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Anna Haava luulest...

Tõsine luule, nagu iga vaimist algupära olev ilu, on l i a i i i k o n l n c j y » O / £
Tõelist luulet, päris õnnestunud ja igielavaid luuleteoseid on võrreldes õige vähe olemas, isegi maailmakirjanduses. On õigusega esitatud,
et suurteski kirjandustes, mille ajaraamatud üle poolegi tuhande
aasta ulatavad, mõni kümmekond tõesti suuri kirjanikka, luuletajaid
on esindunud. Ei ole'siis ime, et tõepoolest suuri kirjanikka vaevalt
võime eesti kirjandusest deida, kirjandusest, mille tõeline iga, valjult
võttes, isegi täit aastasada ei käsita. Vastu maailmakirjanduse suurt
ja hiilgavat tagapõhja võime õige vähenõudlikult omist kirjanikkudest
ja luuletajatest kõnelda. See kõik ei takista meid sellegipärast tunnustust ja au andmast neile, kellel eesti luule ajaloos tõsiseid teeneid
on, mis väljaspool igasugust sõpruskondade ülistust ja mahategijate
kriitikat, seisma jäävad, neile, kes tõelist luulet, olgugi suhteliselt kasinasti ja piiratult, on loonud, oma südameverega, neile, kes tõesti
omapärased, algupärased tõsiluuletejad on.
Ei ole kahtlust, et kui nüüd või edaspidi eesti luulest, lüürikast,
j u t t u tehakse, siis ka eesti auväärilise naisluulctaja Anna Haava nime,
kes nüüd iile seitsmekümnenda aasta künnise on astunud, millalgi
nimetamata ei jäeta. Võime kindlad olla, et selle ühe kõige suurema
eesti naisluuletaja aukoht eesti kirjanduses ja ühtlasi eesti naishariduse ajaloos ikka kindlustatud on.
Me võime ju selle luule saaduste, loomingu kohta, mis Anna Haava
oma pika, ligi 50 aastat juba kestnud kirjandusliku tegevuse kestes
on soetanud, üksikasjus paljugi isearvamistes olla, kuid üks asi on siiski
kindel, nimelt see, et austatav luuletaja oma arvukate armastuselauludega eesti kirjandusele kauni päranduse tõelist luulet on annetanud.
Anna Haava luule, ja seda on luuletaja ise mitut puhku nii lauludes enestes kui muidu toonitanud, moodustab tähtsalt osalt, et mitte
ütelda suuremalt osalt, otsekui kirjandusliku päevaraamatu ta eluloole, ta elu vahelduvatele sündmustele, ehk neile mõtetele ja mõlgutustele, mis üksikud siseelulist laadi tõeasjad on juhutanud. Selle
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võrra subjektiivne on see luule — asjaolu nii arusaadav ja iseenesestmõistetav lüüriku juures. Süda spontaanist iseloomu, mida ta vahest
rahvaluule omaga armastab kõrvutada, on luuletaja täie teadvusega
rõhutanud, nähes, nagu ilmne, selles tõeasjas oma luule elulisust, millel tegu ei ole, kuida ta ütles, „kunstikõlaga" ega surnud, hingetuma
vormiga; mis muidugi välja ei sule, et mõni väline asi, tähelepanek vahest ta mõne vägagi õnnestunud luuletuse aineks on võinud
saada. Eelpool esitatud väide on teisipidi õige ja pooldatavgi, kui vormiga tõesti midagi välispidist, mehaanilist, surnut on mõteldud, kuid
teisipidi ka väär, kui mööndama kallutakse, et mõni laul, ehk luuleteos,
olgu missugusest vapustavast hingelisest juhtumisest sündinud, puhtasti hingeelulise, psühholoogilise nähtusena, ilma miski väljalausutud
vaimse protsessita, kuju andva tegevuseta läbi saab ja kunstitoote
y moodustab. Luule ei ole, nagu tuttav, miski ajalooline ega samuti
mitte psühholoogiline tõeasi seesugusena, olgu see muidu kui väärtuslik tahes, nii palju kui kirjanduses juttu psühholoogiast tehakse, sagedasti psühhologismi eksides,;vaid luule on esteetiline tõeasi, elamus, sisemine nägemus, kujuvõte ja väljendus, mis, vaimuprotsessi läbi käies,
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seletatuse saab; mis läbi ta üksnes, erilise kunstilise vormi tõttu, hingestuse ja elu, igielu saavutab. Nii pikalt kui miski luuleteos ehk luuletus on suutnud tolle vaimist laadi loomiseprotsessi läbi teha, saab
ta kunsti, ilu mõttes, oma olemasolu õiguse, õigustuse. Kõik, mis väljaspool seda, on kirjandus vägagi harilikus tähenduses. Sellel ei ole
sagedasti kunstiga palju või mitte sugugi tegu.
Nii subjektiivist algjuurt kui Anna Haava luule, üleüldistes joontes
võttes, ongi, ei või selle kirjutuse raamidesse mahutada ta elulooliste
andmete üksikasjalist esitust, veel vähem ta üksikute luuletuste ehk
luuletustesarjade ühteseadmist nende elulooliste, psüholoogilist laadi
olevate tõeasjadega. See ülesanne jääb muude kirjutuste ja uurimiste
teha, k o r r a hiljemini. Alamal järgnev kirjutus ei taha muud kui luuletaja elukäigust ainult mõned õige üleüldised momendid anda, mis otsekui raamistiku ta laulude mõistmisele sünnitavad, ja ennegi lugejate
tähelepanekut luuletuste eneste väärtuste pääle juhtida, nii pikalt kui
selle kirjutuse koostaja neid kordunud juurdluste puhul on märganud.
Väliselt ei ole A n n a H a a v a — kodanliku nimega A n n a R o s a l i e H a a v a k i v i — elukäik, elulooline lõimestik kuigi kirju ega
keeruline, kirendav, kiirgav. Nagu suurema osa eesti tegelaste
oma, joondub A. Haava algupära eesti maaühiskonnast, külast, taluümbruskonnast. Luuletaja on pärit Peipsi rannamailt, kust muidki
nimekaid luuletajaid on tulnud, nende seas J. Weitzenberg ja ennegi
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Liivid, kes Haavakividega lähedases sugulussuhetes olla. A. Haava
sündis 15. X 1864 Kodavere kihelkonnas, Pala vallas, Haavakivi talus,
millest sugukonna nimi. Oma kodutalu oludest, niisama kui vanematest ja muudest omastest, kasvupõlisest ümbrusest, on kirjanik hulga
elavaid jooni annud omas juttudekogus V ä i k e s e d p i l d i d E e s t i s t (1911).
P ä r a s t seda, kui tulevane kirjanik kodu pool algõpetust oli saanud, esiteks Patastel, siis Vanamõisas, piimarentniku tütre prl. E. Markowi ülalpeetavas kodukoolis, viidi ta, 1^-aastase koduõlu järele,

Anna Haava ema 53-aastasena.

Tartu. Sääl õppis ta esmalt paaris ettevalmistavas koolis. Hiljemini
astus A. Haava kõrgemasse saksakeelsesse tütarlastekooli. Viimase
lõpetas ta 1884. Suure eksami tegemine andis talle kodukooliõpetaja
õigused. See oli selleaegne kõrgem naisharidus.
Hoopis selle vasta, mis tavalisesti muud lõpetajad tegid, ei läinud
A. Haava Venemaale, vaid jäi Tartu. Ta teotses esiotsa Krüdeneri
lasteaias ja pidas hiljemini, eratundisidki andes, väikest kostikohta.
Selles leidsid pääle omade laste võõradki hoolitsemist ja vastuvõttu. »
Neil aegadel sündisid ka A. Haava esimesed luuletused, spontaanselt, otsekui iseenesest esile puhkedes. Selleks oli ta küll juba koolipõlves kalduvust avaldanud. Isegi mõni arg katse oli varasemalt sündinud. Nüüd tuli esimene luulehoog, tõsine ja kaugele kandev. Luule
sai sedamaid A. Haavale eluliseks vajaduseks.
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See esimene nooruslik järk A. Haava loomingus on õige viljakas
olnud. Luule tuli sündimata. Paari silmapilguga olnud mõned laulud
valmis, kuna teised nädalate kaupa haudunud, enne kui nad üles kirjutatud. Neist lauludest sai suur hulk juba 1886 ajalehte, „Postimehesse". Nad kütkendasid kohe lugejat oma ebatavalise värskuse ja
isikulise ilmega. Oli ilmne, et uus silmapaistev laulik oli ilmunud.
Esimene kogu L u u l e t u s e d , honoraariks 10 rubla, võis siiski
alles 1888 ilmuda. See sündinud muude nõuandest. Luuletajale enesele ei tulnud meelegi seda mõtelda. Selle võrra oli talle kirjanduslik
auahnus, teisiti kui meie päevil, kõrvaline asi. Pigemini oli eneseavaldamine luules miski liik enesepihtimist, nagu see lüürilisele luulele sagedasti omane on.
Eesti luule ei olnud sel ajal, kui A. Haava esimest korda esindus,
päris kirjutamata lehekülg enam. . Oli juba olemas tähelepandav vara
omakeelist kirjandust, juttusid, näitemängusid, kuid ennegi luulet,
laulusid. Kõnelemata Fr. Kreutzwaldist, kes saksalaadiliste luuletõlgetega eesti luule, vanema luulelaadi, rajas, ainult Kalevipoeg on
kuidagi ja osaliselt väljavõttelises seisukorras, ja kõnelemata Koidulast, oli rida muidki laulikuid, luuletajaid, kelle tooted, viisidele seatud,
luule rahva laiades ridades õige populaarseks ja lugupeetuks olid teinud. Siin on enne muid mõteldud M. Wesket, Fr. Kuhlbarsi ja A. Reinwaldi, iseõppinud talupooglaulikut, kelles tõeline luulesoon huvitava
ja omalaadilise edustaja oli leidnud.
Pisut hiljemini esindunud kirikuõpetajaid ei tarvitse siin üksikult
nimetama hakata. Olgu ainult M. Tipp tüüpilisena esile tõstetud. Ta
on järelaja magususesse ja vesisusesse, konventsionaalsesse langusesse
vajunud luule kõige suurem kuju. Nad ei viinud, isegi J. Bergmann
oma kuiva võitu vormikusega, ärkamisaegist luulet edasi. Vastuoksa
eelmisele tõusuajajärgule, täitus luule,

