosseteste. See jälle on kõrvaline asi.

Aitäh Sulle, et saatsid raamatu, et on lugeda midagi rahuldavat eestikeelset yle hulga aja. Krossi 
Keisrihullust tulnuks parem raamat, kui ta pooleestlasest Jakobi asemele pannuks mõne sakslasest 
estofiili. See olend pole kuigi usutav.

See kiri on nyyd nii kohutavalt pikk, olen teda kirjutanud kolmel päeval ja loodan seepärast, 
et olen hyvitanud kuidagi oma „laiskuse”. Eks sa ise näe, kuidas mul on meele vastu kirjutada 
iseendast, kui palju saab inimene lobiseda tyhjasttähjast jne. Ma ei ole iial enne kirjutanud midagi 
seesugust, loodan, et ei tule enam vaja ning keegi iial ei hakka uurima mu biograafiat, millest võiks
teha yhe enfant terrible oma ja risti vastupidise. Somnium umbrae Georg Müllerist ehk Unenägija 
tessaraktis mu poeemist.53 Keegi ei oska sedagi öelda, mis siin tähendab „on”.

Hääd tervist soovin Sulle ja ilusat suve ning rõõmu sellegi töö tegemisel. Säästa tervist ja ennast! 
Eilne kylastaja seletas, et kõige raskem on matta inimesi, kes juba 90 lävel, sest muidu ikkagi saab 
mõelda ja kõnelda enneaegsusest, lohutada millegagi. Ta on ainult neljakymnene, tubli mees.

50  Masing kirjutab järgnevalt Kangro romaanist „Kuus päeva”.
51  UT = Uus Testament.
52  Ilmselt trükiviga, õige on: Karl IV.
53  Masing viitab kahele oma tööle: „Somnium Umbrae echk vx Vnny Vchest warius” pühendusega Georg 

Mülleri mälestuseks (kirjutatud 1960; ilmunud: U. Masing Eesti vanema kirjakeele lood. Ilmamaa, Tartu, 
1999, lk. 135–239) ja iroonilises võtmes kirjutatud poeemile „Unenägija tessaraktis” pühendusega „Selek-
teeritud Karlakesele indosakslikult  julma ja jabura loodususundi ainuõndsastavate dekretaalide sajamaks 
ilmumispäevaks” (kirjutatud 1952–1954; ilmunud U. Masing. Luule III. Ilmamaa, Tartu, 2002, lk. 155–273). 
Mõlemas on peamine „unenäo” ja „unenägemise” motiiv.
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*
[Postkaart]

28. juunil 1980.

Kallis Sõber, 
sain Su kolmepäeva kirja (posti pandud 18. juunil), huvitavama, laetuma, siiraima kirja, mida 

kunagi elus olen saanud! Kirjutan sellest tagasi kindlasti mitmel korral, täna tahtsin ainult – vas-
tavalt Sinu kirjutatud postskriptumile kirja mittekättesaamisest jne., teatada, et Sul oleks rahu 
südames, et see on siin ja et post ikkagi kannab kirja edasi.

Muidugi tänada tahtsin kõigepealt ja andeks paluda oma kannatamatuse pärast.54 Teadsin küll, 
et Su kiri kunagi tuleb, aga sattusin ajapuudusse. Suvi ja maaleminek rõhusid peale. Sinna ei oleks 
võimalik olnud kõike kaasa viia. Ja pealegi pean – kui midagi on ette võetud – jätkama, mingi lõpuni 
jõudma. Noh, nii sellest kirjutan. Praegu on ees väike vaheaeg, tütar tuleb teiselt maalt mõneks 
päevaks külla. Aga kirjutan Sulle ühe kirja enne seda, vähemalt ühe. 

Seniks – nägemiseni! Bernard

*

15. juulil 1980, Lundis

Kallis Sõber!
Tere! Ei see täna ole pikk kiri, mida olen kavatsenud Sulle kirjutada ja lisaküsimusi asetada. Vaid 

niisama, väike tervitus. Nimelt oli vahepeal tütar siin külas ja olin mõned päevad maal ja ajasin siin 
kirjastuse asju jne. Kuid peapõhjus on see, et valmistasin teisi peatükke masinal ümberkirjutamiseks 
(Eeva Merike55 võttis kaasa). Sinu kohta käivat esseed olin juba esialgselt sõnastanud. Üllatuseks 
näen, et ma pole väga viltu lasknud. Kui selle ümberkirjutamisele võtan, siis tulen küsimuse juurde 
tagasi. Su kiri on nii põnev ja huvitav, et jätan selle jaoks ühe vähem väsinud päeva kui praegu.

Mõni sõna „Kuuest päevast”. Aitäh heade sõnade eest! See on ju üsna raske raamat (miks ta peaks 
kerge olema!) lugeda, seepärast on kommentaarid olnud tagasihoidlikud. Sinu kui vähese asjatundja 
omad on mulle suureks lohutuseks, et rahule jäid. Paned sõrme kõige olulisema punkti peale – kaks 
osa. Nii see oligi kavatsetud ja otsisin, kust kohast katkestada. Arvasin, et varasügisest ja Lundi koli-
misest. Siis oleks tulnud hiigeltöö Andrease tegevuse kirjeldamine piiskopina. See oleks pakkunud 
palju igalaadseid võimalusi, koguni põnevuseks, tolle aja kirjeldamiseks, ka muuseas juriidika alal. Ja 
kuna ta oli seadusekoostaja ja selle tegelik rakendaja siis võid ise aimata, millist rikkalikku saaki oleks 
võimalik olnud välja tuua. Teine asi oleks olnud Eestimaa osa tunduv pikendamine (õieti peamine 
ülesanne). Kuid kartsin, et mu aeg jääb lühikeseks ja ma ei saa II köidet valmis. Ma justkui aimasin 
oktoobris saabunud ajukelme põletikku ette. Asi polnud lõplikult otsustatud, kui olingi nakkushaiglas 
ja seal juba ellu ärganud. Siis muidugi ei olnud ühtegi võimalust kaheosaliseks. Hea, et oli lõpuosa 
provisoorselt valmis. Ja nii läks. Kuigi jaanuaris selle mitmeti teisiti tegin (palju kustutasin ja mõnda 
juurde kirjutasin, mis haiglas unetutel öödel pähe tuli ja meelde jäi). Nii määras saatus selle. Aga 
mul on võimalus leida käsikirjale jatk, see on lasta tal veel kogu talve kuni järgmise kevadeni puldi 
taga seista ja piiskopiaega kirjeldada ja ka Eestimaa osa täiendada. Mis sa arvad? Plaan on praegu 
ebareaalne, kuid kunagi ei tea ju, mis saatus meiega teeb. Teine variant on piiskop Jakob, tema, kes 
oli maetud Lundis frantsiskaanide kirikus ja 1972 välja kaevati ja kes ju mind Andrease juurde viis. 
Kirjutasin temast ¾ romaani valmis ja jätsin sinnapaika ja alustasin Andreasega. See käsikiri on mul 
alles. Ja Jakob oli Tallinna all kaasas poisikesena ja tal on oma muljed ka Eestist. Kuid Jakobi lugu on 

54  Kuivõrd Masingul vastamine viibis, on Kangro eelnevalt saadetud kirjades/postkaartidel (12. dets. 1979, 
17. aprill, 19. mai ja 28. mai 1980) korduvalt küsinud Masingu mälestuste järele arbujatest ja omaenese 
loomingust. Masingu viimane kiri Kangrole enne nn. kolme-päeva-kirja oli saabunud 1. detsembril 1979.

55  Eeva-Merike = Kangro tütar Eeva Merike Kangro (1950–1997).
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hoopis teisiti kirjutatud, sinna ei passi sisse pikad kirjeldused, sest ta jutustab suuliselt oma lugu. Ja 
see on üldse nii, et ta ärkab ellu, kui 700 aastat hiljem ta haud avatakse (see on aastal 1972) ja liigub 
lihaks saanuna ringi tänapäeva Lundis ja kohtab inimesi ja teeb tähelepanekuid ja näeb pealt, kuidas 
tema asja nüüd arvatakse ja harutatakse. Ja kui ta ütleb, et tema on Jakob, siis keegi ei usu, kuigi 
usutunnistus ütleb: Mina usun liha ülestõusmist… Ja tema ei usu hästi, kui talle üteldakse, et ta mitte 
ise ei surnud, vaid kuningas laskis ta Rügeni saarel tappa, kui ta Roomast võitjana tagasi Lundi oli 
tulemas. – See on kaelamurdev kompositsioon ja tavaline lugeja küll ehmatab, kui see kunagi valmis 
saab.56 See purustab igasugused reaalsuse piirid tänapäevases mõttes. Mis sa arvad?

Mis puutub Jakobisse, siis on tema Pariisis pisut hiljem, siis kui on juba kõrgaeg, mida ülevaa-
detes on puudutatud.

Hexaemeronist saatsin Sulle algusest fotokoopiaid mõnest leheküljest. Kas jõudsid pärale? 
Murdsin seda omal ajal taanikeelse tõlke abil, keeles, mida kirjutati läinud sajandil. See polnud 
mul kerge. Kogu teose kohta ei ole üldse mingit tõlget. Ainult väga üldised referaadid. Nii ma ei 
saanud seda täiesti kasutada (kui seal nüüd oli midagi, mis mulle just oleks passinud).

Ei, piibel ei olnud niisugune, tean küll, kuid tulin tänapäevale vastu ja lootsin, et pole kedagi, 
kes seda teaks. Olen ka muudes, keele ja stiili küsimustes teinud järeleandmisi teadlikult. Palju on 
juhtunud ka teadmatusest või tähelepanematusest, loogiliselt läbi mõtlematusest. Kirjutasin selle 
ju maha kaunis kiiresti (mu tavalise tempo kohta, mis on umbes 8 päeva kogu romaani jaoks), siiski 
aeglaselt. Ma ei julgenud end nii palju pingutada, eriti lõpupoole, ja lihtsalt lõpetasin, kui oli 10–12 
lehekülge kirjutatud. Tavaline norm oli alguses 20–24 lk. Aga pidin ju järjest oma märkmeid või 
raamatuid vaatama, sest kõik ei püsinud aktiivselt meeles. Mind aga aitas asja juures püsida suur 
sisemine pinge ja ka uudishimu, mis peatükist välja tuleb. Sest sageli ma ei teadnud ette midagi. 
Nii oli see huvitav ja rõõmus tegevus, kõigest hoolimata.

Aga mis ma sellest kirjutan, see pole oluline.
Lõpetangi. Kavatsesin tegelikult kirjutada mõned laused, et kinnitada, et olen ikka arbujate 

juures veel. Ja et Sinu ja teiste kirjad on aidanud mind väga palju selle juures püsida. Olgu kõik 
tänatud! Kuidas aga mina ootustele jõuan vastata, on muidugi murelik küsimus. Sest ega töötõhusus 
ka enam endine pole.

Nojah, kaunist suve ja nägemiseni!
Bernard

*

23. juulil 1980
Kattvik

Kallis Sõber!

Läkitan siit suviste tervitustega ühe lühikese sõnumiku, et olen ikka elus ja hinges. Olin 3–4 päeva 
siin, siis nädalapäevad linnas, nüüd neljas päev jälle siin. Aga Sulle on pikem kiri kirjutamata. Just täna 
öösi ärkasin aovalgusega ja võtsin essee Sinu üle lugemisele. Ja siis Su kirja. Tõesti, seal pole palju 
muuta, olin üsna (küllaltki!) õigesti aimanud. Nüüd täiendan ja esitan lisaküsimusi, kui linna ja masina 
(kirjutus=) juurde pääsen. Jutustan Su kirjast saadud andmeid veidi ümber, paari lauset võib ehk tsi-
teerida, kas võib? Aga olen nendega ettevaatlik, kuid mõnikord on see nagu paratamatu. Küll tahaksin 
seda esimest Olionis ilmunud luuletuse fotokoopiat.57 Vähemalt mis numbris? Tervitades,

Bernard

56  Kangro kirjeldab siin romaani „Seitsmes päev” jätkuna “Kuuele päevale”. „Seitsmes päev” ilmus 1984 
(kordustrükk 1991), ajalooline romaanitriloogia jäi aga Kangrol lõpetamata.

57  „Olioni” tiitellehel ilmus Masingu omakäeline kalligraafilises kirjas luuletus „Igavene rahu on antud” koos
selle juurde kuuluva graafilise joonistusega (Vt. Olion 1932, nr. 3 (27), lk. 73).


