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KODUKOHA MÕJU

Enno Ootsing

Selles, et kodukohal on iga inimese elus suur mõju, ei kahtle vist keegi. 
Kodupinnalt võrsuvad hoiakud ja sümpaatiad ümbritseva suhtes. Heast 
kodust võetakse kaasa tõekspidamised ja vaated kogu eluks. Kui lõuna-
eesti kunsti võib geograafi lises mõttes käsitleda areaalina ja areaalina 
ainult geograafi lises mõttes, siis lõunaeesti keele alal on erisused paik-
konniti tunduvalt rohkem märgatavad. Kui foneetikaprofessor Henry 
 Higgins Frederick Loewe’i Georg Bernard Shaw näidendi põhjal kirjuta-
tud muusikalis „Minu veetlev leedi“ oli võimeline eristama uulitsa dialekti 
tänavate kaupa, siis võib teritatud kõrv teha sedasama eesti keele alal 
murde keelega külade kaupa.

Jaan Vahtra trükkis 1923. aasta kunstinäituse kaanele: „Kunstinäitus 
Võrun „Kandle“ ruumen“. Kui vagunisaatja kuulutas Tapale lähenedes: 
„Tapan mahaminejad!“, siis oli ta tõenäoliselt pärit Võrust või selle lähe-
dalt, sest räpinlane oleks öelnud „Tapah mahaminejad“ ja „kunstinäi-
tus Võroh Kandlõ ruumeh.“ Ent Jaan Vahtra ei jäänud ainult „võro kiilt 
prakti siirmä“ ja järgmisel, 1924. aastal kirjutas ta kevadnäituse  kataloogi 
 kaanele: „Eesti Kunstnikkude Rühma kunstinäitus Võrus,  Valgas,  Pärnus“.

Kodukoht loominguaine allikana

Kodukoha mõiste assotsieerub lapsepõlvekoduga, sünnipaigaga. Kui 
oleme endale rajanud uue elupaiga, siis nimetame seda koduks, mitte 
kodukohaks. Kodukohast ehk lapsepõlvekodust saame kaasa mitmed elu-
hoiakud, meeldimised ja igatsused. Igatseme seda, mida kodukohas pole. 
Ahjalt pärit Friedebert Tuglas kirjutas: „Ju lapsena igatsesin merd näha 
ma ...“ Aga lõunaeestlase meelispaikadeks jäävad ikka metsad ja kuppel-
maastikud. Meie lauluvaramus on palju laule kodust ja koduigatsusest. 
Tuntumad neist on loodud üle-eelmise sajandi lõpul rahvusliku ärkamise 
ajal. Kodu on loomulikult maakodu Lõuna-Eestis. Põhjus on muidugi 
 selles, et luuletajad ja laulukirjutajad võrsusid kultuurikeskusest Tartust 
või olid muidu Tartuga seotud.

Kodukoht pakub küllaga loominguainet loovinimestele. Kui teater 
Varius sõitis pärast Eesti iseseisvuse taastamist oma arbujate etendusega 
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Stockholmi, käis teatrijuht Heidi Sarapuu minu ateljees sooviga võtta 
kaasa graafi line leht kingituseks Bernard Kangrole. Neil oli kavatsus sõita 
oma etendusega ka Lundi. Kui Sarapuu oli Kangrolt südamliku kohtumise 
lõpul küsinud, kas tal on kavatsus millalgi ka Eestisse sõita, olevat Kangro 
vastanud: „Aga ma olen ju kogu aeg seal olnud.“

Kogu Kangro proosalooming on kirjutatud eksiilis, kuid loomingu 
aines on rõhutatult eestimaine. Kuueosaline Tartu tsükkel hämmastab 
oma täpsete koha- ja meeleolukirjeldustega. Eriti hämmastab nõukogude 
tudengite elu ja meeleolu ning Tiigi intrite täpne kirjeldus tsükli viimases 
osas „Keeristuli“. Nii on võimalik kodus olla ka eemal olles, koju tule-
mata, kui on tugev kodutunne ja koduarmastus.

Kodukoht Räpina

Järgnevalt jutustan oma kodukohast Räpinast. Minu isa sai Vabadus sõjast 
osavõtu eest krundi jagatud Alamõisa maast ja rajas sinna oma kodu. 
Varase lapsepõlve aegu rippusid koduseintel raamitud fotod Vabadussõja 
sõduritest. Loomulikult peideti need, kui Räpina sai rajoonikeskuseks 
ja eramajadele pandi kohustus võtta üürile mujalt saadetud ametnikke. 
Minu ja õdede lemmiktegevuseks oli isa ja ema mahukate albumite 
lappa mine. Albumid sisaldasid palju meeleolukaid fotosid omaaegsest 
elust, eesti sõduritest, pidudest, talgutest ja mitmesugustest teistest sünd-
mustest Räpinas ja Oraval, kust oli pärit minu ema. Kui ma 1980. aastal 
asusin tööle Eesti Kunstiakadeemiasse (toona nimega Eesti NSV Riiklik 
Kunsti instituut ehk ERKI), otsustasin põnevamad fotod skaneerida. See-
juures avastasin üllatusega, et suurendades tulid nähtavale paljud põne-
vad, väike formaadis varjul olnud detailid. Nii ma hakkasin neid fotosid 
graafi liselt töötlema ja suurendama, eesmärgiga tuua esile seal sisalduvad 
ajaloolised detailid ja meeleolu.

Isal oli alles ka Vabadussõja-aegne märkmik, kuhu ta oli kirju-
tanud mitu sõdurilaulu ja kaasvõitlejate aadresse. Väga huvitav on tema 
1923. aasta rätsepakursuse lõigeteplokk, kus on palju põnevaid oma-
aegseid rõivalõikeid ja uljas sõdurilaul „Laul nr 111“. Nendest ajaloolistest 
tekstidest ja sõdurifotodest olen komponeerinud mitu digikompositsiooni.

Eesti 100. sünnipäeva tähistamiseks koostasin näituse „Juured ja 
 võrsed. Album“, mis oli eksponeeritud 2018. aasta jaanuaris-veebruaris 
Vana-Võromaa Kultuurikojas ja oktoobris esitasin sellest valiku Tartu 
 Ülikooli raamatukogus. Järgneb valik näitusel eksponeeritud teostest.



117

1. Leheküljed Paul Ootsingu Vabadussõja-aegsest märkmikust. Kolmele lehe-
küljele on kirjutatud sõjakaaslaste aadressid. Märkmikukaante sisekülgedele 
projitseerisin isa ja tema sõjakaaslase fotod.

2. Märkmikulehed Landeswehri sõja värssjutustusega, keskel tundmatu Vaba-
dussõja sõdur.
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3. Selles isamaa eest võitlusse kutsuvas sõdurilaulus on ka lüürilisi noote, kus 
mõeldakse sõstrasilmsele neiule ja kutsutakse tedagi üles näitama kindlat meelt 
vaenlase vastu seistes. Kaks ratsaväerügemendi sõdurit (Leo Neemre ja Osvald 
Muts) on minu emapoolsed sugulased. Digitöötlus, 2000.
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4. Uljas sõdurilaul „Laul nr 111“ leidus isa rätsepakursuse 1923. 
aasta rõivalõigeteplokis. Laulu taustal on kaitseväe paraad Petseris.
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5. Isa albumis oli palju lustakaid poseeritud pilte rätsepatööst. Kompositsioo-
niks vormistasin nad koos vahvate lõigetega.

6. Albumites oli palju meeleolukaid talgupilte. Sellel pildil poseerivad rehelised 
pärast rehepeksu, kui aurukatel on masina töökohast välja vedanud, et sõita 
järgmisse tallu. Pildi keskel uhkeldab taluperemees oma rohkete parkimata 
nahkadega.
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7. Talgulised Võrumaal Vivva külas Daniel Ootsingu talus pärast talgusupi söö-
mist. Digitöötlus, 2000.

8. Vanaisa Jaan Ootsingu kodu oli Jaanikeste külas Võhandu ürgoru kaldal. Ta 
oli külarätsep ja pillimees, noorest peast pidas „Rehknuki raamatut“, kuhu kõik 
pere tähtsamad sündmused üles tähendas.
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10. Isa Paul Ootsing Tartus rätsepakursuse aegu.

9. Kompositsiooni „Jaanikeste“ olen komponeerinud vanaisa tillukese kodu 
mälestuseks. Naabrid rääkisid: „Kui rätsep hakkas laupäeva õhtul viiulit män-
gima, lükkasime meie aknad lahti, et paremini kuulda.“ Ka minu kõrvus on 
tema viiulimäng, kui ta oma 70. sünnipäeva juubeliõhtul esitas kaheosalise pala 
„Kui Prantsus Moskvas käis“. Sellel pildil näeme vanaisa ka nooremana oma 
rätsepaülikonnas. Pasteldes eelistas vanaisa käia raugaeas, kui ta tuli jalgsi 
Jaanikestelt Räpinasse. Digigravüür, 2001.
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11. Fotokompositsioonil „Kolm õde“ näitan oma ema ja tema kahte õde 
nende isamaja Peidi talu palkseina taustal. Õed olid pereemad Räpinas ja 
üksteisele toeks nii rõõmus kui ka muredes. Digikompositsioon, 2001.

12. Puugravüüris „Kodukotus“ (1984) kujutan tädi Aliide Mutsu tema talu 
varemetel. Talust tuli perel lahkuda 1949. aastal, kuna neile toodi sõna, et 
nad on määratud küüditamisele.
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13. Kompositsioon „Küntud maa“ (metsotinto ja vaselõige, 1983) kujutab sügis-
päeva kodukohas.

14. „Maalaps kaamose aegu“ tsüklist „Inimesed sügises“. Akvarell, 2015.
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15., 16., 17. Viimastel aastatel 
kuuluvad minu kodukoha juurde 
lapse lapsed. Suviti saame minu 
sünnikodus kõik kokku. Lapse-
lapsed paluvad kõik mul end joo-
nistada. Nii on mul sealsetele 
seintele kuhjunud hulgaliselt laste 
portreid. „Lapse pea“, grafiit, 
2017.

16. „Rõõmus talvepäev“.
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17. „Minna vaatab“.
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18. „Inimnägu“, puugravüür, 2004.

19. Teelised. Mia, Enno jt. Digikompositsioon, 2017.
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20. Fototöötlus näitab olulisi sündmusi Räpinas. Pidulik rongkäik suundub 
Räpina Vabadussamba suunas. Hobuküüdis on sündmusele tulnud palju rahvast 
ümbruskonnast. Vabadussammas avati 26. juunil 1927. aastal.

21. Fototöötlusel on Kaitseliidu lasketiiru rajamine Räpina lähedale Silminitsa 
metsa 1932. aastal. Talgupildil on 49 inimest ja üks hobune.
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Niisiis on kodukoht minu loomingut mõjutanud eeskätt sealsete inimeste 
ja ajaloo kaudu. Olen jäädvustanud ka kodukoha maastikku ja vaateid, 
kuid need on jäänud etüüdide tasemele, kompositsioonideni jõudmata.

Kui veel kord mõelda Bernard Kangrole, siis temale oli kodukohaks 
kogu Eesti, eeskätt Lõuna-Eesti. Kindlasti oleme kõik kogenud, et pike-
malt välismaal viibides tekib paratamatult koduigatsus. On kahju, et välis-
maal oldud aeg jääb meil kodus nägemata. Tagasi pöördudes tunneme, et 
meie kodukohaks ongi kogu Eesti.

Keele mõju

Üheks olulisemaks mõjuriks, mida ka Lõuna-Eesti kunstile pühendatud 
seminar2 selgelt toonitab, on muidugi keele mõju. Järgnevalt luban endale 
teha mõned märkused ka Lõuna-Eesti dialektide arendamise kohta.

Mul on väga hea meel, et see on hoo sisse saanud, ilmuvad aabitsad, 
keeleõpikud ja mitmed paikkondlikud väljaanded, ning kohalikke murra-
kuid on hakatud praktiseerima koolides. Samas tundub, et oleks vaja üldi-
semat keelekorralduslikku pilku kõigi murdeväljaannete osas, st murde 
kirjakeele osas. Näiteks ei poolda ma võõrtähe q kasutamist järsu sõna-
lõpu tähistamiseks. Ülakoma selgitaks asja niisama hästi ja oleks kirja-
pildis ilusam.

Teiseks – kas on mõtet võõrsõnu kirjapilti panna nii, nagu neid hääl-
dab mõni külataat: seminäär? Võiks kirjutada kas seminär või lihtsalt 
seminar. Vahest ei peaks võõrsõnu ka murdekirjakeeles üldse muutma. 
Murde väljaannetes tuleks hoiduda väga väikese kasutusalaga mõistetest ja 
terminitest. Palju furoori tekitas ka eetris kõlanud pudsunudsija, aga olen 
veendunud, et seda naljakat sõna kasutab praktikas väga vähe  inimesi. 
Seda enam, et pudsu ei tähenda igas paigas tolmu. Setu naine küsis  arstilt: 
„Kas pudsajaga või silmi võidu?“ Siin pole tolmuga mingit pistmist. 
 Pudsaja all mõtles eit pehmet linnusulge või muud pehmet eset. Murde-
keelte arendamisel tuleks silmas pidada, et need oleksid  täienduseks eesti 

2 TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse ja Viljandi kultuuriakadeemia 
kunstide keskuse korraldatud seminar „Nuka vaim Lõuna-Eesti kunstis“, 14.12.2018 – 
toimetaja märkus.
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kirjakeelele ja vastastikku rikastaksid teineteist. On ime, et nii väikesel 
alal on nii rikas vormirohke keel.

Enno Ootsing: The influence of native region

The concept of native region has associations with one’s childhood home, 
birth place. Native region has an infl uence on people’s – artists, writers, 
musicians etc. – creative output above all via local people and history. 
Even in the home-themed creations of south Estonians who have travelled 
further afi eld home is naturally the country house in South Estonia. In the 
article, I introduce my home town Räpina and more broadly South Estonia 
via a selection of works originating from the personal exhibition “Roots 
and shoots. Album” that was compiled to celebrate the 100th anniversary 
of Estonia.

Enno Ootsing: Kodokotusõ mõjo

Kodokotusõ mõistõq käü kokko latsõpõlvõkodoga, sünnüpaigaga. Kodo-
kotus mõotas inemiisi – kunstnikkõ, kiränikkõ, muusikidõ jt – loomingut, 
innekõgõ läbi tuu kotusõ inemiisi ja aoluu. Ka kavvõmbahe rännänüisi 
lõunõeestläisi koto pututavan loomingun om kodo loomuligult maakodo 
Lõunõ-Eestin. Artiklin tutvusta umma kodokotust Räpinät ja  laembahe 
Lõunõ-Eestit. Tii tuud läbi valituisi teossidõ Eesti 100. sünnüpäävä 
tähüstämises kokkopantult eränäütüselt „Juurõq ja võrsõq. Album“.




