


Sissejuhatus

Moskvas Jaroslavli vaksalis kohtusin kord mehega, kellele pole 
maailmas võrdset. See oli nagu ingli puudutus, ja inglitele on ise-
loomulik see, et nad mööduvad. Me reisisime üheskoos läbi Siberi 
ja elasime peaaegu terve aasta Jaapanis, ja läksime siis lahku. 

Õnnelikum kui Siberis pole ma iialgi olnud. Mul võttis pool 
elu aega, kuni suutsin end veenda sinna tagasi minema. Selle aja 
jooksul oli maailm pisut paremaks muutunud. See pakkus mulle 
midagi hüvituseks, ja mul oli palju tagasi saada. 

Vahepeal kulunud aastate jooksul valitses maailma kirdeosas 
Brežnevi ajastu. Kui ma tagasi pöördusin, oli Gorbatšovi aeg. Väi-
kesed asulad raudtee ääres olid kummalisel kombel samasugu-
seks jäänud, nagu oleks stagnatsioon minu mäluga liitu astunud. 
Moodsad ehitused, mis olid kerkinud juba pärast minu aega, olid 
peaaegu eranditult lohakil ja räämas. Need olid nagu mind ennast 
samadel aastatel vallanud jõuetuse peegeldus. Me olime oma hoo-
bid saanud, ja kõik võttis aega.

Tookord septembris oli Siberi kohal mingi sära, just nagu maa-
ilma alguses. Sadas ainult enne Uuraleid, pärast seda valitses mui-
nasjutuline valgus, kullane toon, mida ma uuesti nägin alles Aafri-
kas. See valgus läikis rongis vastu nõukogude kodanike raudham-
mastelt. Nad kõik naeratasid mulle, võib-olla sellepärast, et õnn on 
tõepoolest midagi vastupandamatut ja mingi äratundmine ütleb, 
et kõikidel inimestel on üheks hetkeks selle peale õigus. 

Nad naeratasid ka sellepärast, et rong kujutas ennast pikemaaja-
list puhkekodu. Nädal aega kestval reisil Moskvast Vladivostokki 
oli inimestel aega puhata, süüa ja juttu ajada. Nad tundsid minu 
vastu suurt huvi, kuna ma olin ainuke välismaalane, kes reisis tei-
ses klassis, kaks ülejäänut olid esimese klassi reisijad. Me kohtusime 
restoranvagunis ja külastasime üksteise kupeesid, aga üldiselt kuu-
lusin ma oma vaguni venelastele. Minu vene keel oli nii puudulik, 
et kogu mu jutt koosnes peamiselt hüüatustest, nagu: „Kui ilus! 
Kui tore! Kui huvitav!“ Juba siis mõtlesin, et suured vääritimõist-
mised on reserveeritud nendele, keda me armastame ja kellega me 
võime sügavuti suhelda. Minu piiratud vene keel välistas seevastu 
kõik haavavad vääritimõistmised.



Hiljem olen ikka ja jälle mõtelnud, kui eksimatu kõrv on vene-
lastel sinu keeleoskuse taseme kuulmiseks ja kui kiiresti nad sellega 
kohanevad. Venelased ja mina väljendasime peagi üksteisele oma 
head tahet umbes neljakümne sõna abil. Nad lootsisid mind sõbra-
likult ja tõhusalt mööda esimeses klassis sõitvatest purjus ohvitse-
ridest, kes tahtsid mind oma kupeesse kutsuda, ja hoolitsesid selle 
eest, et mehele, keda ma olin armastama hakanud, restoranis enne 
toitu ette ei antud, kui mina olin kohale ilmunud. Keegi teenin-
dajatest valvas, et koht tema vastas jääks minu tulekuni vabaks. 
Siis kiirustasid nad kohale ja juhtisid mind sinna, kuhu ma taht-
sin minna. Seejärel tuldi ja toodi menüü, kus kõik road peale ühe 
olid maha tõmmatud. Hommikuks, lõunaks ja õhtuks sõime mune 
ja rasvaseid kotlette, ja maitsvamat toitu pole ma ealeski söönud.

„Mulle ei anta üldse süüa, kui ma sinuga koos ei ole,“ kaebas 
mees, keda ma olin armastama hakanud.

Sellest sai armastus, mille tõttu ma surivoodil ei pea kurvas-
tama, et üks tunne on minust mööda läinud. See oli oluline armu-
mine ka puht geograafilises mõttes. Ma kukkusin otse üle Siberi, 
nii et jalad olid Uurali mäestikus ja pea Jaapani mere ääres. 

Seetõttu läks nii, et minu pilt Siberist muutus pildiks minust 
enesest, ja kui ma kirjutan Siberist, siis kirjutan omamoodi auto-
biograafiat. 

Maailm eksisteerib ainult meie meeltes. Ma sõitsin läbi Siberi 
1968. aasta sügisel, samal aastal kui venelased marssisid Tšehhoslo-
vakkiasse. Vene—Hiina piiri ääres Kaug-Idas, kukesammu kaugu-
sel raudteest, koondati pärast Ussuurimaa kokkupõrkeid vägesid. 
Aga kuidagimoodi oli see nädal tegelikust maailmast otsekui välja 
tõstetud. Raudteeharud ja kõrvalteed viisid taigasse, töölaagritesse 
ja pagendusse, kõikjal olid inimesed, kes ihkasid kuhugi mujale. 
Igatsuste ja kaotuste kogutonnaaž, mida rong aeglaselt läbi Siberi 
vedas, oli tohutu suur, aga see ei muuda asja: ükski maastik pole 
mõjunud mahedamana, kui see oli Siberis septembris 1968, kui ma 
olin kahekümne ühe aastane. 

Kakskümmend üks aastat hiljem, juunis 1989, tulin tagasi 
mööda kõverteid, nagu tahaksin, et see maa mind ei märkaks. Vii-
bisin kaua aega Mongoolias, ja kui ma rongile läksin, siis ei olnud 
see mitte „Rossija“, vaid rong Ulan-Batorist Ulan-Udesse, raudteel, 



kus ma olin kunagi ühes jaamas õunu ostnud. Peale selle kaitsesid 
mind üks ülesanne ja üks huvi, ja see, et ma kuulusin mõttekaas-
laste rühma. Keegi ei võinud aimata, et minu teeleminekul oli ka 
eraviisilisi põhjusi.

Inimene, keda inglid on puudutanud, otsib neid alati ja kõik-
jalt. Siis paned automaatselt tähele ka teisi tiivulisi olendeid; see 
ongi too suur hüvitus, mida maailm pakub. Peaaegu kõik, millele 
me kirglikult pühendume, on asenduseks millelegi muule. Linnu-
vaatlejate kohta öeldakse näiteks, et need on inimestes pettunud 
inimesed. Selles on oma iva, ja ei saa eitada, et osa teiste linnuvaat-
lejatega koosolemise võlust peitub selles, et peamine huvi on ene-
sestmõistetavalt suunatud lindudele. 

Nii et kui ma Siberisse tagasi pöördusin, tegin seda looduse ja 
lindude pärast, keda ma varem olin põgusalt silmanud ainult ron-
giaknast, läbi oma õnne. Gorbatšovi ajal sai järsku võimalikuks 
peaaegu vabalt läbi selle mõõtmatu suure maa-ala liikuda. Aasta-
tel 1989—1993 veetsin igal varasuvel terve kuu Siberis. Välismaa-
lastele avanes aina rohkem piirkondi. 1991. aastal õnnestus meil 
jõuda kuni Beringi väinani ja Jäämere tundrani Kolõma suudme-
alal. 1993. aastal olime Ussuurimaal. Kui õnn kulgeb nagu raud-
teeliin läbi Lõuna-Siberi ja suubub Jaapanisse, siis selle hüvitus hõl-
mab tohutu palju suuremat maa-ala. Ja kogu aeg on kuulda tiiva-
lööke.

Üle terve Siberi seisab alati keegi mõne mätta otsas ja kelgib. 
Rind kerkib ja vajub, rinnus kumiseb, nagu hüütaks kuhugi tünni, 
kõri laieneb ja tõmbub kokku. Keegi kargleb meeleheitlikus ihas 
ringi, kuriseb ja piiksub; Siberis kehastab linnuriik kogu maailma 
igatsust. Seal vääneldakse ja kääneldakse, viskutakse kõrgele üles ja 
sööstetakse alla oma igatsuse poole, tuul vuhisemas sulestikus nagu 
reaktiivlennuk. Soos kareldakse mättalt mättale, uhkeldatakse 
sabasulgedega, tiibadega, kaelakroogete ja tupsudega ja kõigega, 
mis aga kellelgi on. „See olen mina!“ hüütakse üle kogu mõõtmatu 
taiga ja tundra, ja see kõlab, nagu tuleks see kogu maailma ühen-
datud südamest.

See kõik on liiga jonnakas ja pealetükkiv, et seda võiks kauniks 
ja graatsiliseks nimetada. Luksutakse ja nõksutatakse peaga, viiksu-
takse ja küürutatakse, susistatakse, sihistatakse ja lõksutatakse, leh-
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vitatakse tiibu, naksutatakse ja rabistatakse. Käitutakse nii, nagu 
loodus ette näeb, ja mina, vaatleja, tean, et see on peegeldus sellest, 
mis toimub minu enda naha all. 

Kord seisin ma keset Siberit, tupsude ja kaelakroogetega, ning 
loksusin ja viiksusin. Ma niksutasin ja kummardasin ja nokkisin 
maad, nii et sammal tolmas. Tema, kellele ma olin silma heitnud, 
tõusis tiibade rabinal lendu. Mängulennul arendas ta välja terve 
värvide ja sulgede signaalsüsteemi. Kas mina siis ei tea, kuidas on 
Siberis lind olla. 

Niisugusel tagapõhjal kirjutan ma selle raamatu.
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Dresden Siberis

Trans-Siberi raudteel jagasin ma teise klassi kupeed kahe daa-
miga Tšitaast ja ühe vanema härraga, kes pidi Novosibirskis maha 
minema. 

Kahel daamil oli teistes kupeedes tuttavaid ja neid oli harva 
näha, välja arvatud öösel. Vanahärra oli nagu hea haldjas. Kui sadas 
vihma, lubas ta päikesepaistet, ja ennäe, kohe pärast Uuralit hak-
kaski päike särama ja paistis seejärel kõik rongireisi päevad soojalt 
nagu augustikuus. Ööseks läks ta tagasihoidlikult looja ja siis pee-
geldasid tähed selle suure allika valguskuma, nii et rong õõtsus igal 
ööl läbi tähistaeva. 

Haldjas tõotas mulle kõikvõimalikke elamusi Habarovskis, 
kui tema on juba maha läinud, ja tal oli õigus. Ta tõotas mulle 
võrratut merereisi; ta ennustas mulle haruldaselt kaunist Jaapa-
nit. Enne seda kinkis ta mulle suurepärase ilmaga Baikali järve, ta 
lubas mulle maailma sügavaimat järve ja kõige sinisemat sinist, ja 
mägismaad, mis pidi minus imetlust äratama. Kui ma rongist maha 
astun, et kõndida perroonil, mis asub otse järve kaldal — selleks on 
küllalt aega, kinnitas vanahärra, sest Baikali ääres läheb rong diisel-
kütuselt üle söeküttele —, pakutakse mulle hästi valmistatud omu-
lit, kala, mida leidub ainult Baikalis ja mis on erakordselt maitsev.

Ta tõotas mulle kõike, mis hiljem täide läks. Vanahärra ise oli 
niisama tagasihoidlik nagu septembripäike. Terve reisi jooksul 
ei lahkunud ta vagunist. Nagu paljudel teistel, oli ka temal terve 
reisi ajaks toit kaasas ja restoranvagunis ta ei käinud. Ma ei näinud 
teda kunagi söömas ja kujutan ette, et ta kasutas selleks aega, kui 
mina restorani sööma läksin. Paljud käisid kogu sõidu aja ringi 
pidžaamas ja rong meenutas mulle vanaaegset sanatooriumi, mida 
ma olin pildi peal näinud. Vanahärra tõmbas aga igal hommikul 
ülikonna selga. Ta tõusis esimesena ja läks vaguni teise otsa tua-
letti. Vahepeal panin mina end riidesse ja läksin siis hommikust 
sööma. Nii võis tema rahus riietuda ja oma hommikusööki süüa. 
Meie kooseksisteerimine oli viisakas, nagu oleksime seda juba 
mitu põlve harjutanud, ja see koosnes lakkamatust naeratamisest 
ja lugupidamisavaldustest. 



Juba esimesel õhtul olime avastanud, et meil on ühine keel. 
Vanahärra rääkis vanamoodsat saksa keelt, mis oli minu omast 
tunduvalt parem. Selgus, et see pärines aastast 1911, kui tollane 
noorhärra oli asunud Dresdenis insenerikunsti õppima. 

Minu saksa keele õpetaja oli samuti olnud vanaaegne. Istusime 
seal siis vanahärraga ja vestlesime oma antiikses saksa keeles. Samal 
ajal kui akna taga edenes Siber, hakkas meie kupee aina rohkem 
sarnanema keisririigi viimaste aastate Saksamaaga. Esimene maa-
ilmasõda ei olnud veel puhkenud. Oktoobrirevolutsioonist pol-
nud veel varjugi. Noor vene härrasmees õppis praktilist ja moodsat 
eriala Dresdenis, mis kiirgas maitsekust ja kultuuri. Seal möödusid 
haritud läänevenelase elu parimad aastad, 1911 kuni 1914. 

Ma olin lugenud Stalini terrorist ja laialt levinud umbusust ini-
meste vastu, kellel oli olnud kokkupuuteid vaenlasega. Olin luge-
nud Solženitsõni „Üht päeva Ivan Denissovitši elust“. „Vähktõve-
korpus“ ja „Esimeses ringis“ ilmusid rootsi keeles samal sügisel, kui 
mina läbi Siberi reisisin, ja ma lugesin neid alles pärast Jaapanist 
tagasitulekut. Midagi ma oskasin aimata. 

Haritud läänevenelasel, kes oli Dresdenis inseneriks õppinud, 
olid suured väljaveninud käed, just nagu pärast aastatepikkust liiga 
rasket kehalist tööd. Tema, kes ta oli üles kasvanud Peterburis, vee-
tis oma vanapõlve Novosibirskist põhja pool. Paljud Siberisse koli-
nud läänevenelased rõhutavad selle maa rikkusi ja võimalusi; härra 
N. ainult naeratas ja ütles, et ta elab seal. 

Teadsin juba siis, et vangilaagrile järgnes sageli asumisele saat-
mine ja pärast seda jäidki paljud oma pagenduspaika elama, selle 
suhtelisse rahusse. Minu sõbral härra N-il oli liikumisvabadus. Kui 
ta Moskvas rongile tuli, oli ta käinud Leningradis külas. Ta rääkis, 
et kui on võimalust, läheb ta ikka reisile, ja aasta hiljem sain temalt 
ilusa postkaardi Krimmist, kus ta oli puhkusel. 

Minu arvates ei pannud ta pahaks, et ma seda maad kiitsin. Nii 
nagu kõik venelased, oli ta patrioot ja nõustus minuga, et maas-
tik on suurejooneline ja ilus. Ma leian alati heameelega oma ümb-
rusest asju, mida võin kiita, ja härra N. tänas mind viisakuse eest 
justkui kogu vene rahva nimel. Ta naeratas alati sõbralikult minu 
vaimustuse peale, nagu minu arvates tehakse siis, kui ollakse omaks 
võtnud, et ehkki inimesed midagi ei mõista, ei mõtle nad sellega 



midagi halba. 
Viisakusest, aga ka konventsioonist, ja vastavalt aja vaimule, ei 

vihjanud me kordagi vanahärra Siberi-aastakümnetele. Ta oli nii 
vana, et sellel ei oleks olnud mingit tähtsust. Mina olin noor ja 
mind kaitses mu kasvav õnn: minuga ei oleks midagi halba juhtu-
nud, kui ma selles kupees lakkamatult kostva raadiohääle või muu-
sika taustal oleksin saksa keeles lausunud midagi Stalini aja või van-
gilaagrite kohta. Aga 1968. aastal midagi niisugust ei öeldud; vene 
kirjandusest rääkides ei maininud me Pasternaki nimegi. Mina kui 
välismaalane ei tahtnud kedagi piinlikku olukorda panna. Nemad 
kui venelased olid veendunud, et ükski välismaalane ei saa niikui-
nii millestki aru.

Peale selle oli ilmselge, et vanahärra ei tahtnudki millestki nii-
sugusest rääkida. Tema kupees oli tüdruk, kes rääkis hädapärast 
saksa keelt, tundis Goethet ja Schillerit ja oli kaks suve tagasi omal 
käel Saksamaal ringi reisinud. Dresdenis ma ei olnud küll käinud, 
aga me rääkisime Berliinist, Frankfurdist, Hamburgist ja Breme-
nist ning nende linnade kunstiaaretest. Kui ma nimetasin Bonni, 
sain otsekohe aru, et see langes stiilist välja: meie kupees oli Berliin 
jagamatu ja igavene pealinn. Ja veel missugune pealinn!

Temaga juttu ajades olin tihti õnnetu oma puuduliku saksa 
keele pärast ja sellepärast, et suutsin väljendada nii vähe sellest, 
mida oleksin öelda tahtnud. Venitasin söömaaegu restoranvagu-
nis nii pikaks kui võimalik, et rääkida inglise keelt mehega, keda 
olin armastama hakanud, ja et saksa keelest puhata. Ma tundsin, 
et ma ei ole vanahärra lahkuse ja sõbralikkuse vääriline. Nii palju 
nii vähese eest, mõtlesin süüdlaslikult.

Alles hulk aega hiljem olen suutnud tema sõbralikkust vastu 
võtta nii, nagu see oli mõeldud. Kujutan ette, kuidas ma ise olen 
olnud viiskümmend aastat ära lõigatud inglise keelest, mida ma 
armastan, ja kuidas ma vestluses teiste inimestega ei ole tohti-
nud vihjatagi neile aastatele, mil ma elasin ingliskeelses ümbruses. 
Ootamatult kohtan kuskil rongis portugallast, kes hädapärast tön-
kab inglise keelt ja tunneb minu vastu viisakat huvi. Kas ma siis ei 
peaks rõõmustama? Kas ma siis ei peaks rääkima keelt, mida olen 
viiskümmend aastat armastanud, ja tundma tõelist soojust portu-
gallase vastu, kes minu vastas istub ja seda mulle võimaldab? 

Pärast pidasime veel mitu aastat viisakusväljenditega kirjavahe-
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tust. Härra N. tituleeris mind Sehr geehrtes Fräulein Lundberg ja 
mina teda Sehr geehrter Herr N. Kirjavahetus oli hõre, vanahärra 
suured piinatud käed vormisid suure vaevaga elegantseid lauseid, 
ja minule oli saksa keel võõras ja tülikas keel. Viimane pikk paus 
muutus lõplikuks vaikimiseks. Võib-olla härra N. suri, võib-olla jäi 
ta haigeks ja ei olnud enam võimeline kirjutama.

Aga mina katsun ikka veel sõnadesse panna seda, mida ma 
oleksin tahtnud talle öelda, aga mis mul korda ei läinud. Mõtlen 
tõsiasjale, et mina, kes ma ometi nii mõndagi taipasin, ka midagi 
neist kompromissidest ja pettustest, millega oli pidanud leppima 
inimene, kes härra N-i saksa taagaga oli suutnud üle elada Stalini 
puhastused, tundsin siiski poolehoidu kommunistlikele ideaali-
dele. 

Tänapäeva muutunud poliitilises kliimas kirjeldatakse minu 
põlvkonna vasakule kaldumist tihtipeale kui teadmatust ja opor-
tunismi. Ometi ei olnud me täielikus teadmatuses sellest, mis oli 
Nõukogude Liidus juhtunud, ja see, mis näis oportunismina, oli 
vahest ehtne idealism. Pigem lasi vist just meie noorus meil kom-
bineerida teadmist sellest, mis oli olnud, usuga sellesse, mis pidi 
tulema. Me ise olime veel nii paindlikud, et kujutlesime, nagu 
oleks süsteem niisama elastne ja võimeline iseennast reformima. 
Tõeliselt põlgasime natsismi, ja meil oli väga raske omaks võtta, et 
kommunism, mis oli natsismi vastu võidelnud, võis kasutada sama-
suguseid meetodeid. Meie ajaperspektiivis oli Stalini aeg kauge ja 
lõpule jõudnud periood. Vähesed meie hulgast nägid Stalini ja 
Brežnevi vahel mingisugust sidet. Alles siis, kui inimene on kauem 
elanud, hakkab ta nägema läbi ajaloo jooksvat põhjuslike seoste 
ahelat. 

Sellest oleksin ma tahtnud vanahärraga rääkida. Aga võib-olla 
polegi seda vaja. Hakkan juba ise tajuma seda sõbralikku resignat-
siooni, millega tema maailma vaatles. Aga tol esimesel õhtul, kui 
olime jõudnud arusaamisele, et võime omavahel saksa keelt rää-
kida, ja ma olin öelnud, et olen pärit Soomest, oli selles resignat-
sioonis kõlanud rõõmus hüüatus:

„Ah, die Finnen! Furchtbare Krieger!“1

Seepeale härra N. kummardas ja esitles ennast. 
1 Oh, need soomlased! Hirmsad sõjamehed! (Sks. k.) — Siin ja edaspidi 
tõlkija märkused.
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Hirmsad soomlased

Võib-olla on asi nii, et miski ei edenda kahe rahva vahelist mõist-
mist paremini kui tuhat aastat sõdu ja vaenu. Ajaloost võrsub para-
doksaalne kiindumus, mida mina vaevalt et ainsana venelaste vastu 
tunnen. 

Trans-Siberi raudtee rongivagunid olid hästi toimiv ühiskond. 
Nagu kõikides inimasulates, läks peagi lahti elav keelepeks. Val-
juhääldist kostvate teadete ja meelelahutuse saatel, mida keegi ei 
kuulanud, levis pidurdamatult tõeline informatsioon, mida vahe-
tavad pärisinimesed pärismaailmas. 

Kui ma ühel pimedal õhtul rongile asusin, reetis mu vilets vene 
keel kohe, et ma ei ole venelane. 


