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J

utt on Eestist pärit parun Karl Georg Woldemar Friedrich von Rosenist
(1800–1860). Väga auväärse, X sajandisse ulatuva suguvõsaga baltisakslane, kelle esivanemad elasid Eesti- ja Liivimaal juba alates XIII sajandist
(Ot!erk 1876; ka emapoolse suguvõsa – von Taubede – genealoogia on vähemalt sama esinduslik), valis endale ebatavalise elutee.1 Ta sündis oma emale
kuuluvas Rickholtzi mõisas (tänapäeval Riguldi, Haapsalu lähedal) (Lexikon
1970: 645). Kodukeeleks oli muidugi saksa, kuid ka prantsuse keelt valdas
noor parun vabalt. Lapsepõlvest alates oli Rosen huvitatud antiikkultuurist
(ta oskas suurepäraselt kreeka ja ladina keelt), eriti antiikaja luulest, unistas
ka ise poeediks saamisest ja kirjutas oma esimesed luuletused ladina keeles.
Vaevalt aimas ta neil aastatel, et tulevikus on tema kirjanduslik karjäär seotud keelega, mida ta tookord veel üldse ei osanud.
Vene keelt – aga selles keeles on kirjutatud suurem osa tema teostest
– hakkas Rosen õppima alles 19-aastaselt, kui ta astus sõjaväeteenistusse
Jelizavetgradi husaaripolgus ja sattus otse Vene provintsi, Saraatovi kuber!"#$%&'(!"'"%)*+,*$-""."/')%##,/)"/')"0'123,3'45,$3')%#)%!"6'4,-7"!38369'
kellega ma hiljem tihedalt suhtlesin, on väljendanud mulle oma imestust selle üle, kuidas mina, kes ma suurte raskustega omandasin sõjaväeteenistuses
vene keele, olen suutnud nii sügavalt mõista vene rahva hinge, millest annavad tunnistust mu esimesed draamad. Vastus ei ole raske. Olles mitte ainult
lahti rebitud, vaid tervenisti ära lõigatud saksa vaimsusest ja saksa elust,
ja veel niisuguses vanuses, kui süda püüdles elu ja maailma poole, pidin ma
:3;;,!"'<3#3'-"8<"$"&'2,#%'3/,!3/36'"-!%"<":6%/36':3,6/,6'<=:73#6%/3'<3#3'
keeles. Tihti pidin koos husaaridega viibima stepikülas, saja versta kaugusel polgu staabist, ja võtma osa külanooruse idüllilistest mängudest, kuulama
jutuvestjate ja laulikute iidseid lugusid ja laule, osalema rahvaliku elu kõigis
külgedes, nii et märkamatult elasin ma kogu hingest sisse rahva vaimsusesse.
Võin öelda täiesti kindlalt – ja minu arvamus on erapooletu –, et ma pole oma
elus kohanud midagi kütkestavamat ja poeetilisemat, kui seda on vene rahva
elu, nagu elatakse kaugel postimaanteest, otse looduslikus seisundis” (Rosen
1841: V–VI).
Oma esimesed venekeelsed teosed avaldas Rosen juba 1825. aastal. 1820.
aastate lõpus astus ta vene kirjandusse kui luuletaja, tõlkija, kriitik ja kirjastaja. Nagu kirjutab tema loomingu kõige tähelepanelikum uurija Vadim
>")/%-*0' 1&&&4,-7"#6%/-,#$4*#6"63/' *:,' /%8)%!,#3' ?*/3#,//3' 83"4/4,,)3<9'
kuid osaliselt ka üleolev, nagu andekasse, kuid siiski muukeelsesse poeeti”
(Vatsuro 2004: 770). Tutvudes 1829. aastal Pu!kiniga, sattus Rosen tema

Eluloolisi andmeid on säilinud vähe, sest pärast Roseni surma hävitas vend tema ar8,,<,&' @3"!,/36' "#6!36' ;"-%#,' 3:%' 4*8)"' *#' <53)%6' :A8,43/3/)' "%)*+,*$-""."/)9' !,::3' )"'
4,-7%)"/'*!"'#=,63#6,'1B<"#'BBB')A)"-C'/"4/"433:/3')-A4,'33//5#"#"'D?*/3#'EFGEH&'
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huviorbiiti. Pu!kin ergutas tema kirjanduslikku tegevust, avaldas tema teo/3,6'*!"'<=:7""##3)3/9'*:,'4"',/3'*/":,#3'?*/3#,'":!"#"88,63/'1I/"-/4*73'J3:*C'
D1!"#$%&'( $')&CH' 7"' 1K:)/,*#"C' D1*)+,-&."”).2 Rosen oli tuntud ka vene kirjanduse tutvustajana saksa keeles. Ta avaldas oma tõlkeid ja artikleid vene
kirjandusest baltisaksa väljaannetes, eriti Tallinnas ilmunud Esthonas (Issa4*<'ELMEH9'""/)"-""!")%/'1N*-;")3-'O"8-+AP83-'QA-'R,))3-")%-9'J)"),/),4'%#6'
Kunst, besonders Russlands” jm.3 Tartus avaldas parun 1833. aastal artikli
@%S4,#,'1T*-,//'U*6%#*<,/)C'4**/')3*/3'4=/,4,-7"';587":')38)%6')5:43$"'A83/)'
tragöödia stseenist, mis oli vene väljaandest välja jäänud ja jõudis saksa lugejani seega varem kui venelasteni.
1830. aastate keskpaiku saabub Roseni kirjandusliku karjääri õitseng. Te!"/)'/""+')%#)%6'6-"!")%-$9')3!"'"7":**:,/36'6-""!"6'1>3#3!""'7"'T")*-VC'
D1/&$$-0(-(1"2&#-3C9')3,/3';3":4,-7"$"'1@,84<"';,,-"!,#3C'W'14$"5"(6$%&7"”,
EFXYWEFXXH9'1@7*)-'T"/!"#*<C9'1B<"#'BBB')A)"-C'D18&9+(:&".." III”, 1835) andsid oma panuse vene rahvusliku draama kujunemisse (Vatsuro 2004; Kisseljova 2013, 2015). Roseni kõige tuntum draamateos on kahtlemata 1836. aastal
2,88",:'U:,#4"'**;3-,:3'4,-7%)")%6':,+-3)*'1Z:%')/""-,'33/)C'D1;-<.+(<"(,"#0”).
Isekas ja kergestihaavuv Rosen oli väga solvunud, et kogu au esimese vene
rahvusliku ooperi loomise eest läks ainult heliloojale. Kuid kõigele vaatamata
on just see teos elanud meie ajani ja taastatuna pärast 1930. aastate ümber)3$3!,/,' D**;3-' /",' /,,/' 4"' %%3' ;3":4,-7"' 1B<"#' J%//"#,#CH' :"<"/)")"4/3' /36"'
nüüd maailma suurimatel ooperilavadel just nimelt Roseni libreto järgi.
1830. aastate keskel venepärastab Rosen ka oma eesnime, temast saab
O3$*-'[7*6*-*<,)S9'7"'/33'\3/)'*:,')3!"'7"*4/';58,!5))3:,/3')=83#6%/3$"&'(!"'
!=:3/)%/)3/' @%S4,#,/)' *#' )"' 4,-7%)"#%60' 1]%#,' #**-%4,""/)")3#,' 3,' )%#6#%6'
ma ei vene keelt ega vene vaimu ja alles parimas eas omandasin vene keele
ja hakkasin armastama vene r a h v a s t, ning sellega sain õiguse kuuluda selle rahva hulka” (Rosen 1974: 275). Roseni eesnime Georg lihtrahvalik vorm
Jegor kindlustas tema silmis seda õigust, kuna ta tundis end vene rahvusliku
ideoloogia ühe loojana. Kuid Rosen ei unustanud noorpõlve Läänemere ääres
ja kasutas oma loomingus ka meenutusi kodukandist.
EFXE&'""/)":',:!%/'":!"#"88,/'1K:)/,*#"C';"-%#'?*/3#,'<=,43'-*!""#'D<5,'
7%)%/)%/H'1^*#/)"#),#'R*3<3#&'D2,#%'!=:3/)%/)3/)HC'D<)'?*/3#'EFXEH&4'2,#6'8%<,)"+'/33')3*/';-"3$%'1R,,<,!""')33!"C'D/)'T":),';-*<,#)/,63'7"'#3#63'3:"#,43H'
originaalse interpretatsiooni tõttu vene kirjanduses. Romaan on jäänud välja
uurijate vaateväljast, isegi kõnealuse teema parim uurija ja tundja Sergei Issakov ei arvestanud seda oma klassikalises töös (Issakov 1960).
J3-$3,' B//"4*<,' 4"#6,6""6,<=,)34,-,' 1R,,<,!""' )33!"/)' <3#3' 4,-7"#6%/3/'
1820.–1830. aastatel”, kus on detailselt loetletud kõik kõnealusel teemal kirjutatud teosed, vabastab mind kohustusest süveneda detailidesse. Tegelikult
on tendents täiesti ilmselge. Sellele, kes on heitnud pilgu Aleksandr Bestu\3<,' EFY_&' ""/)")3' )3*/)3//39' )%:3<"6' 4*83' !33:63' 8,-!/"6' +":),/"4/"' ""6:,`''
mehed ja nende keskaegsed lossid, kus toimusid kohutavad kuriteod. Tuletame
4"/'<5,'!33:63'7%:!"'!"$,/)-,)'a,##*'<*#'?*-+"P8,'1>5##%':*//,/)C'D1=">?%(
Vene Altsiona on Plejaadide tähtkuju kõige eredam täht, mille eesti vaste on Alküoone
(tõlkija märkus).
3
Issakovi artiklis on toodud Roseni Esthonas avaldatud tõlgete täielik loend. Vt ka Issakov 1960.
4
Otsustades tsensori loa kuupäeva põhjal – 17. X 1830, langeb teksti kirjutamine ilmselt
sellesse aastasse.
2
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@'.5'.CH9' /":"4"<":")' ?*!%":6' <*#' 23V6' 7"' K-3#/+%-$,' /":"4*8)%' :,,4!3,6'
1>"/)/3:,,#"' :*//,/)C' D1=">?%( A'3B"C<'.”), metsikut röövlit parun Bruno von
Z,/3#,)'1Z,/3#,':*//,/)C'D1=">?%(D3<'.CH9'436"'"%)*-',/3'*#'#,!3)"#%6'1:**6%/3'
loodud koletisteks”. Nagu on iseloomulik romantilistele kurjategijatele, on nad
eemaletõukavad kõiges: nad rõhuvad ja piinavad eestlastest talupoegi, veedavad oma elupäevi mõttetutes lõbustustes, reedavad sõpru, röövivad kaunitare,
et neid rüvetada, hukutavad oma ümberkaudseid. Isegi nende antagonistid
(juhul, kui nad ei ole venelased!), kuigi nad ise ei ole kurjategijad, on kerge%/4:,4%6'D#"$%'#=,)34/'Zb":6'<*#'c*-63P4'1>"/)/3:,,#"':*//,/CH9'"::%<"6'T3/)%\3<,'!==-"):%/3'4*8"/3:)'+"-+""-/3'"7"'<",!%:3'7"'/**-,)"<"6'4=))3!"4/%/)'
7%8,#6%63/'4"',/3'4%-,)3$%/,6'D#"$%'a,$+3-)'<*#'J3--")'1>"/)/3:,,#"':*//,/C5
<5,'?3$,#":6'1Z,/3#,':*//,/CH&'
]%,6';dd-"!3' )=83:3;"#%' /3::3:39'3)' T3/)%\3<'7"' )3,/364,'"%)*-,6' ;"7")"vad keskajast, mida nad ise nimetavad barbaarseks. Oma kaasaega, kui Balti
kubermangud olid juba hulk aega olnud Vene impeeriumi koosseisus, need romantilised jutustused ei käsitlenud. Sellest ajast kõnelesid 1810. ja 1820. aastatel vähesed reisikirjad ja publitsistika. Neis tekstides kirjeldati avameelselt
ja õiglaselt eesti ja läti talupoegade rõhumist, mis liitus üldise orjuse hukkamõistmise kontekstiga ja diskussioonidega talurahvaküsimuse üle Venemaal.
J"!":' "7":' 45#3:6,' #3,//"!"63/' -3,/,!=-4!3)3/' 4"' 1)%!36"/)C' 43/4"7"/)' 7"'
nii jäi Balti provintside üldist kuvandit ning järelikult ka Balti mõisnike kuvandit ümbritsema vene lugeja jaoks negatiivne oreool. Sellisel taustal võib
pidada novaatorlikuks parun Roseni valikut, kes lõi kaasaegse Balti aadliku
^*#/)"#),#'R*3<3#,';*/,),,</3'4"#$3:"/3'4%7%&'
Loomulikult pidi selleks, et niisugust valikut õigustada, olema hea põhjendus. Ja Rosen on selles osas leidlik: ta on teinud oma kangelasest Kreeka
ülestõusu osalise. Kreeklaste vabadusvõitlus oli XIX sajandi alguses üks tulisemaid ja toona arutati seda kogu Euroopas. 1810. aastate lõpus ja 1820.
aastatel kirjutasid Venemaal Kreeka küsimusest kõik ajakirjad: selleteemalisi
artikleid ilmus sõna otseses mõttes igas ajakirjanumbris. Avaldati ka mahukaid raamatuid nn Kreeka küsimuse ajaloo kohta (Soutzo 1829; Leake 1826;
R"'2*))3`[*%e%f'EFYYg'@*%e%3<,::3'EFYG"H'7"'!,)!3)3/'Z%-**;"'433:)3/'45:"/'
4""/)%#6:,443'A:3/4%)/3,6'4-334:"/)3')*3)%/34/'D^8")3"%+-,"#6' EFYhg' ^*#/)"#)'EFYhg'2"-)/3::"'EFYig'@*%e%3<,::3'EFYG+H&'@":7%63/'Z%-**;"'-,,4,63/')3$%)/3/,6'83::3#*.,:,63'-,#$,69'!,::3':,,4!36'4*$%/,6'!,)!3/%$%/3,6'<"83#63,6'
ülestõusnute jaoks, aga sageli läksid ka ise vabatahtlikena türklaste vastu
<5,):3!"&'R**!%:,4%:)'*:,'45,$,9'4"'?*/3#,9'8%%:)3:'TV-*#,9'EFE_&WEFY_&'""/)")3'
1!5))3,:!"' <":,)/37"C' #,!,9' 43/' *8<3-6"/' *!"' <"-"#6%/3' A:3/)5%/%' )*3)"!,/34/' 7"' /5,),/' 4"' ,/3' T":4"#,:3' <5,):3!"&' TV-*#' /%-,' !":""-,"//3' 23/*:j#$,/'
4-334"'<=3;3":,4%'K:fk"#6-*/'2"<-*4*-6l)*/3'7%%-3/'7"'/36"'<53),'#"$%'8%4kumist Kreeka vabaduse eest.
Venemaal oli olukord segane nagu tavaliselt. Üks esimesi kreeklaste salaorganisatsioone, mis tegeles Türgi-vastase ülestõusu ettevalmistamisega –
Philiki Etaireia (Sõprade Ühing) –, asutati Odessas 1814. aastal (Ar! 1965;
2":588' 7)' ELFFH&' O%+"' ":")3/' m>BBB' /"7"#6,' )3,/3/)' ;**:3/)' /344%/' >3#3' ,!peerium aktiivselt Balkani probleemidesse ja innustas Balkani rahvaste võit:%/)'IA-$,'<"/)%&'@=-"/)']")"-,,#"'BB'1]-334"';-*734),C'3+"5##3/)%!,/)'<5)),/'
Venemaa vastu rohkesti kreeka põgenikke, kes moodustasid maa lõunaosas
5

'>)'1?*-+"P8,'<3-,'#,,/%)"/')";":"<"'W'4%-,)3$%'<,,6,')=,63nC'DT3/)%\3<'ELhF0'GhH&
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terved kreeka kolooniad (sel viisil asutati tänapäevane Odessa 1794. aastal).
]-334"'4"%;!3836'/3"6/,6'3#6'/,//3'c3\,#,/9'I"$"#-*$,/9'2*/4<"/9'#3,:3'"#),'
ka teatud privileegid. Kreeklasi võeti ka Vene sõjaväkke armee ja laevastiku
)33#,/)%//3&' 2==-")3/' O*"##,/' ]";*6,/)-,"/3' >3#3!""' <=:,/!,#,/)-,4/9' !,:lisele ametikohale ta jäi ka pärast ülestõusu algust (Ar! 1976), andis keiser
Aleksander I aluse arvata, et Venemaa toetab kreeklaste väljaastumist. Kuid
kui algas relvastatud ülestõus Valahhias (võib öelda, et peaaegu impeeriumi
territooriumil), kuhu suundusid võitlema paljud kreeklased, ka Vene armee
ohvitserid (muuhulgas vennad Ypsilantid), samuti rumeenlased (Tudor Vladimirescu), siis keelas keiser ära mitte ainult selles ülestõusus osalemise, vaid
4"'8""<")%)3'7"';5$3#,43'<"/)%<5)%'>3#3!""')3--,)**-,%!,:&']-334:"/)3'1@A8"'
4*-;%/C'K:3k"#6-*/'o;/,:"#),'7%8),!,/3:':dd6,';%-%4/':"8,#$%/'N-EgEp"#,'"::''
6. juunil 1821. Seejärel purustas ülestõusnud 19. juunil Skuljanõ all neist kümme korda suurem türklaste sõjavägi – ja seda otse Vene armee silmade all, kes
peatus Pruti vasakkaldal ja sõna otseses mõttes ei tohtinud appi minna.
@"-%#' ?*/3#' )3$,' *!"' <=:7"!53:6%6' 4"#$3:"/)3/)' ^*#/)"#),#' R*3<3#,/)'
ja tema sõbrast Leonidas Kondroriottist romaanis üsna üksikasjalikult kirja
pandud sündmuste osalised. Kui kreeklase Leonidase suhtes on autor täie:,4%:)'7=-$,#%6'"7":**:,/)'-3"":/%/)9'/3/)'1@A8"/'4*-;%/3/C'<5,):3/,6'(63//"/)'
;=-,)'4-334:"/369'/,,/'+":):"/3'R*3<3#,';%8%:':"/,')"'Q"#)""/,":'<"+":)':3##")"&']5,$3'8**:,4"!")3')3"6%/%%-,#$%)3'4*8"/3:)'*/":3/,6'1@8,:,4,'Z)",-3,"C'-,dades ainult kreeklased (Ar! 1970). Kuid autorile olid ühtaegu vajalikud nii
kreeka ülestõus kui ka baltisakslasest kangelane.
]-334"' )33!"' 4"/%)"!,#3' "/3)"/' -*!""#,' 1^*#/)"#),#' R*3<3#C' "7"7=-$%' 45,$3' "4)%"":/3!"' \"#-,' W' "7":**:,/3' -*!""#,' W' 4*#)34/),0' 7%/)' ""/)"6'
EFYLWEFX_' *:,6' /3::3' \"#-,' /A##,"3$' >3#3!"":&' ]%,6' 3-,#3<":)' 2,88",:' q"$*/4,#,'1O%-,'2,:*/:"</4,/)C'DEFYLH'7"'["663,'T%:$"-,#,'1N!,)-,'B/38"4"#%/)C'
D18>-2#-3(F">&<7".',”, 1830), mis käsitlesid Venemaa segaduste aega, valis
?*/3#'"4)%"":/3'4""/"3$/3'"7":**'/A#6!%/)3/)'7%)%/)"<"'/A\33&'J33$"'*:,')"'
%%3#6%/:,4'4"83')*::":';*;%:""-/3'\"#-,')"%/)":0';,6"63/'/,:!"/'#,,'-*!"#),:,/,'
1R,,<,!""'7%)%/)%/,C'D?*/3#,'+":),/"4/:"/3/)'4"#$3:"#3'3,'*:3'4%-7")3$,7"9'<",6'
keerulise ja imetabase siseilmaga kaasaegne inimene, vabadusvõitleja) kui ka
ajaloolist romaani.
On huvitav märkida, et Roseni romaani arvustanud kriitikud isegi ei puudutanud kreeka teemat. Kõige rohkem arutati teose stiili ja selle mitmesuguseid romantilisi pöördeid. Nikolai Polevoi, kes oli varem korduvalt Roseni teo/3,6'83")"8):,4%:)'"-<%/)"#%69'*:,'/334*-6'4"-!0'1]%,'1^*#/)"#),#'R*3<3#,)C'
ei oleks kirjutanud juba nimekas autor, oleks põhjust arvata, et see on mõne
/"4/"')%63#$,'4,-7")dd9'43/'*#'"-%)%:)':%$3#%6'r*QQ!"##,9'q/P8*443)'7"']:"%-3#,)&C'@*:3<*,'/AA6,/)"/'"%)*-,)'4"'1:"+"/)3'$3-!"#,/!,63C'7"'4%#/):,4%'<3#3'
keele kasutamises (Polevoi 1831).
J3<3-#"7"' @)S3:"' /%8)%/' 1^*#/)"#),#' R*3<3#,//3C' "-!%:,4%!":)0' 1J**<,taksime seda näitemängu julgelt kõigile meie lugejannadele, kui me ei oleks
4,#6:"69'3)'!3,3'"7"';:"/),:,/36'@8-V#36'/%##,<"6'#3,6';%#"/)"!"'W'7"'!,))3'
4"636%/3/)'s@8-V#3/)')%:3+';,43!":)'7%))%'"::;**:'W'L. K.]. Huvipakkuvat on
selles jutustuses piisavalt; tegelaste karakterid on antud väljapeetult, kahju
ainult, et stiil on mõnevõrra ülespuhutud.” Siinkohal ei ole retsensiooni autor
2,88",:' O"4*<:3<' 433:6%#%6' #"%6,#$%/)' )/,)33-,6"' !5#,#$",6' ?*/3#,' ;=-:30'
1O3:3#"':=4/'4A:":,/3:3'<"/)%9'"<"/')"::3'*!"'3!+%/)3')"3<"'7"'4"#6,/')"::3'3))3'
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#34)"-,4"-,4"9' 8%%:)3:' :58#"<"6' /%%6:%/36C9' 1@,/"-"69' !,/' *:,6' ;3")%#%6' )"'
palgetel, kõnelesid liigutavat keelt ennastsalgava südame leegitsevast valust.
K-!"/9';,,#"-,4"/';,/"-"43n'J"':"#$36'O%!":"'3#6"'4=)3:3C9'1JA6"9'/3$"6%/3/'
nagu ohvrituvi, mis uputatakse pulmaveini” (Jakovlev 1831). Õigluse mõttes
tuleb märkida, et autori stiil ei ole mitte alati selline. Võrdluseks toome mõne
/36":""6,')/,)""6,'4"'T3/)%\3<,:)&'1>5##%':*//C0'1J"'*:36')3")"#%6'*!"'*)/%se ja põlastanud jumala kohtupidamist õnnistatud relvaga,” ütles Serrat, ja
<,,!"#3';-"3$%/3'83)43#,'/AA)%'/A6"!3)%##,/)%/3';,/"-':"#$3/'4,#\"::,'!5-<"-:,4%:3')3-":3C'DT3/)%\3<'ELhF0'GYH&'1>"/)/3:,,#"':*//C0'1&&&"$"'<3#6'7"'/5+3-9'
ma tahan värskendada oma hinge, jutustades sulle.... Vennad ... istusid paju
alla, mis rippus rohelise võlvina kalda kohal, ja käsikäes, pilgud teineteise silmadesse suunatud, rääkisid nad lähedastest ja kodumaast ja kõik hingetundmused ja kõik südamekired peegeldusid otsekohe Vseslavi kirkal palgel....”
DT3/)%\3<'ELhF0'FYH&'
J33$"'3,'*:3'1^*#/)"#),#'R*3<3#,C'/),,:,';%8%:')3$%'!,))3'#,,<5-6'3+"5##3/)%#%6'1-*/3#,/!,63$"C9'<",6';,$3!')*::3"3$/3'<3#3'-*!"#),:,/3';-**/"')AA;,liste stampidega. Siiski ei hoiatanud kriitikud Rosenit asjatult hüperboolidest
7"'A:3/;%8%)%6'!3)"Q**-,63/)'4A::"/)%#%6'/),,:,'33/)0';"-%#9'43/'3,'!5,/)#%69'
et sellised väljendid mõjuvad vene keeles koomiliselt, oli oma tekstid nendega
kohati lausa üle külvanud, pidades neid romantilise stiili lahutamatuks koostisosaks.
Kuid see, et kriitika Kreeka teema täielikult maha vaikis, tekitab paratamatult küsimusi. Sel ajal kui Rosen kirjutas oma romaani, oli kreeklaste
võitlus Türgi ülemvõimu vastu võidukalt lõppenud. 1830. aasta veebruaris
tunnustasid Euroopa riigid ja ka Venemaa Kreeka iseseisvust. Siiski oli kaks
asjaolu, mis muutsid Kreeka teema delikaatseks: toonased lugejad teadsid
hästi, et otsustaval momendil ülestõusu alguses reetis Venemaa ilmselgelt
kreeklased, ja seda ei soovitud meenutada. Lisaks sellele tõlgendati vene 1820.
aastate luules Kreeka teemat kui võitlust türanni vastu (vt Iljinskaja 2010)
ilmsete allusioonidega Venemaa ja Vene isevalitsuse kohta. Ilmselt osaliselt
just sellepärast väheneb Kreeka teema vene luules pärast 1825. aastat järkjärgult, kuigi ei kao päriselt.
1828. aastal kavatses Pu!kin kirjutada poeemi röövel Kirgealist, kes võttis osa Ypsilanti ülestõusust. Nagu teada, oli poeet Ki!injovis viibimise ajal
paljude kreeklaste võitlusega seotud sündmuste vahetuks tunnistajaks ja elas
kreeklastele tuliselt kaasa. Ta tundis paljusid liikumise tegelasi, sealhulgas
ka Alexandros Ypsilantit, ja üldse kogu Ki!injovi kreeka kolooniat, elas kibedalt üle kreeklaste lüüasaamist ja Vene valitsuse taandumist, ülestõusu
osaliste hukkumist otse Vene sõjaväelaste silme all. Juba siis hakkas Pu!kin
koguma ajaloolisi materjale kreeklaste ülestõusu kohta (Pu!kin 1977–1979,
VIII: 88). Ka pärast sõitu Odessasse jälgis ta tähelepanelikult Balkani sündmusi (andmete kokkuvõtet vt Svirin 1935). Kreeklaste võitlus kütkestas teda
ka edaspidi: värvika näitena rahvuslikust liikumisest koos selle romantiliste
,::%/,**#,63'7"'-3"":/3)3'<"/)%*:%63$"9'/"!%),'*/":,/)3<"83:,/)3'4*#t,4),63$"'
D/3::3/)'4,-7%)"+'4"'?*/3#'1^*#/)"#),#'R*3<3#,/CH&'
Poeem Kirgealist jäi loomata, kuid 1834. aastal kirjutas Pu!kin samanime:,/3'7%)%/)%/3'D@%S4,#'ELMMWELML9'>B0'YXFWYGXH&'1],-$3":,/C':"83#6"+'@%S4,#'
keeruka kunstilise ülesande, mis on oluline kogu tema 1830. aastate proosa
/3,/%4*8"/)&' ?*!"#),:,/3' -dd<:,' /A\33' 4**/' 45,$,' -dd<:,)33!"' ")-,+%%),63$"'
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(verised kuriteod, õudused, vangipõli, pettus, põgenemine vanglast – omamoo6,'%%/'<"-,")/,**#';*336,'3#6"'1>3#6"63:3`-dd<:,)3:3C'D11#"2+0(#"<G&3.-%-”,
EFYYH'7"'TV-*#,'1^8,::*#,'<"#$,:3C'DEFEiHH'/*+,)%+')=,3:,4%:)'a":)3-'JP*)),'-*maanide traditsiooni, seda käsitletakse kaasaegset materjali kasutades ja ar!%,#)-,,$,' !=#$%' )**!")"&' 23,3' 33/' *#' ;3""3$%' 6*4%!3#)"":7%)%/)%/9' !,/'
tugineb noore ametniku (kellel on nii mõistust kui ka südant) usaldusväärsele
tunnistusele ning samuti autori enda isiklikele mälestustele Ki!injovi eluolu
4*8)"&' @%S4,#,' /),,:' 3-,#3+' 7=-/%:)' 1S*),' <5:%-,C' :,::3:,/3/)' ;":7%/5#":,/%/3/)' 7"'
muidugi ka 1820. aastate vene romantiliste jutustuste stiilist – see on tõeline
1":"/),';-**/"C&'
Rosen tutvus Pu!kiniga just sel ajal, kui ta kavandas oma romaani. Pole
välistatud, et kirjutama valmistudes küsitles ta poeeti ülestõusuga seotud
sündmuste ja inimeste kohta 1820. aastate algusest, samuti uuris tema muljeid Odessa kohta, kus toimub Roseni romaani tegevus. Parun ei olnud seal
kunagi viibinud, kuid Pu!kin oli seal elanud üle aasta.
1^*#/)"#),#'R*3<3#C'"<":6"),'!,))3'",#%:)'3##3'@%S4,#,'1],-$3":,)C9'<",6'
4"'3##3'1R"/4%C9'!,::3'.#"":,/'*#'d3:6%60'1?==$,)"4/39'3)'K:3k"#6-*/'o;/,:"#),'
mässu ajal juhtis Silvio hetairistide salka ja sai surma lahingus Skuljanõ all”
(Pu!kin 1977–1979, VI: 69). Loomulikult ei jõudnud Rosen ligilähedalegi Pu!kini proosa tasemele, kuigi tema romaani kavand oli ilmselgelt ambitsioonikas
ja Pu!kini (kuid mitte ainult Pu!kini) mõjud olid jõudnud ka temani.
Roseni positsioon vene kirjanduses oli kahetine. Ühelt poolt oli tema, baltisakslane, kes oli vene keele omandanud alles täiskasvanuna, teadlikult valinud v e n e kirjaniku tee. Teiselt poolt jätkas ta kirjutamist saksa keeles ja
püüdis end kirjutada ka saksa (eelkõige baltisaksa) kirjanduslikku konteksti.
Vene kirjanduses tundis Rosen end siiski eurooplasena,6 sellepärast ta mitte
ainult et valis oma romaanile mastaapse teema Vene ja Euroopa ajaloo piirimailt, vaid ka vastava kangelase, kelle kaudu ta demonstreeris nii impeeriumi euroopaliku provintsi kultuurilist erinevust kui ka oma vaimustust vene
lihtrahva ja Venemaa üle. Seda vaimustust väljendas autor ka oma teistes
tekstides, neis juba iseenda nimel kõneldes. Kuid juhime tähelepanu, et selline
vaade paljastas temas pigem välismaalase, kes vaatas kõike otsekui kõrvalt.
Romaanis tugevdab seda topeltvaadet romaani teise kangelase – kreeklase
Leonidase positsioon, kes oli, nagu ka Loeven, Vene alam ja Vene ohvitser. Ta
tundis Venemaa üle samuti vaimustust, kuid oli pühendanud oma elu eranditult Kreekale.
Romaani tegevus algab Tallinnas. Juba esimestes peatükkides toob Rosen
/,//3' 4-334"' )33!"9' <":!,/)"63/' :%$37",6' <"-"4%:)' 3))3' ;58,/A\33' "-3#$%4/&'
^*#/)"#),#' R*3<3#' *#' 4:"//,4":,/3' "#),,$,' "/7")%#67"9' )"' )*3)"+' K-,/),;;*/3'
hedonistlikku kontseptsiooni – mõistlikku naudingut, mis on ühendatud oskusega valitseda oma kirgi. Ta korraldab Tallinnas Eleusise pidustustele analoo6
Rosen ei olnud impeeriumi perioodil vene kirjanduses kaugeltki ainus baltisaksa pä-,)*:%'4,-7"#,4'D/%%-3:3'Q"4),!")3-7":,:3')*3)%63/'*#'/36"'4,-7"#6%/)'"#":AA/,#%6'*!"'/%%repärases artiklis Kirill Rogov, 1998). Roseni kaasaegsete hulgas on mitmed Pu!kini lüt/3%!,4""/:"/360' K#)*#' <*#' N3:b,$9' a,:83:!' <*#' ]AP83:+3P43-&' ?*/3#,' ;*/,)/,**#,' 3,' )33'
keerukaks mitte ainult tema vene keele eripära (mis oli küll grammatiliselt õige, kuid mõnevõrra kunstlik ja stiliseeritud), tema saksa aktsent ega isegi mitte püüd olla oma loomingus
kakskeelne. Probleem oli tema samaaegsetes pretensioonides olla juhtiv rahvuslik dramaturg ja osaleda vene rahvusideoloogia ülesehitamisel ning tema pisut kummastavas vaates
Venemaale ja vene kultuurile.
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gilise peo, täpsemalt – valib välja ühe Eleusise müsteeriumi momendi. Nimelt
/3::39'4%/'@-"k,)3:3/3'!*63::9'4%%:%/'83)==-'@8-V#3':=4/'":"/),9':"8),/)3'7%%/)3$"':=+,'-"8<"8%:$"'7"'"/)%/'!3--39'3)'*/%)"6"'"%'7%!":")3:3&'^*#/)"#),#'<":,/'
tänaval jalutavate Tallinna kodanike hulgast välja kauni tütarlapse sümboolse nimega Gretchen, kes oli pagari tütar, ja veenis teda lõppude lõpuks mängi!"'@8-V#3'-*::,0'1I"'/%%),/'<5,)"')3!"'/5;-%/39'&&&'7"':5;%4/9'3)'/""<%)"6"'*!"'
veider eesmärk, ... püüdis ta anda talle edasi oma mõtteviisi, st kreekalikku
"-%/""!,/)' <"+"6%/3/)' /%$%63<"83:,/3/' :=+,4=,!,/3/&' 1(::"' 45-$3!"' 4:"//,'
83)==-9C':"%/%/'^*#/)"#),#')A)"-:";/3:39'13,')=83#6"':**!%;=-"/3'$-"")/,"'7"'
kaasasündinud ilutunde solvamist. Näed, siin on Wielandi Aristippos: selles
raamatus on Laisi tegelaskujus kujutatud hetääri ideaali: tunnista ausalt, et
ta on armsam kõigist meie häbelikest kaunitaridest”” (Rosen 1831: 4–5). Ja
4%,$,')A)"-:";/'1/",'"/7"/)'"-%C9'*:,')"'/,,/4,'4*8!3)%#%6'7"';,$3!'<":!,/')3$3!"' /":";"))%9' "#6%!"' ^*#/)"#),#,:3' dd' <"-7%/9' 4%,6' !33/' #5%6,/' )3!":)'
täielikku vabadust ja lõpuks saavutas selle, mida soovis.
Pidustuse jaoks valiti välja sobiv koht püha Birgitta kloostri varemete
läheduses. Autori plaani kohaselt pidid tema ja ta sõbrad vaikides vaatama, kuidas alasti kaunitar astub merre, ja nautima tema naiselike vormide
)=,%/:,44%/)0'1@%8)"',:%'<""):3!,#3'3,'/A##,)"'4%#"$,'4,,!":,/,'!5))3,6'&&&'/33'
4"87%/)"4/' ,:%' #"%),!,/)nC' D?*/3#' EFXE0' MH&' 1B!3:,#3' <"")3!=#$C9' !,6"' #=,)"/'^*#/)"#),#'R*3<3#'*!"'/5;-"63:39':5;;3/'7=-$!,/3:)0'1>"-/),'#=$,!3'!3,3'
poole kõndivat tütarlast, kelles otsekohe tunti ära meie kaunitar... Pilk oli
langetatud, ere puna mängles ta põskedel, tasaste, ebakindlate sammudega
lähenes ta meile. [---] Lastes valla pika rikkaliku patsi, hakkas ta lahti riietuma: see enese järkjärguline paljastamine vaimustas meid: kõigi meie hing oli
silmades. Langes viimane riideese ja pimestavas säras, vaid ebakindlalt varjavad käharad teda katmas, suundus meie alasti armastusjumalanna vaikselt
!3--3'7"'^*#/)"#),#'8AA")"/0'1J,,#')"'*#'W'@8-V#3'Z:3%/,/3/nC'r3,6"!3'#AA6'
graatsiate katte varjama seda stseeni” (Rosen 1831: 6–7).
2,))3';587%/3)"'3,'#,!3)"#%6'O"4*<:3<'J3<3-#"7"'@)S3:"'"-<%/)%/3/9'3)'/33'
/)/33#' ;"#,' ;%#"/)"!"' DO"4*<:3<' EFXEH&' 23,3' 33/' *#' )53;**:3/)' mBm' /"7"#6,'
alguse vene kirjanduse jaoks ebatavaliselt julge stseen, mida ei saa nimetada just süütuks.7 Ka romaanis endas osutusid selle eksperimendi tagajärjed
kangelanna jaoks, keda mitte põhjuseta ei nimetatud Goethe teosest pärineva nimega, kurbadeks: eksperiment sai avalikuks ja Gretcheni reputatsioon
oli rikutud. Esialgu suhtus ta sellesse kergemeelselt ja temast saigi hetäär
/3::3'/5#"')=,3/')=83#6%/3/0'1&&&)"'"#6%/'",#%:)')3!"'"-!"/)%/3'<":,#%6'#**-meestele” (Rosen 1831: 100–101). Seejärel ta kahetses, kuid see ei parandanud
tema mainet. Naastes Tallinna pärast osalemist Kreeka ülestõusus, mõistis
^*#/)"#),#9'3)'*#'U-3)P83#,'33/'/AA6,9'*)/%/)"/'*!"'/AA':%#"/)"6"'7"';"44%/'
)"::3',/3$,'*!"'4=))&'c",#3'433:6%/'1"%/)%/3/)'-"8<"'"-<"!%/3'<"/)%'7"'33:45,ge mehe haige ema vastu” (Rosen 1831: 102). Siis andis Loeven tütarlapsele
rikkaliku kaasavara ja pani ta mehele.
7
'K%)*-'",!"/'/36"'3))3'7"'A-,)"/'/)/33#,'4,#6:%/)"6"';587":,4%'4*!!3#)""-,$"&'^*#/)"#),#,'/5#"63'4*8"/3:)0'1]%7%)"!3'3))39'3)'!3'#=$,!3'@-"k,)3:3/3':**!,#$%)9'!,/'"<"/'!3,3'
hingele pääsu täiuslike vormide heledasse maailma ... ilu nägemine ilma katteta, mis täitis
mu pea mõtetega, täidab mu harda armastusega Jumala kõige kaunima loomingu vastu!” ja
A4/')3!"'/5;-"63/)'<"/)"+0'1J,#%'7%))':58#"+'!,::3$,;=-"/)'#")%-"":/3'6,":34),4"'7=-3:3'&&&'
hoia oma hinge saatana eest!” (Rosen 1974: 7–8.)
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Loeveni romantilised elueksperimendid ei lõppenud sellega. Peatselt
korraldas ta teise pidustuse – seekord keskaja rüütlielust pärineva –, taastades oma mõisas prantsuse rooside külapeo. Romaanis on antud lühike ülevaade selle traditsiooni ajaloost (Rosen 1831: 11), mille on sõnastanud juba
>B' /"7"#6,:' ;A8"' 2f6"-6' J":3#PV/)0' 1J33' *#' "-!"/' :,,$%)"<' ;,6%' #,,/%$%/3'
neitsi ülistamiseks ja kroonimiseks, kes paistab teiste hulgas silma oma
naiseliku vooruslikkusega” (Rosen 1831: 9). Peo lõpus autasustatakse vooruslikku tütarlast roosipärjaga (ning lisaks sellele ka rahakotiga, mida parun ei
nimeta).
Rooside pidu tähistatakse Lõuna-Prantsusmaal praeguseni. Sellest, et vas)"<")';,6%'*#';33)%6'?*/3#,':";/3;5:<3/'4"'2,,)"<,/9'"##"+')%##,/)%/)';-"#)/%/3'4%#/)#,4%'O3"#`^8"-:3/'I"-6,3%'!"":'1R*%,/'m>BBB'4-**#,+'-**/,63'#3,)/,)'2,,)"<,/C&'@,:)'*#'!%,6%$,':"<"/)%/:,49'!"":,)%6'T*%-+*#,63'-3/)"%-")/,**#,'
"7":&']%,6';*:3'<=:,/)")%69'3)'2,,)"<,/')53;**:3/)'4*--":6"),'#3,6';,6%/)%/,'"7":9'
kui seal viibis tulevase kuninga Louis XVIII õukond, ja jutud neist pidudest
<5,/,6'75%6"'4"'Z3/),!"":3'#**-3'?*/3#,'45-<%&'?*!""#,/'4-**#,+'^*#/)"#),#'
roosipärjaga oma noore sugulase Liina. Sealjuures rõhutab autor, et Loeven ei
tundnud ei tema ega ka Gretcheni vastu mingeid armutundeid – see oli kummardus puhta ilu ees.8'K%)*-'3,'#,!3)"'*!"'4"#$3:"/)'"/7")%:)'14:"//,4":,/34/'
võrukaelaks”, kes ühendab moraalse vabamõtlemise klassikalise armastusega
kaunite vormide vastu. Ilmselgelt on tegu eksperimentaalse konstrueeritud
käitumise kujutamisega, mille algimpulss pärineb kirjandusest.
u8)3' -""!")%"::,4")' #,!3)"+' 4"' ?*/3#' ,/39' /33' *#' ^8-,/)*;8' 2"-),#'
a,3:"#6,'-*!""#'1K-,/),;;*/'7"'!5#36')3!"'4""/"3$/36C'D1K-,/),;;'%#6'3,#,$3'
/3,#3-'q3,)$3#*//3#C9'EF__WEF_YH9'4%/'7%):%/)")"4/3'836*#,/!,',63"":,'W'!33lelisi naudinguid, mida on õilistanud mõistus ja esteetiline tunne. Kuid mõiste
1<5-%4"3:C9'A4/':,+3-),,#,'4,##,/!==-"):%/,'DN!,)-,73<"'Y_EXH9';"#3+'!5):3!"'
sellele, kas ei peitu siin vihje veel ühele traditsioonile – prantsuse libertiinliku
romaani traditsioonile.
O34")3-,#"'N!,)-,73<"'*/%#6"/'!%::3'A8)'m>BBB'/"7"#6,')34/),9'4%/'-==$,takse fête de la Rosièrev,/)'D-**/,63';3*/)'J":3#PV/H&'J33'*#'2,-"+3"%'4%%:%/'
:,+3-),,#:,4' -*!""#' 12,#%' ;dd-6%!,#3C&' I3*/3/' 4A:"/)"+' 4"#$3:"#39' 45-$3/)'
/**/)':,+3-),,#'4A:";,6%0'1J3::3'<"")3;,:6,9'/AA)%/3'7"':,8)/"!33:/%/3'438"/)%/3'
liigutav lihtsus sünnitab minusuguste libertiinide hinges meeleliigutust, mida
on raske tagasi hoida.... [---] Niipea, kui ma nägin teda, kellele peol ulatati
roos, tekkis mul otsekohe soov noppida tema õielehti. See oli kuueteistkümne
aastane külaneiu, naiivne, tundlik ja väga ilus. Õppisin koos temaga tundma
"-!"/)%/3'45,4,'<,:7%C'D2,-"+3"%'Y_EX0'XLiH&'
2%,6%$,' 3,' *:3' ;"-%#' ?*/3#,' 1^*#/)"#),#' R*3<3#C' :,+3-),,#:,4' -*!""#9'
4%,$,' /3":' *#' <,873' 4"' /3::3:39' 3)' <"3#3' U-3)P83#`@8-V#3' /"))%/' :5;%4/' ,44"$,' ^*#/)"#),#,' 3!+%//3' 7"' #**-!383' !5),/4:%/)3' ;58,:,/34/' *+734),4/' *:,' 4"'
meeleline armastus. Võib-olla on tegu kõhklustega või väga osava mänguga
kahe traditsiooni – saksa ja prantsuse – vahel. Igal juhul on meie ees romantismiperioodile väga iseloomulik situatsioon, mida Juri Lotman on kirjeldanud
Pu!kini Tatjana näitel, kui kirjandusest saab kirjandusliku tegelase käitumise mudel (Lotman 1975: 48). Rosen lisab veel ühe täiendava käigu: meie ees on
8
Selle episoodi juurde naaseb Rosen romaani lõpus ja kirjeldab, kuidas üksildased Lii#"'7"'^*#/)"#),#'1)3")%6'<"3/:";/3)%#63$"C'!33#%)"<"6'1%#%/)"!")%)'58)%)C'D?*/3#'EFXE0'
104).
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4,-7"#6%/:,4%'!%63:,')3")-":,/33-,!,#3'D^*#/)"#),#'4*--":6"+'13)3#6%/,C9'4%/'
ta ei ole mitte ainult osaline, vaid ka sündmuse lavastaja).
Pärast Tallinna saadab Rosen etteaimatavalt oma kangelase Tartusse,
4%,6'A:,4**:,/'R*3<3#,:3'3,'!33:6,0'1I3!"'<"+"'<",!'3,'8"-7%#%6';**:8"-,):"/test noormeeste pedantsusega: nende lapselikud tülid, noorte kukkede kaklused, siivutud tembud peletasid endast eemale õrna ja tundelise ilu austaja”
D?*/3#'EFXE0'EGWEhH&']%,$,'^*#/)"#),#,',/3:**!%/)%/'W';AA6"',/3'4%7%#6"6"'
*!"'/"")%/)'W'*#';3""3$%'c,4*:",'O"w54*<,':%%:3)%/3'1I"-)%C')/,)"")9'/%8)%/'
baltisakslane Rosen, erinevalt vene poeedist, bur!ikommetesse täiesti negatiivselt ja tema Tartu tõlgendus on kaugel Jazõkovi tudengiluuletuste vaimust
(see on veel üks meie autori märgiline erinevus ajastu kirjanduslikust kontekstist).
Z6"/,' /""6"+' "%)*-' ^*#/)"#),#,' 8%/""-,;*:4%' 7"' 4"/%)"+' *!"' 4"#$3:"/3'
teekonda Venemaa sisekubermangudes, et tema suu läbi avaldada kaks olu:,/)'634:"-")/,**#,&'Z/,!3#3';%%6%)"+'^*#/)"#),#,9')53:,/3:)'-*!"#),:,/3'4"#$3:"/39' ,/3:**!%0' 1R**6"#9' 3)' !,))3' !,/4,' !"",:!"/' 3,' /""<%)"' 4%#"$,' ":"#davat võimu minu kindlameelse hinge üle: see, kes on alati iseendale kindel,
on oma saatuse valitseja!” kirjutab ta isale Eestisse (Rosen 1831: 16). Teine
mõtteavaldus on seotud arutlusega vene rahva üle, kusjuures kangelane apel:33-,+'1>3#3!""6'8=/),')%#6<"'-=#6%-,'"-<"!%/3:3C'D?*/3#'EFXE0'EiH&']%#"'
nii välismaiseid kui ka vene rahvusest ränduritest kirjamehi, kes alates Radi!t!evist on konstrueerinud vene rahvuslikku iseloomu küüdimeeste ja posti;*,/)3';587":'D#,!3)"63/'#3,6'1<3#3'-"8<"'5,)34/CH9'*:,'-*843/),9'3,')"/%'8"4")"'
siin oletama, kas Rosen on silmas pidanud mõnd konkreetset kirjanikku. Igal
7%8%:' *#' )"' *!"' 4"#$3:"/3' /%8%' ;"##%6' 7=-$!,/36' /5#"60' 12,::,#3' ,!3:,#3'
rahvas, uljas, lõbus, heasüdamlik isegi oma petutempudes, – õitsva tervisega
jõulised iludused... Kui palju luulet ja elavust on nende südikas eluolus: istub
kutsaripukki, end lohakalt kiigutades, laseb vilet ja kannustab harjunud hüüdega hobuseid tagant, nähvab nuudiga: vanker sööstab noolena edasi; veniva
häälega laulab ta kurblikku laulu, ja väikese lisaraha eest on nõus laulma
kogu teekonna. Kuulan heameelega neid laule, nad puudutavad midagi südames” (Rosen 1831: 16–17). Järgneb arutlus postipoiste vagadusest: iga kiriku
33/';":7"/)"<"6'#"6';3"&'J337=-3:'7%)%/)"+'^*#/)"#),#'*!"'4,-7"/',/":3'"#346**6,'/3::3/)9'4%,6"/'A4/'4AA6,!33/':%#,/'-,4"/)3:)'-")/"#,43:)'14A!#34*;,4"list” vodka jaoks pärast seda, kui ta oli neilt saanud juba sada rubla. Kange:"#3'4A/,/'*!"'4AA6,!383:)9'4"/'#,,/%$%#3'"/,'*#'<5,!":,4&'1B/3$,'<=$"'*#nC'
<"/)"/'!33/&'1I":'*:,'4"87%'<"83)"6"';33#34/'#,,'/%%-)'-"8")=8)39'"$"'7%%"'*:,'
ju vaja!” (Rosen 1831: 18). Kogu positiivse tooni juures tajub baltisakslasest
kangelane (nagu ka teose autor) sellist kelmustükki ehtsa vene eksootikana,
millesarnasega nad oma kodus ei olnud varem kokku puutunud.
Romaani põhisündmused hakkavad arenema pärast seda, kui Loeveni
mõtteilma valitsejaks saab tema polgukaaslane, salapärane ja mõistatuslik
kreeklane Leonidas, kes hoidub kõrvale husaaripidudest ja püüab juhtida ker$3!33:/3)'^*#/)"#),#,')3!"')53:,/3'3:%4%)/%!%/3'7%%-630'1J""$%'/,#%/)'!55gavend, Kristuse rüütel, mine võitle püha Päästja Usu eest” (Rosen 1831: 32).9
Leonidas kutsus endaga kaasa ka sõpra, rääkides talle Alexandros Ypsilanti
kavatsustest. Siingi ei saa Rosen hakkama ilma vaimustunud monarhistlike
9
On iseloomulik, et usulised erinevused (kreeklane Leonidas on õigeusklik, baltisakslane
^*#/)"#),#';3"4/'*:3!"':%)3-:"#3H'3,'8%<,)"'3,')3$3:"/,'3$"'4"'"%)*-,)&
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avaldusteta. Leonidas võrdleb õnnetu, pa!adest türannide julma ikke all vaevleva Kreeka saatust õnneliku Venemaa omaga, kus valitseb seaduslikkus ja
43,/3-9'43::3'15:"6'*#'<5,!/"6'#"$%'K):"/3:9'43/'*#'*!"'4"#6"'<5)#%6'@A8"'
Venemaa tohutu seadustiku, ja võib-olla veedab ka oma öötunde keiserlikes
mõtisklustes ja muredes oma rahva heaolu pärast. Tema rahvas ei ole ainult
kristlased! Ka moslemid on tema lapsed ja keiserlik päike saadab kõigile võrdselt oma headtegevaid kiiri. Oh, Loeven! Kui minu Kreekale langeks osaks
sinu Eestimaa kaunis saatus, kui minu kodumaa oleks Vene riigi kaitsva tiiva
all, siis ei tunneks minu Kreeka nagu ka sinu Eesti vaenlase tuld ja mõõka!”
(Rosen 1831: 30–31.)
Raske öelda, kas ka Rosen ise mõtles samamoodi või mitte. Ta teadis ju
suurepäraselt, kui inetut rolli oli mänginud ülistatud keiser Aleksander Õnnistatu kreeklaste ja Kreeka ülestõusu saatuses,10 teadis ka seda, et Balti pro<,#)/,63/'3,';,6"#%6';":7%6'1>3#3'-,,$,'4",)/<"'),,<"'"::'*:3!,/)C'/%$%$,';*/,tiivseks, kuid ideoloogina toetas ta tingimusteta monarhistlikke ja imperiaalseid positsioone ning arendas neid oma loomingus.
Z6"/,'"-3#3+'?*/3#,'-*!""#,'/A\33'7=-$!,/3:)&']"#$3:"/36':=83<"6'3--%'
ja sõidavad Odessasse (linna ei ole küll nimetatud, kuid seda on kerge aimata – just seal tegutses Philiki Etaireia keskus). Siin, Kondroriottide kodus,
"-!%+'^*#/)"#),#'R3*#,6"/3',!34"%#,//3'53//3'r3:3#"//3&'O"'/,,#'/""+'":$%se viimane elueksperiment, mille otsustab läbi viia väsimatu ja romantiline
R*3<3#&'@=-"/)'R3*#,6"/3'8%44%!,/)'N-EgEp"#,':"8,#$%/'7"';=-"/)'8""<")"/""!,/)']-334"/'#""/3+'^*#/)"#),#']*#6-*-,*)),63'!"77"&'I"'*#'4"%#,'r3:3#"'
;3,$!33/9'45,4'<,,)"+'5##3:,4%:3'"+,3:%:3&']%,6'/,,#'433:6%+'^*#/)"#),#'45,$,'
üldiseks imestuseks pruudist ja loovutab ta oma sõbrale Jevgeni Veljaminskile, kes on tütarlapsesse armunud. Ühtlasi veenab ta Helenat, et neiu saab
Jevgeniga abielludes hoopis õnnelikumaks kui temaga. Nagu alati, suudab
^*#/)"#),#'#",/)'W'/334*-6';":"<":)'"-!"/)")%)'W'<33#6"'*!"'!5))3'5,$/%/3/&'
>"/)%/34/')3!"':33$,)/3<":3'!*#*:**$,:3'<"/)"+'r3:3#"0'12"'3,'!5,/)"'/,#69'
kuid allun sinu tahtele kui minust parema olendi tahtele, kellele olen valmis
ohverdama oma elu – ja veel hoopis rohkem kui elu. [---] Ja niisuguses olukorras ei saa ebatavalise inimese mõrsja käituda nagu teised, tavalised naised!”
D?*/3#'EFXE0'MF&H']%,6';3")/3:)'4"83)/3+'^*#/)"#),#'*!"'3))3;"#34%)9')"'/""+'
"-%9'3)'1;3)),/'*!"'/A6"#)'!5,/)%/:,43'/*./!,63$"C'D?*/3#'EFXE0'LiH'7"'3,'"-vestanud oma võimalustega. Kui ta naaseb juba abielus Helena koju ja võtab
sülle tema tütre, mõistab ta täiel määral, millest on end ilma jätnud (Rosen
1831: 106). Helena palub tal lahkuda ja mitte segada tema pererahu (Rosen
1831: 110–111).
(:3)"#' /,,#4*8":9' 3)' -*!""#,' /A\33' /3::,/3/' 4==#"4%/' <5,/' )-"#/Q*-!33-,)%6' 4%7%:' 4"7"/)%6"' :%$%' >"//,:,' x%4*</4,' 3:%/)&' @*33)' *:,' /%##,)%6' :**+%!"' ;":"<":)' "-!"/)")%6' #",/3/)' 2"-,"' @-*)"//*<"/)9' 43/' *:,' )3!"' ;**:#5+%9'
7"' #5%/)%!"9' 3)' #",#3' "+,3::%+' I"-)%' A:,4**:,' ;-*Q3//*-,9' /%%-3;=-"/3' 4,-%-$,'7"'!%%/,4%'O*8"##'^8-,/),"#'2*,3-,$"&'?*/3#'*:,'x%4*</4,$"'8=/),')%))"<&'
Luuletaja korraldas varanduseta ja inimestega halvasti läbi saavale parunile, kelle sõjaväeline karjäär polnud just eriti õnnestunud, ka töökoha trooni;=-,7"9')%:3<"/3'43,/-,'K:34/"#63-'BB'3-"/34-3)=-,#"&'x%4*</4,'*!":)';**:)'",10
Ei ole välistatud, et otsekui vastukaaluks sellele asjaolule ongi keisrit ülistatud, ei ole
juhuslik, et tema rolli Euroopa vabastamisel meenutab just kreeklasest kangelane.
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)"/'4*-6%<":)':"83#6"6"'?*/3#,'4,-7"#6%/:,443';-*+:33!3&'O%/)'x%4*</4,'*:,'
/339' 43/' )3$,' 2,88",:' U:,#4":3' 3))3;"#34%9' 3)' **;3-,' 1Z:%' )/""-,' 33/)C' :,+-3)*'<5,4/'4,-7%)"6"'?*/3#&'2%,6%$,9'2"-,"'@-*)"//*<"'7"'x%4*</4,'"-!"/)%/3'
loost tollal avalikult eriti ei räägitud, kuid mingid kajastused sellest jõudsid
siiski mitte ainult poeedi isiklike sõpradeni, vaid ka lugejateni. Täiesti vabalt
<5,/'?*/3#';,6"6"'2"-,"':%$%'/,:!"/'*!"'-*!""#,'Z3/),/)';=-,)'-*!"#),:,/3'
4"#$3:"/3'4%<"#6,':**!,/3:&'Z3/),/';==6,/'7%'4"'13/,!3/3'<3#3'-*!"#),4%C'W'
#"$%'*#'#,!3)")%6'x%4*</4,)'W'3:%6-""!"'.#"":&
1^*#/)"#),#' R*3<3#,/C' :**+%+' ?*/3#' )=,3/),' -*!"#),4%)3' <",!%/' happy
end’ist: romaan lõpeb sellega, et kangelane naaseb Tallinna ja elab seal nukras
üksilduses.11'r%<,)"<'*#'/3":7%%-3/'!=-4,6"9'3)'/3::,#3'.#"":')=8,/)"+'A8)"3$%'
4"#$3:"/3'-*!"#),:,/)3'34/;3-,!3#),63'4-"88,&'O%)%/)"7"':*8%)"+'^*#/)"#),#,'
;3""3$%'@%S4,#,'/5#"63$"0'1Z+")"<":,#3',#,!3#3'3,'/""'*::"'5##3:,4')"<":,/3:'
viisil. See kibe kogemus veenis sind pühas tões, et südame jaoks on olemas
ainult üks õnn: see, mille on saavutanud miljonid oma tavalise elu tavalisel
rajal12 – sina küpsed niisugust õnne nautima nukrusevines!” (Rosen 1831:
111–112.) Rosen on siin tundlikult tabanud ära kirjanduses juba alanud romantiliste käitumismudelite ümbermõtestamise.
Kuid isiklikus elus osutus Rosen parandamatuks romantikuks. 1840. aastate alguses abiellus ta lihtsat päritolu tütarlapsega. See kohutav mesallianss
vapustas sedavõrd kuulsast suguvõsast sugulasi, et nad ei soovinud säilitada
tulevaste põlvede jaoks isegi abikaasa nime.13 Sugulaste ostrakism langes kokku kirjandussituatsiooni muutumisega Venemaal. Suri Pu!kin, keda Rosen
jumaldas ja kes oli teda alati toetanud; esile kerkisid uued nimed ja uued autoriteedid. Järk-järgult jääb õukonna teenistusest lahkunud parun eemale ka
kõrgetest kirjandusringkondadest, muutudes kirjanduslikuks päevatööliseks,
kes pidi teenima elatisraha ajakirjadele kirjutades ning oli sunnitud nõustuma igasuguste töödega. Rosen kaotas kontakti kirjanduseluga, pidas näiteks
Gogoli loomingut vene kirjanduse languse kõige viimaseks astmeks. Ta elas
erakuna Peterburi äärelinnas, väikeses majakeses Viiburi poole peal (Ussov
1882: 122). Oma viimasel eluaastal püüdis parun Rosen pääseda tööle tsensuurikomiteesse (ja ta määrati sinna vähem kui kuu aega enne surma), kuid
'?*!""#,'.#"":,/'*#'4,-73:6")%6'R*3<3#,'75%6!,/)'I"::,##"9'#"$%'<5,+'"-%'/""6"9':=+,'
R"/#"!=39' !,/' )53#=*:,/3:)' ;58,#3+' "%)*-,' ,/,4:,43:' !%:73)3:0' 1I"' ;3")%/' #""+3-4A#4":' 7"'
heitis pilgu iidsele kodulinnale, kus kõrgusid sajanditevanused müürid ning värviliste lippude ja vimplitega kaunistatud mastide mets. Juhtus sedagi, et kolm kõige kõrgemat kirikutorni kõrgusid oma tippudes taevani. Aga üht – kõige kõrgemat! – nende hulgas enam ei
ole! Ta kujutas ette Tallinna Oleviste kiriku kohutavat ja suurejoonelist langemist leekides
[1820. aasta tulekahjus – L. K.], kirik jäi siis ilma oma kõige tähtsamast kaunistusest; samuti mõtles ta oma perekonnapeata – hiljuti surnud isata – jäänud perele. Rängas mõtiskelus sidus ta need kaks sündmust, ja linna sisenedes tundus talle, et kodulinn oli kuidagi
haiglaselt kokku surunud oma majad, järsud, kõrged kodukotused” (Rosen 1831: 99–100).
12
' ],-7"/' c,4*:",' ]-,<)/*<,:3' E_&' <33+-%"-,/)' EFXE' *#' @%S4,#9' ;"-"Q-"/33-,63/' ^8"teaubriand’i, väljendanud enda jaoks olulist mõtet, mida ta on erinevates sõnastustes korra#%6'*!"'8,:,/3!":'3:%;3-,**6,:0'15##3'<5,+':3,6"'<",6'/,//3)"::")%6'-"6"63:)C0'12,#%'#**-%/'
möödus lärmakalt ja viljatult. Siiani elasin ma teistmoodi, kui elatakse tavaliselt. Õnne mul
ei olnud. Il n’est de bonheur que dans les voies communes. Olen juba üle kolmekümne aasta
vana. Kolmekümneaastaselt inimesed tavaliselt abielluvad – teen nüüd nii, nagu teised ini!3/36'7"')53#=*:,/3:)'3,'4"83)/3'/36"C'D@%S4,#'ELMMWELML9'm0'YiGH&'^8")3"%+-,"#6v,'-*!""#,'
1?3#fC9'!,::3/)';=-,#3<")')/,)""),'@%S4,#'/,,#';"-"Q-"/33-,+9'*:,'?*/3#':**!%:,4%:)':%$3#%6&
13
' 1T":),/"4/"' +,*$-"".:,/3/' :34/,4*#,/C' *#' )36"' #,!3)")%6' c&' c&' D/4/' Wirtschafterin) –
(Lexikon 1970: 645).
11
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kirjanikule ja tsensorile Ivan Gont!arovile jättis ta segase inimese mulje, nii et
*!"'/**<,)%/)';"-%#,')33#,/)%//3<5)!,/34/'U*#)S"-*<'3,'4,-7%)"#%6'D<)'N3:*H&
Parun Roseni elu lõpp oli tõeliselt traagiline. Selle kohta leidub nappe
andmeid minu leitud arhiividokumendis: paruni naissugulase palve, mis oli
/""63)%6' ;=-"/)' )3!"' /%-!"' K:34/"#63-' BB`:3' D<)' N*4:"6#"7"' w";,/4"H&' @"-%#3//' c"63\6"' ?*/3#' ;":%/9' 3)' 43,/3-' )"/%4/' :"84%#%' <5:"69' !,/' %:")%/,6'
EY__'85+3-%+:"#,9'7"'3)')3!"'#**-,!')A)"-';",$%)")"4/'1A8)3')A)"-:"/)3'5;;3`
asutusse”. Ühtlasi teatas ta mõned andmed lahkunu perekonna kohta: Roseni
abikaasa oli surnud seitse aastat enne mehe lahkumist, jättes lese koos kuue
lapsega. Kolm neist surid ootamatult kaks päeva enne isa surma. Kolm vanemat (18-aastane Pavel, 16-aastane Anna ja 9-aastane Vera) jäid ilma elatusvahenditest ja isegi kodumajast, sest nagu võib aru saada palvekirjast, oli
parun ilma jäänud ka oma majast. Palvekirjale on 10. märtsil 1860. aastal
kirjutatud positiivne resolutsioon, võlg on makstud ja Vera Rosen on paiguta)%6'5;;3"/%)%//3'14"+,#3),9'/)'43,/-,'"-<3:C&'J33$"'/""+'<=:7"'-3843#6"6"9'3)'
Rosen võis abielluda umbes 1841. aastal (teistest paberitest selgub, et just sel
"7":')"'1<"83)"/'4*-)3-,)CH9'3)')3!"'#",#3'D43::3'#,!3'6*4%!3#6,/'3,'#,!3)")"H'
/%-,'%!+3/'EFhX&'""/)":9'/33$"'43/),/'#3#63'"+,3:%'%!+3/'EY'""/)")&'23'3,')3"9'
kas ta oli õnnelik, jääb ainult seda loota. Igal juhul näitas parun ennast mitte
ainult aumehena (kes ei soovinud elada ebaseaduslikult madalamast soost armastatuga), vaid ka kindlameelse inimesena, kes – nagu ka tema kangelane
^*#/)"#),#'R*3<3#'W'7=,'3#6":3'":"),')-%%4/&'
Artikkel on valminud projekti IUT34-30 „Tõlkeideoloogia ja ideoloogia tõlkimine:
kultuuridünaamika mehhanismid Eestis vene ja nõukogude võimu tingimustes
19.–20. sajandil” raamides.

Venekeelsest käsikirjast tõlkinud 2 K R R ' O y U B

Arhiivimaterjalid
N3:*'z'8')&(&(."<."9'.--(."(5&)H.&$2+(,'.<&#"(6'2'#GC#B$%&B&(,'.<C#.&B&(I&‑
>-2'2"(G"#&."(JK(LK(/&<'."K(M(/N:*(O/&$$-3$%-3(B&$C5"#$27'..P3(-$2&#-9'‑
$%-3("#Q-7RK(LK(772K(4SK(1K(T(4878.
N*4:"6#"7"'w";,/4"'z'8&%)"5."0(<"S-$%"(&2(75&7P(/&2>-$2#"(1"#&.'$$P(A"5'H5P(
/&<'.(UB&(V"#2"(1860B&(B&5"K(M(/N:*K(LK(472K(4SK(WXK(J5K(Q#K(1587K(Y. 1-1 pöördel.

Kirjandus
K - S' ELih' z' N#-B&#-3( *#Z[( \"3.&'( &G]'$27&( 1L-)-%-( D2'#-0”K( :<( -$2&#--(
G&#+GP(N#',--(<"($7'#H'.-'(&$>".$%&B&(-B"K(V&$%7"^(A"C%".
K - S' ELM_' z' N#-B&#-3( *#Z[( D2'#-$2$%&'( 57-H'.-'( 7( /&$$--^( 4$7&G&5-2')+."0(
G&#+G"( B#'9'$%&B&( ."#&5"( 7( ."9")'( XIX( 7K( -( #C$$%&_B#'9'$%-'( $70<-K( V&$%7"^(
A"C%".
K - S'ELMi'z'N#-B&#-3(*#Z[(:K(I"S&5-$2#-0(-(B#'9'$%&'(.",-&.")+.&_&$7&G&5-‑
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T 3 / ) % \ 3 <'ELhF'z'*)'%$".5#(1'$2CH'7[(F&9-.'.-0K(@ 2-Q 2&>"QK(1. kd. V&$%7":
N&$)-2-<5"2.
^ 8 " ) 3 " % + - , " # 69'[-"#{*,/`?3#f'63 1825. Note sur la Gr`P3';"-'^8")3"%+-,"#6&'
Paris.
^ * # / ) " # )9'T3#7"!,#'EFYh&'K;;3:'"%k'#"),*#/'P8-f),3##3/'3#'Q"<3%-'63/'U-3P/&'
Paris: Treuttel et Würtz.
N ! , ) - , 7 3 < "' Y_EX' z' J%"2'#-."( 8>-2#-'7"[( L#".,C<$%-3( )-G'#2-."H( -( 'B&(
#C$$%-'(&2B&)&$%-K(M(V-Z')+(8')&.[(:$%C$$27&(H-2+()-G'#2'."K(L#".,C<$%"0(
)-G'#2-.$%"0(S#&<"(abccc(7'%"K(V&$%7"^(A&7&'()-2'#"2C#.&'(&G&<#'.-'.
B : 7 , # / 4 " 7 "' Y_E_' z' F&d+0( :)+-.$%"0[( /C$$%-'( S&e2P( &( B#'9'$%&3( #'7&)f,--(
1821(B&5". – http://www.ellada-russia.ru/magazine/45/article/157 (30. XI 2015).
B / / " 4 * <'ELi_'z'F'#B'3(:$"%&7[(4()-7&.$%&3(2'>'(7(#C$$%&3()-2'#"2C#'(1820–
1830_Q( B&5&7K( M( g9'.P'( <"S-$%-( \"#2C$%&B&( B&$K( C._2"K( @PSK( hiK( O\#C5P( S&(
#C$$%&3(-($)"70.$%&3(d-)&)&B--[(cccKR(\"#2C.
B / / " 4 * <'ELME'z'F'#B'3(:$"%&7[(;C#.")P'1Z/)8*#"C'DEFYFWEFX_H'-'1N3-'?3Q-"4tor” (1836–1837) %"%( S#&S"B".5-$2P( #C$$%&3( )-2'#"2C#PK( M( g9'.P'( <"S-$%-(
\"#2C$%&B&(B&$K(C._2"K(@PSK(266K(O\#C5P(S&(#C$$%&3(-($)"70.$%&3(d-)&)&B--[(
abccc.R(\"#2C.
O " 4 * < : 3 <'EFXE'z'V-Q"3)(j%&7)'7, [Roseni teose arvustus]. – F'7'#."0(69')",
5. I, lk 1.
] , / / 3 : 7 * < " 'Y_EX''z'YfG&7+(I-$')'7"[(D$2)0.5',(G"#&. (JK(LK(/&<'. (M( G&#',( <"( #C$‑
$%Cf (."#&5.&$2+K(M (OA'R>C<P%")+.&'((S#-.&Z'.-'[((-)- 'K::3$-*'"QQ3))%*/*&'''FG&#‑
.-%($2"2'3(%(65_)'2-f(1&#-$"(*#&.&7-9"(I","K(F".%2_6'2'#GC#B^(:<5"2')+$27&(
J7#&S'3$%&B&(C.-7'#$-2'2"(7(F".%2_6'2'#GC#B', lk 242–256.
'] , / / 3 : 7 * < " 'Y_Eh'z'YfG&7+(I-$')'7"[(4(.'&H-5"..&3(S&SP2%'(."32-(1#C$$%Cf(
:&"..C(5k*#%”K(M(/C$$%&_d#".,C<$%-3(#"<B&7&#.-%[(-)-'|'*%'R3/'^"%/3-,3/'6%'
7 Septembre. FG&#.-%($2"2'3(7(9'$2+(@'#P(*#%"5+'7.P(V-)+9-.&3K(V&$%7"^(
A&7&'()-2'#"2C#.&'(&G&<#'.-', lk 51–60.
R " ' 2 * ) ) 3 ` [ * % e % f EFYY' z' [-,36-,P8' r3,#-,P8' 63' R"' 2*))39' T"-*#' [*%e%f9'
T3)-"P8)%#$3#' A+3-' IA-43#9' U-,3P83#' %#6' IA-43#4-,3$&' T3-:,#0' 2"%-3-/P83'
Buchhandlung.
R 3 " 4 39' a,::,"!' 2"-),#' EFYi&' K' r,/)*-,P":' (%):,#3' *Q' )83' U-334' ?3<*:%),*#&'
R*#6*#0'O&'2%--"V&'
R3k,4*#' ELM_' z' N3%)/P8`+":),/P83/' +,*$-";8,/P83/' R3k,4*#&' EME_WELi_&' ]d:#W
Wien: Böhlau.
R * ) ! " #' ELMh' z' l#-3( Y&2>".[( /&>".( 7( $2-Q"Q( 6CZ%-."( 1J7B'.-3(
4.'B-.”K( FS',%C#$^( @7&5.P'( )'%,--( 7( -<C9'.-'( 2'%$2"K( \"#2C^( \"#2C$%-3(
B&$C5"#$27'..P3(C.-7'#$-2'2.
2 " : 5 8 8' 7)' ELFF' z' *K( V")PQ[( \K( I&#&)+[( *K( A-#Z"[( VC<'3( mL-)-%-( D2'#-0nK(
6C2'7&5-2')+K(45'$$"^(V"0%.
2 " - ) / 3 : : "' EFYi' z' F2'd".( V"#,'))"[( 4S#"75".-'( B#'%&7K( o&9-.'..&'( IK( *K(
F2'S".&>(V"#,'))&3(-(-<5"..&'(->(7(S&)+<C($-#&2(-(75&7(B#'%&7[(S&H'#27&‑
7"7Z-Q(H-<.+f(<"(@'#C(-(42'9'$27&K(F".%2_6'2'#GC#B.
2 , - " + 3 " %' Y_EX' z' /-%'2-( 4.&#'( N"G#-')+[( B#"d( 5'( V-#"G&[( V&'( &G#"]'.-'(
p1)"B&#&5.P3( )-G'#2'.qK( M( V-Z')+( 8')&.[( :$%C$$27&( H-2+( )-G'#2'."K(
L#".,C<$%"0( )-G'#2-.$%"0( S#&<"( XVIII( 7'%"K( V&$%7"^( A&7&'( )-2'#"2C#.&'(
&G&<#'.-'.
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( ) S 3 - 4'EFMi'z(49'#%(d">-)+.&3(-$2&#--(1"#&.&7(d&.(/&<'.(-<(#&5&7PQ(5&>&7(
/&&S[( N&Q#&<'.[( rs.".B#'.( -)-( /&<'.B&d[( /"3$%C>[( V&0.( -( S#K( 992–1876K(
F&$2"7-)(1"#&.(*.5#'3(J7BK(/&<'.K(F".%2_6'2'#GC#B.
@ * : 3 < * ,' EFXE' z' A-%&)"3( 6&)'7&3, [Roseni teose arvustus]. – V&$%&7$%-3(
\')'B#"d, kd 37, nr 2, lk 250.
@ * % e % 3 < , : : 39'[-"#{*,/`^8"-:3/`r%$%3/`R"%-3#) EFYG"&'r,/)*,-3'63':"'?f$f#fration de la Gr`ce … (1740–1824). Kd 1–4. Paris.
@ * % e % 3 < , : : 3'EFYG+'z'L#".$C"(6C%7-)+[(6"5'.-'(t-&$"K(F".%2_6'2'#GC#B((FP.(
42'9'$27" ümbertrükk).
@ % S 4 , #'ELMMWELML'z'*)'%$".5#(6CZ%-.[(6&).&'($&G#".-'($&9-.'.-3K(@(uv(2K(
Y'.-.B#"5^(A"C%".
? * $ * <9'],-,::'ELLF&'?%//,/P83'@")-,*)3#'63%)/P83-'K+/)"!!%#$&'W'N3%)/P83'%#6'
N3%)/P8:"#6'"%/'-%//,/P83-'J,P8)&'a3/)`}/):,P83'J;,3$3:%#$3#'?3,83'T&'T6&'X&'
EL&'O"8-8%#63-)0'>*#'63-'O"8-8%#63-)b3#63'+,/'w%'63#'?3Q*-!3#'K:3k"#63-/'
BB&'2A#P83#0'a,:83:!'[,#4'>3-:"$9':4'hhEWi_G&
? * / 3 #' EFXE' z' JB&#( /&<'.[( I&.$2".2-.( Y'7'.( O:<( >&-Q( <"S-$&%RK( M( *)+,-&."K(
*)+>"."QK(A"(1831(B&5K(:<5".(1"#&.&>(/&<'.&>K(F".%2_6'2'#GC#B.
? * / 3 #9' ]"-:' U3*-$' a*:63!"-' [-,36-,P8' <*#' EFGE&' >*-b*-)&' W' N,3' I*P8)3-'
O*"##v/'BBB&'I-"%3-/;,3:',#'QA#Q'K%QwA$3#'<*#'T"-*#'U3*-$'?*/3#&'K%/'63!'?%//,/P83#'A+3-3//)'<*#'63!'>3-Q"//3-&'J)&'@3)3-/+%-$0'^"-:']-"V&'
? * / 3 #' ELMG' z' JB&#( /&<'.,( :<( $2"2+-( 1F$P)%"( ."( >'#27PQ”K( M( *K( FK( 6CZ%-.( 7(
7&$S&>-.".-0Q( $&7#'>'..-%&7K( @( 2_Q( 2&>"Q. 2. kd. V&$%7"^( tC5&H'$27'.."0(
)-2'#"2C#".
J * % ) w *9'K:3k"#6-3'EFYL&'r,/)*,-3'63':"'-f<*:%),*#'$-3Pe%3&'@"-,/0'[&'N,6*)&'
J < , - , #'ELXh'z'AK(F7-#-.[(6CZ%-.(-(B#'9'$%&'(7&$$2".-'K(M(=.">0, nr 11.
~ / / * <'EFFY'z'6"7')(g$&7[(:<(>&-Q(7&$S&>-.".-3K(M(:$2&#-9'$%-3(7'$2.-%, nr 1.
> " ) / % - *'Y__G'z'@"5->(@",C#&[(/&<'.(JB&#(L'5&#&7-9K(M(@K(@",C#&[(:<G#"..P'(
2#C5PK(V&$%7"^(j<P%-($)"70.$%&3(%C)+2C#P.

A Baltic German novel and its author
]3Vb*-6/0'T":),P')83!3',#'?%//,"#':,)3-")%-39'+,*$-";8V'*Q'"'T":),P'U3-!"#'"%)8*-9'U-334'a"-'*Q'B#63;3#63#P39';*3),P/'*Q'"'8,/)*-,P":'#*<3:
I83'"-),P:3'6,/P%//3/')83'?%//,"#'8,/)*-,P":'#*<3:'1^*#/)"#),#'R*3<3#'D[-*!'!V'
!3!*,-/HC'DEFXEH'+V'T"-*#']"-:'U3*-$'a*:63!"-'[-,36-,P8'<*#'?*/3#'DEF__WEFi_H9'
b8*'b"/'+*-#',#'Z/)*#,"&'?*/3#v/':,)3-"-V'"P),<,),3/'/)"-)36'Q-*!'b-,),#$';*3)-V',#'
R"),#9'*Q'b8,P8'#*'3k"!;:3'8"/'/%-<,<36&'r3'%/36'U3-!"#')*';%+:,/8'P-,),P,/!'"#6'
)-"#/:"),*#/9'+%)'!*/)'*Q'8,/'*3%<-3',/',#'?%//,"#&'r3'/)"-)36':3"-#,#$'?%//,"#'")'
)83'"$3'*Q'EL&'J,#P3'EFYh'83';%+:,/836',#'?%//,"#9'"/'8,/'"!+,),*#'b"/')*'+3P*!3'
#*)'*#:V'"'?%//,"#'"%)8*-9'+%)'":/*'"'?%//,"#'#"),*#":',63*:*$,/)&'J*'83'b-*)3'/*!3'
;:"V/' *#' )83!3/' *Q' ?%//,"#' 8,/)*-V' "#6' "' :,+-3))*' Q*-' )83' .-/)' ?%//,"#' #"),*#":'
*;3-"'1K':,Q3'Q*-')83'Iw"-C&'

26

I83' "-),P:3' "#":V/3/' )83' ,##*<"),<3' e%":,),3/&' *Q' ?*/3#v/' #*<3:&' I83' /P3#3' ,/'
laid in Estonia, southern Russia, and Greece. The protagonist participates in the
U-334'a"-'*Q'B#63;3#63#P3&'I83'U-334')83!3'3#"+:3/'1^*#/)"#),#'R*3<3#C')*'+3'
P:"//,.36'"/'"'8,/)*-,P":'#*<3:9'b8,P8'b"/')83'!*/)')*;,P":'$3#-3'*Q')83'),!3&'~#:,43'
,#'3"-:,3-'?%//,"#':,)3-")%-3'?*/3#v/'-*!"#),P'83-*'*Q'T":),P'U3-!"#'*-,$,#',/'#*)'"'
$:**!V'P-,!,#":9'+%)'-")83-'"'!*63-#'!"#'b,)8'"'P*!;:3k'"#6'/)-"#$3'!,#6/3)9'"'
Q-336*!'.$8)3-&'I83'P8"-"P)3-'*b3/')*')83'U3-!"#'/3#),!3#)":,/)'"#6'-*!"#),P,/)'
)-"6,),*#9'"/'b3::'"/')*')83'[-3#P8':,+3-),#3'#*<3:&'B#'"66,),*#9')83'"-),P:3'/;3P,.3/'
*#'/*!3'+,*$-";8,P":'63)",:/'*Q'+"-*#'?*/3#&'
Ljubov Kisseljova (b. 1950), PhD, University of Tartu, Ordinary Professor of Russian
Literature, Head of the Department of Slavic Studies, ljubov.kisseljova@ut.ee
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