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Vägivallatus armastab vabadust

Guntis Šmidchens. The Power of Song. Nonviolent National 
Culture in the Baltic Singing Revolution. New Directions 
in Scandinavian Studies. Seattle and London: University 
of Washington Press. Copenhagen: Museum Tusculanum 
Press. 2013. 416 lk.

Guntis Šmidchensi põhjalik monograafia käsitleb muusikat 
kui osa vägivallatust vastupanust, analüüsides Balti riikide 
laulvat revolutsiooni 1980. aastate lõpul. Ebatavaline oli esi-
teks väikeriikide suutlikkus eralduda impeeriumist; ning tei-
seks vabadusliikumise kulgemine vägivallata muusikasünd-
muste reana, nagu laulupeod, folkloorifestivalid, aga ka laulva 
inimmüürina seismine sõjaväe vastas. Kuigi lahenduseni ei 
jõutud ainult laulude, vaid ka poliitilise asjaajamise ja soodsa ajaloolise hetke tõttu, 
annab see õnneliku lõpuga tõestisündinud lugu inimkonnale olulise kogemuse.

Sotsiaalsete teemade käsitlemine on seotud ideoloogiaga, mis omakorda sõltub ini-
meste rühmakuuluvusest ja vaatenurgast. Seattle’is Washingtoni Ülikoolis töötavat 
Guntis Šmidchensit on mõjutanud nii rahvusvaheline teadustraditsioon kui ka läti 
etniline päritolu. Erinevalt varasematest laulva revolutsiooni käsitlustest (nt Ruutsoo 
2002a, 2002b; Rinne 2008) keskendub Šmidchens just muusikaga seotud küsimuste 
teaduslikule uurimisele: miks hakati võitlust Balti riikide iseseisvumise eest nimetama 
laulvaks revolutsiooniks, mida lauldi, missugust rolli mängis laulmine poliitilises edus 
(lk 5), kas ja kuidas on võimalik ühendada vägivallatuse printsiipe võitluses rahvusliku-
riikliku iseseisvuse eest (lk 6) ning kuidas lauluvõim päriselt toimis.

Teos kuulub viimasel kümnendil koostatud uurimuste hulka, milles vaadeldakse 
muusika rolli rahva ajaloos, nt The Music of European Nationalism. Cultural Identity 
and Modern History (Bohlman 2004), Laulava vallankumous (Kurkela & Rantanen 
2008), The Intersection of Ethnic Nationalism and People Power Tactics in The Baltic 
States, 1987–91 (Beissinger 2009), History in Mighty Sounds: Musical Constructions 
of German National Identity, 1848–1914 (Eichner 2012), Laulun mahti ja sivistynyt 
kansalainen (Rantanen 2013). Suhteliselt lähedastel teemadel ja isegi sarnaste pealkir-
jadega uurimuste koostamine võib ollagi mõnevõrra ajendatud laulvast revolutsioonist. 

Autori vaatenurk esindab rahvusluse diskursuses rahvust ja selle kultuuri väär-
tustavat suunda ning näitab väikerahva vabadusliikumise demokraatlikku iseloomu 
olukorras, kus emakeelne kultuur ja looduslik elukeskkond on ohus. Teine suund, mis 
tuleb esile näiteks Philip Bohlmani uurimuses The Music of European Nationalism 
(2004), peab rahvuslust ohuallikaks, mistõttu langeb halba varju ka rahvuslikule muu-
sikale. Kahe teose vahelise mõttesideme loovad ka Šmidchensi tõlgendused mitmetele 
Bohlmani käsitletud nähtustele, nagu Herderi pärand, rahvushümnid, folklooriesituste 
seos rahvusriigiga jm.

Guntis Šmidchens asetab oma uurimuse teoreetilise ja ajaloolise lähtepunkti folklo-
ristika ühe peamise rajaja, eri rahvuskultuuride väärtustaja Johann Gottfried Herderi 
tegevusaega (ptk 2), mille tähtsündmuseks oli rahvalaulukogu Volkslieder nebst un-
termischten andern Stücken (1778–79) ilmumine, enam tuntud muudetud kordustrüki 
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pealkirja all Stimmen der Völker in Liedern ( 1807). Autor nimetab Herderit ja tema 
rahvalaulukogu oma eeskujuks, sest “Herder oli üks esimesi, kes kasutas tänapäevani 
au sees peetavaid etnograafilisi meetodeid, püüdes dokumenteerida ja tõlgendada ini-
meste “seestpoolt” tajutud kogemusi nende endi sõnade kaudu” (lk 25) ning teadlase 
enda eesmärk on “interpreteerida laulude tähendusi nii, nagu Balti rahvad ise neid 
võisid laulmise ajal kujutleda, või järgides Anthony David Smithi, siseneda osavõtjate 
sisemaailma” (lk 4, Smith 2009). Sellisena kuulub uurimus suuresti etnomusikoloogia 
valda, mille metoodikale vastavalt analüüsitakse muusikat selle ajaloolises kontekstis, 
toetudes usaldusväärsele uurimismaterjalile, arvestades seespool olijate vaatepunkti 
ning jälgides muusika ja ühiskonna suhteid.

Šmidchens võtab eeskuju ka Herderi tegevuse teisest aspektist – tõlkida, kommen-
teerida ja avaldada rahvalaule nii, et nende mõju jõuaks loojatest lugejateni: “Laulud 
mõjutavad inimesi, kes neid laulavad. [---] Niisugune on ka siinse raamatu eesmärk” 
(lk 25). Herderi toomine oma teosesse alter egona on kummardus saksa filosoofile, sest 
kuigi tolle kirjutised ei olnud teadustööd, püüab Šmidchens samamoodi esile tõsta eri 
rahvuste üldinimlikku osa, väärtustada eri kultuuride säilitamist ja arendamist, ema-
keelt ning pigem rahus ja armastuses elamist kui sõdimist.

Herderist lähtuvad ideed tekitavad mõningat vastuolu – kui autori eesmärk on lau-
lutekstide kaudu inimesi mõjutada, ei ole kirjutis puhtteaduslik ega anna edasi üksnes 
seespool olijate vaatepunkti, vaid annab ka subjektiivselt edasi autori ideid.

Eitamata Herderi mõju ajaloole, on tema osakaalu balti rahvaste vägivallatuse ja 
laulmise kujundamisel näidatud siiski ebaproportsionaalselt suurena, nt: “Balti laulva 
revolutsiooni juured ulatuvad rohkem kui kahe sajandi taha, rahvalaulude avastamiseni 
Herderi poolt”; “Kui Herder avastas ja ülistas kohalikku rahvaluulet, siia ta istutas 
ka vastupidavad vägivallatuse seemned Balti rahvaste kujunemise põllule” (lk 308). 
Joon Herderi folkloorihuvist Balti rahvaste vägivallatu ühislaulu kujunemiseni on veidi 
katkendlik nii ajaloos kui ka Guntis Šmidchensi tekstis, sest Herderit vaimustanud 
vanemad rahvalaulud hääbusid rahvusliku ärkamise ajal ning laulva revolutsiooni ühe 
kandetala, koorilaulutraditsiooni aluseks sai teistsugune, saksa päritolu mitmehäälne 
laul. Rahvalaulu osa Läti ja Leedu laulva revolutsiooni juures oli suurem kui Eestis, 
sest nendel rahvastel ei ole nii suurt lõhet vanema rahvalaulu ja uuema laulukultuuri 
vahel. Eesti arhailine regilaul sobis Nõukogude ajal oma salapäraste murdetekstidega 
varjatud mõtteviisi kandjaks, kuid nagu Šmidchens isegi tunnistab, ei pääsenud see 
laulva revolutsiooni sündmustes mõjule. Sellesama vastuolu Eesti muusikaajaloo tõl-
gendamisel on välja toonud ka Rein Veidemann: kuigi oleks ilus kujutleda, nagu oleks 
laulev revolutsioon välja kasvanud eesti rahvalaulude põhjalt, ei mänginud vanem 
rahvalaul revolutsioonisündmustes erilist rolli (Veidemann 2008).

Kõrvutades omavahel nii Herderi, Šmidchensi kui ka Bohlmani teoseid, saab pare-
mini nähtavaks autori subjektiivne roll uurimismaterjali tõlgendamisel. Šmidchens on 
suurepäraselt näidanud Herderi laulukogu esmatrüki (1778–1779), kordustrüki (1807) 
ja nende koostamislugude põhjal, kuidas autor laulude valiku, teose kompositsiooni ja 
kommentaaride kaudu avaldab omaenda ideid. Herder nägi rahvalaule “uue universaalse 
humanismi valguses kui inimliku armastuse fundamentaalset väljendust” (lk 28) ja 
nende väljaandmise eesmärgiks võiski olla Herderi sõnastatud soov, et “inimesed saavad 
üksteisega sõbraks ja ükski rahvas maa peal ei terita enam mõõku” (lk 45). Herderi 
isiklikud eluseigad, nagu armastuslugu ja hoidumine sõjaväeteenistusest, mõjutasid 
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laulude temaatilist jaotust ja kommentaare esimeses trükis (lk 26). Laulude teise trüki 
aga koostasid tema naine ja toimetaja, kes erinevalt Herderi soovist järjestada laulud 
sisu põhjal, liigitasid need rahvaste kaupa. Et raamatusse ei jõudnud ka Herderi kavan-
datud kokkuvõte “Inimkonna universaalne hääl. Moraalsed laulud. Laulud (Gesänge) 
rahvale”, siis tema rahvusteülene idee ei tõusnud seal esile (lk 45).

Tavaliselt aga loetigi teist trükki, sest esimene muutus rariteetseks, ning “sellal kui 
Herder oligi kavandanud inimkonna üht universaalset häält (eine Stimme), väljendatuna 
eri rahvaste lauludes, siis [teise trüki] väljaandjad koostasid paljude häälte (Stimmen) 
raamatu” (lk 46). Eeltoodud arutluses näen jällegi kaudset dialoogi Bohlmaniga, kelle 
sõnul Herder pühendas kaks raamatut “sellele, et näidata laulude potentsiaali rahvus-
like erisuste väljendamisel” (Bohlman 2004: 42).1 Seega ei näinud järelmaailm hästi 
Herderi enda ideid.

Seespoolse vaatepunkti arvestamisele vastab teose ülesehitus, kus avapeatükis 
(ptk 1) kõnelevad balti rahvaste esindajad ning seejärel käsitletakse rahvuslike iden-
titeetide arenemist koos rahvalaulude väärtustamise ja isamaalise koorilaulu kujune-
misega (ptk 2–3), sõjakamaid ajaloosündmusi (ptk 4), opositsiooni püsimist nõukogude 
ajal (ptk 5) ja mitmete muusikasuundade koondumist laulva revolutsiooni sündmustes 
(ptk 6–8).

Lugupidamist autori vastu äratab Balti rahvaste suurepärane tundmine, mis või-
maldab neid kujutada ühise kultuuriruumi osana. Šmidchens suudab selgitada ka mõ-
ningaid, teistsuguse kultuuritaustaga inimestele raskemini mõistetavaid asjaolusid. 
Kõigepealt näitab ta Baltikumi rahvuslike protsesside kulgemist etnilise vähemusrühma 
identiteedi tugevdamiselt ja enesemääramisõiguse taotlemiselt rahvuseks saamisele, 
mis tähendas võimalust iseseisvaks arenguks, mitte aga agressiooni teiste rahvuste 
vastu; tsiteerides Beissingeri: “vägivallatus ja kirglik etniline identiteet ei tarvitse olla 
ühendamatud” (lk 319).

Samuti nõuab kohalike olude tundmist autori oskus valgustada läbi nõukogudeaeg-
set kahekihilist kultuuri, mis kajastas vastuolu nõukogulikku identiteeti kujundava 
massikultuuri ning rahvuslike eripärade säilitamise vahel. Nõukogude kultuuris ek-
sisteeris ametlik, rahvuslikkust näiliselt toetav, kuid tegelikult nivelleeriv pool, ning 
rahva meelsusele vastav varjatud “tõene” pool. See erinevus ilmnes ka folklooriesituses, 
(mida intuitiivselt võiks ju pidada ühemõtteliselt rahvuslikuks tegevuseks): ühelt poolt 
stiliseeritud lavaesitus sotsialistliku sisuga täidetud rahvuslikus vormis; teiselt poolt 
n-ö autentne, mineviku pärandit reprodutseeriv “tõene” esitus. Rahvuskultuuri muu-
tumist riiklikuks ja selle käigus regionaalse eripära nivelleerimist on üksikasjalikult 
käsitlenud Bohlman, kuid siiski ei ole ta otseselt lahus hoidnud riikliku kultuuripoliitika 
nähtusi, nagu Ungari riiklik sõjaväeline folklooriansambel, elavast rahvakultuurist 
(Bohlman 2004: 98).

Inimestel, kes ei ole kokku puutunud sõnavabaduse puudumisega, on raske ära 
tunda subtiilset vahet ideoloogiaga kooskõlas oleva tegeliku entusiasmi, selle kuuleka 
või naiivse jäljendamise ja mõnitava “liialdatud entusiasmi” vahel. Näite olukorrast, 
kus lauljate liialdamine poliitilise korrektsusega muutis teksti tähendust ja andis neile 
vaimse võidu, on Šmidchens toonud Läti laulupeo avakontserdilt 1895. aastal. Seal pidi 
kõnelema venestamise esindaja, õigeusu kiriku metropoliit, kuid koorilauljad kordasid 
publiku tungival nõudmisel seni Vene hümni, kuni metropoliit lahkus, sõna saamata 
(lk 101).
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Autorit on mõjutanud Haveli essee “Power of the powerless” (1978), mille eeskujul 
ta laulmises ilmnevaid tegelikke tundeid nimetab “elamiseks tões” (living within the 
truth) – teose The Power of Song nimetus ja kaheksa peatüki pealkirjadest neli sisal-
davad allusioone Haveli väljenditele.

Seespoolse vaatepunkti arvestamisele viitab Šmidchens teoses ka Baltikumi väi-
kerahvaste keeltele vastava termini nationalism ‘rahvuslus’ kasutus (vt ka Ojamaa 
& Labi 2007). Ingliskeelne nationalism (< nation ‘rahvus’, ‘rahvas’; ka ‘riik’) võib kätkeda 
hinnangut, mida näitavad selgemini samatüvelised adjektiivid national (neutraalne või 
positiivne), nationalist(ic) (negatiivne). Vastavast eestikeelsest omatüvest “rahvus” on 
võimalik tuletada ainult otsese hinnanguta sõnad “rahvuslus” ja “rahvuslik“, sama keh-
tib läti- ja leedukeelse tüve tauta kohta. Seetõttu on eesti keelde otsitud ka negatiivse 
tähendusega tõlkevasteid, nt “marurahvuslus”, “natsionalism”.

Ahti Mänd (1995) on pööranud tähelepanu sellele, et sõna nationalism tähendus 
sõltub ka poliitilisest kontekstist: rahvuslus üldiselt taotleb rahvusliku kokkukuuluvuse 
säilitamist, kuid suurriigid ja nende enamusrahvused, kellele poliitiline sõltumatus on 
iseenesestmõistetav, võivad käsitada oma vähemusrahvuste natsionalismi kui ohtu riigi 
terviklikkusele (vt ka Madisson & Maddisoo 1935–1936). Eestlased on väikerahvas, 
seetõttu puudus sõnal “rahvuslus” algselt negatiivne tähendusvarjund, mis on hiljem 
keelde toodud suurriiklikult positsioonilt, rahvusluse pigem positiivse, identiteedi säi-
litamisele suunatud sõnumi diskrediteerimiseks (Mänd 1995).

Ingliskeelses traditsioonis, nagu see esineb Bohlmani raamatus, kasutatakse nii 
mõisteid national kui nationalist, mille erinevus jääb kohati ebaselgeks; samuti tähistab 
mõiste nation nii etnost, rahvust kui riiki (Ojamaa & Labi 2007). Selliste kattumiste 
kaudu langeb mõiste nationalist(ic) vari osalt ka oma eripära säilitada püüdvatele 
rahvuslikele/etnilistele kultuuridele. Šmidchens aga kasutab oma autoritekstis alati 
neutraalse tähendusega sõna national; mõiste nationalist tuleb tal ette vaid paar korda, 
tõlkimaks Nõukogude Liidu poolt rahvuskultuuride esindajatele kleebitud halvustavaid 
silte (lk 292).

Mitmekihilises, hoolikalt komponeeritud teoses on Šmidchensi käsitlust mõjutanud 
romantiline dualistlik ühiskonnakäsitlus, näiteks Herderilt pärinev sõjakate ja rahu-
meelsete rahvaste eristus (4. ptk kannab pealkirja “Sõjakate rahvaste laulud”). Nähtu-
sed kalduvad autori arutluskäikudes vastandpooltele, nagu vägivaldne – vägivallatu, 
võim – vaim, nõukogulik – rahvuslik, kollektiivne – individuaalne jne, millega kaudselt 
liituvad ka halb ja hea. Selles kaheks-jaotuses esineb vastandite sõlmi, näiliselt ühen-
damatu ühendusi, nagu power of the powerless (vt Havel 1978) või laulev revolutsioon 
ise. Samuti sisaldab vastandust näiliselt neutraalne alapealkiri “Kolm vägivallatut 
rahvuskultuuri”, arvestades “hästituntud probleemi, kas on võimalik ühendada vägi-
vallatut võitlust rahvusliku liikumisega” (lk 6). Oksüümorone sisaldavad pealkirjad 
osutavad teose lootusrikkale ideele, et võimalik on ühendada näiliselt ühendamatut, 
näiteks vägivallatust ja võimsust.

Kuigi Šmidchens püüab eelkõige näidata laulmise ja massiliikumise positiivseid 
aspekte, ei saa ta eitada, et muusika on olnud ka vähem humaansete süsteemide osa ja 
võitlusviis, nt üldtuntud žanr on sõjaväemuusika. “Sõjakate rahvaste laulud” (4. ptk) on 
pühendatud militaarsetele tegevustele ja lauludele, kuid autor ei pea neid domineerivaks 
ja paigutab need – loodetavasti õigusega – möödanikku: “Rohkem kui sajandi jooksul 
olid sõjalaulud imbunud rahvuskultuuri – sama sügavalt, kui eelmistes peatükkides 
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käsitletud rahulikud laulud. Sõda on olnud oluline etnilise identiteedi kujunemises [---]” 
(lk 108). Peatükk haakub aga ideelise põhiliiniga nõrgalt ning raamatu lugemise järel 
tundub, et siinsed rahvad on liikunud lauldes võidult võidule.

Teoses on ülevaid näiteid vaimu võitudest võimu üle, kuid vähem on juttu sellest, et 
muusika võib osutuda nõrgaks ilusate ideaalide eest seismisel, ning et ajaloos inimmasse 
muusikaga suunatud ka teistsuguste, vähem väärtuslikuna paistvate eesmärkide nimel 
tegutsema. Tagasihoidlikult on jäetud kõrvale nii vägivaldsemad kui ka vähem võidukad 
perioodid Baltikumi lähiajaloos, nagu võit Vabadussõjas (1918–20) ning vägivallatu 
kaotus Nõukogude Liidule 1940. aastal. Seetõttu jääb justkui õhku rippuma küsimus, 
mis puhkudel laulu võim toimib.

Mitmed käsitletavad nähtused ei ole siiski kaheks liigitatavad, näiteks ei saa rah-
vaid jagada sõdivateks ja armastavateks, kellest esimestel on palju sõjalaule ja teistel 
palju armastuslaule: ühel ja samal rahval võib olla rohkesti mõlemaid. Samuti ilmneb 
muudes kultuurinähtustes kahe vastandpoole ühendamine, nt Põhjamaades muistses 
usundis oli Freya nii armastuse kui ka sõja jumalanna.

Samuti ei saa öelda, et nõukogulik identiteet oli eelkõige kollektiivne ja isiksust al-
lasuruv, aga rahvuslik identiteet individuaalne ja isiksusele vabadust pakkuv – laulva 
revolutsiooni toimumise eelduseks oli tugev kollektiivne rahvuslik identiteet. Selles 
osas ei veena raamatus kujutatud nõukogudeaegse muusikaõpetuse kirjeldus negatiiv-
se näitena isiksuste allasurumisest – täpse kooslaulu nõudmine, nii et sõnad oleksid 
arusaadavad ja kellegi hääl esile tõuseks, ongi koorilauluõpetus (lk 324).

Laulva revolutsiooni analüütilise kirjelduse kaudu uuritakse, kuidas muusika tegeli-
kult mõju avaldas. Eri muusikaliigid kandsid opositsioonilisi ideid läbi okupatsiooniaja 
ja said osaks revolutsioonisündmustest, need omakorda mõjutasid muusika tekkimist. 
Koorilaul sobis massiliikumise vajadustega, sest paljud lauljad oskasid ühist isamaalist 
repertuaari. Rock-muusika oli võimenduse tõttu kaugele kuulda ja sai kiiresti sündmus-
tele reageerida. Lihtsad ühislaulud ühendasid rahvast ja said vastavalt olukorrale uusi 
tähendusi; folkloori kaudu oli võimalik end identifitseerida varasemate inimpõlvedega 
ning laulda omavahel väikestes rühmades.

Ilmneb, et vastupanu ei toimunud ainult lauluga ja vaid ka inimhulga jõuga, mis 
moodustas füüsilise ja moraalse tõkke. Moraalne tõke tuleneb sellest, et üldise inimliku 
eetika kohaselt ei tungita relvitu, rahulikult käituva rahvahulga kallale. Laul väljendab 
võitluse sõnumit mõlemale poolele, annab tegevusele jõudu sisendava mõtestatuse ja 
veenab vastast, et ei ole oodata kerget võitu.

Samuti aitas laul inimestel saavutada vastastikust toetust ja vastutuse tunnetust: 
“Vägivallatud revolutsioonid toetuvad distsiplineeritud ühinenud inimmassidele. Need 
sõltuvad igaühe aktiivsest osavõtust ja oma hääle tähtsuse teadvustamisest paljude 
teiste seas.” (lk 206).

Autor arutleb, mis teeb vahet laulude kasutamisel vägivaldse ja vägivallatu võitluse 
osana. Vägivallatuse üks tunnuseid peitus laulutekstides: need ei keskendunud mitte 
vastaste hävitamisele, vaid oma identiteedi koondamisele, kõneldes keelest ja isamaast 
(lk 251). Siiski ta tunnistab, et see tunnus ei piiritle vägivallatut laulmist piisavalt, sest 
repertuaaris oli ka sõjaka sisuga laule vapruse ergutamiseks. Samuti nimetab autor, et 
kuigi liikumise liidrid manitsesid rahu säilitama, oldi valmis võitluseks (lk 315). Seega oli 
piir vägivallatuse ja vägivalla vahel habras – ning teose raami moodustavad pealkirjad 
“Kolm vägivallatut rahvuskultuuri” ja “Vägivallatu rahvuslik laulutraditsioon” jäävad 
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osalt rahvusliku müüdi tasemele. Šmidchens arendab edasi Balti rahvuslikke müüte, 
lisades tuntud ütlusele “eestlased/lätlased/leedukad on laulurahvas” ka vägivallatuse 
(3. ptk on “Kolm laulurahvast ja nende laulud”). Siiski ei ole vägivallatu võitlus muusi-
kaga ainuomane balti rahvastele, näiteks on muusika ja tantsuga püüdnud survele vastu 
panna ka indiaanlased (Brown 1975). Laulurahva nimetust, seostatuna rahumeelse 
rahvusliku liikumisega on tundnud ka sakslased ja soomlased. Sisulisi paralleele siinse 
teosega on Barbara Eichneri uurimuses muusika osast saksa rahvuse kujunemises, 
kus leidub ka laulu võimule viitava iseloomuliku nimega peatükk ““German song our 
weapon”. The Male Choir Movement as a Forum for Political Communication”. Eichner 
kirjutab, et Saksamaal seostati kodanikuühiskonna kujunemist laulmisega, toetudes 
mõneti religioossele ideele, et laul muudab inimese paremaks: “Läbi 19. sajandi oli 
meeskooriliikumise üks peamisi katalüsaatoreid usk kunsti, eriti aga muusika paran-
davasse ja harivasse jõudu” (Eichner 2012: 182). Meeskoorilaul oli 19. sajandi keskel 
rahumeelne, saksa eripärase arenguteega seostuv liikumine, mille järgi rahvuslus pidi 
jääma sõbralikuks ja liberaalseks; ühiskondlike sündmuste korraldamist laulu ühendava 
jõu abil nimetati Gefühlspolitik (Eichner 2012: 190, 192).

Balti rahvaste laulu võimsuse ideed ulatuvad samuti 19. sajandisse; selle kinnituseks 
tsiteerib Šmidchens Läti luuletajat Auseklist, kes pärast 1873. aastal nähtud kooride 
lauluvõistlust “Laulusõjad” kirjutas: “See rahvus, kelle rinnas voolavad ja kõmisevad 
surematu lauluvaimu lained, purustavate merelainete sugulased, elab kuldses õnnes. 
See rahvus ei määri terasest mõõku ega odasid inimeste hinnalise verega. Rahu on 
tema ülev uhke lipp; laulude mõõk see, mis võidab oda” (lk 99, 100). Vägivallatuse kui 
positiivse tunnuse väärtustamine on ideeliste arengute seisukohalt tähenduslik, sest 
19. sajandil oli sõjakus rahvusliku uhkuse tavaliseks osaks ja vähemalt eestlaste kohta 
öeldi kahetsevalt, et sel väikesel rahval pole suurt, s.t sõjakat ajalugu.

Rääkides rahva suutlikkusest lauluga vastu panna, luuakse kujund erilisest vaimu-
jõust, sest tugeva vastase võitmine muusikaga seostub üleloomulikuga – seda võimet 
on omistatud jumalatele ja ebatavalistele inimestele, nagu Orpheus või Väinämöinen. 

Ajalugu otseselt ei kinnita neid müüte, näiteks esimene teade eestlaste muusikast 
pärineb aastast 1172, röövretkelt taanlaste juurde, kus nad enne lahingut väljenda-
sid “bakhantide kombel laulu ja tantsuga rõõmu, sellal kui taanlased veetsid vaikides 
kurba ööd” (Saxo Grammaticus, vt Laugaste 1963). Vihje, nagu Herder oleks oluliselt 
mõjutanud vägivallatu identiteedi kujunemist, on siiski tõestamata: “Sõltumata sellest, 
kas eestlased, lätlased ja leedulased olid või ei olnud vägivallatud rahvad enne Herderit, 
see, mida ta kirjutas neist, jättis jälje edaspidistele rahvusliku vaimu tõlgendustele ja 
tulevastele rahvuslikele missioonidele” (lk 46). Rahvuslikus müüdis ilmneb emotsio-
naalne tõde. Sinna valdkonda jääb Šmidchensi loodud mulje, nagu oleksid vägivallatus 
ja laulmine omased eelkõige Baltikumi rahvuskultuuridele.

Šmidchens ehitab kildhaaval kokku nopitud ajaloolise tõe põhjale vägivallatute rah-
vaste ja nendele omase muusikalise toimimisviisi filosoofia, mis hoolimata kohatisest 
idealismist muudab lugemise eetiliselt nauditavaks. Raamatut kannab tegelikkuse ja 
sotsiaalse utoopia piirile jääv lootus muuta maailma laulu kaudu teostuva vaimujõu 
abil, mille üheks ilmnemiseks ongi teos ise.

Üheks uurimisobjektiks on ajaloosündmustega läbi põimunud laulud: avaldatud 
on balti rahvaste endi valitud 112 rahvusliku identiteedi diskursuse “võtmeteksti” 
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(lk 4). Julgen kinnitada valiku ja tõlgenduse pädevust Eesti osas. Volksliederi (Herder 
1778–1779) põhjal avaldatud, mitmekordselt tõlgitud laulumaterjal oleks aga vajanud 
tekstikriitilist lähenemist ja avaldaja vaatepunkti selgust refereeritud Herderi kommen-
taaride osas. Toetudes allikmaterjalidele (Meyer 1896) olen leidnud laulude mõistmist 
eksitanud tõlkevigu. Kahest Herderi kogus avaldatud eesti rahvalaulust on kirjutanud 
Ülo Tedre krüptilise pealkirja tõttu raskesti leitavas artiklis “Eesti rahvalauludest 
K. Marxi albumis” (Tedre 1961); sealt näiteks selgub, et üks neist on liivi päritolu.

Avaldatud eesti rahvalaulud esindasid arhailist kultuuri ega väljendanud otseselt 
Herderile olulisi kategooriaid (või nende puudumist) armastust ja sõjakust. “Venna 
sõjaloo” sobivus eestlase rahuarmastuse näitena on küsitav (vt nt Penttinen 1947; Tedre 
1974: 233; Oinas 1994); pulmalaulud ja orjuslaul (lähtuvalt eestikeelsest alustekstist) 
ei väljenda aga otseselt armastuse puudumist pärisorjuse tõttu või rasket elu abikaasa 
orjana, nagu viitavad Herderi ja Šmidchensi kommentaarid (lk 36–40). G. Šmidchens 
tunnistab, et Herderi tõlgendus aitab laule mõista vastavalt tema vaadetele: “Herder 
soovis laule, mis näitlikustaksid suulise luule väge. Uued eesti ja läti laulud tegid seda, 
ja eriti siis, kui Herder lisas retoorilisi kommentaare sotsiaalse õigluse kohta” (lk 37). 
Pealegi, kui vaadelda sõjakust kui vägivaldsete lahenduste otsimist, oli eestlaste vaen-
laseks kohalik võõramaine ülikkond ning sõjalaulude asemel lauldi rõhujate vastaseid 
laule. Eestlaste rahumeelsus ei tarvitsenud olla nende loomupärane omadus ega Herderi 
saavutus, vaid pärisorjusest tingitud vaikiva vastupanu paratamatus.

Guntis Šmidchens on oma uurimuses esile tõstnud ajaloo ilu, mõnikord valides täius-
likuma pildi saamiseks sobivamaid seiku. Faktirohkes töös on kõrvutatud huvitavaid 
allikaid, tekst on põnev, tundeline ja tervikliku kompositsooniga. Ideeline ehitus laulu-
võimsatest väikerahvastest on habras, selle liitejooned on nähtavad, kuid ma ei tahaks 
kriitikaga kahjustada seda kaunist konstruktsiooni, mis esitab ajalugu lootusrikkast 
vaatevinklist. Sageli ongi teadustöö aluseks idee, mida püütakse tõestada – ja isegi kui 
selle tulemusel uuritakse teatud nähtusest paremini läbi üks külg, on see tähelepanu-
väärne tulemus. Guntis Šmidchens käsitleb oma teoses erakordseid ajaloosündmusi 
ning püstitab sellega laulvale revolutsioonile väärika kirjaliku monumendi.

Taive Särg
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