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Head seltsikaaslased ja külalised! 

 

„Klassiku sõbra“ tiitli esmakordne jagamine on pidulik hetk meie verivärskele 

seltsile. See on haruldane võimalus, kus me saame auväärse inimese 

tunnustamise kaudu kõige selgemini kuulutada neid väärtusi, mille nimel on 

kokku tuldud.  Olgu selleks tõsine kultuurimeelsus, süvenemine  rahvuse 

vaimuvarasse. Või ka rahvameelsus, sõnumi kandmine laiemas ühiskondlikus 

plaanis. Arvan, et nõnda me järgime oma seltsi käilakujude, Tammsaare ja Vilde 

vaimsust ning taotlusi eesti elu edendamisel. Ja et niimoodi me järgime ka oma 

tänase ning tulevaste laureaatide vaimsust. Sest meie tunnustus ei lange 

laureaatide peale mitte kusagilt kõrgemalt, vaid tõuseb otse nende kõrvalt. Me 

oleme kodanikeühendus, kes ennekõike tänab eeskuju ja õpetuse eest ja toetab 

sellega omalt poolt laureaatide tegevuse avaramat tähendust. 

 

Täna tahame rõhutada auhinnastatuudi lauset pikaajalisest pühendumisest. Meie 

laureaadile on kümmekond aastat tagasi pühendatud üks kena koguteos, „Ruti 

raamat“, kus sõna pühendumus on kesksel kohal. See on raamat, mis võiks 

kuuluda ka iga Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi liikme lugemisulatusse. Aga 

kindel on, et ka ilma niisuguse raamatuta oleks seltsi juhatus teinud üksmeelse 

otsuse, et meie seltsi esimene raamitud tänukiri tuleb ulatada Rutt Hinrikusele. 

Me tunneme kõik Rutt Hinrikust eestlaste elulugude suurkogumise 

hingena. Ta juhib ühendust Eesti Elulood. Tunneme tema koostatud eesti rahva 

elulugude monumentaalseid köiteid, tunneme tema valitud sadat elugu, mis 

peaks andma läbilõike kogu rahva elukäigust. Seda tööd on kõrvalseisjad mitut 

puhku võrrelnud Jakob Hurda rahvaluulekogumise aktsiooniga. Ja tõepoolest. 

Kui Hurda ettevõte tõestas, et see eesti rahvas, kes pole saanud õigust astuda 



ajalooareenile, on ometi juba pikka aega suurejooneliselt olemas, siis „Eesti 

elulugude“ ettevõtmine kinnitab, et see eesti rahvas, kes sõja tulemusel 

ajalooareenilt minema pühiti, oli niisamuti kogu aeg olemas ja pidas oma 

eluvõitlust. Ka siis, kui sellelt rahvalt praegu solidaarsust nõudvad Euroopa 

riigid olid ta oma teadvusest ja kooliõpikutest põhjalikult välja juurinud. Tänane 

eesti ühiskond ja Eesti riik tervikuna ei ole piisavalt hoolitsenud nende 

põlvkondade mälestuse eest, kes langesid ajalooauku, aga kandsid rasketel 

aegadel edasi meie rahva järjepidevust. Me peaksime üldse rahvana iseendasse 

lugupidavamalt suhtuma ja see tähendaks ennekõike lugupidavat suhtumist oma 

eelkäijatesse. Siin on veel palju teha. Ja seepärast – Rutt Hinrikuse missioon 

lunastab natuke meid kõiki. See on andnud XX sajandi aastakümneid kestnud 

vaikivale ajastule tagasi eesti inimeste ehedad hääled, on parandanud meie 

natsiooni katkenud sidemeid ja süvendanud ajaloomõistmist. 

 

Raamat ütleb, et Rutt Hinrikus on töötanud Kirjandusmuuseumis, tollases 

käsikirjade osakonnas, õieti Eesti Kultuuriloolises Arhiivis alates 1972. aastast 

kuni tänaseni. See tähendab, et ta pidi olema seal töötanud umbes 7 aastat, kui 

siinkõneleja algaja kirjandusuurijana hakkas 1970. aastate lõpul 

Kirjandusmuuseumi käsikirjade osakonna uksi paotama. Ja minu mälu järgi oli 

juba siis täiesti ilmne, et nende inimeste seas, kes Kirjandusmuuseumit n.-ö. 

personifitseerivad, on Rutt Hinrikusel üks keskseid kohti. Meie kokkupuuted 

olid  põgusad, Rutt ise vaevalt neid mäletab, aga minusugusele noviitsile olid 

need meeldejääva pedagoogilise mõjuga. Tajusin, et tean ja tunnen asju halvasti, 

esitan läbimõtlemata küsimusi endast targematele ja vanematele daamidele, 

kellena 30-ndates eluaastates Rutt mulle tookord tundus, ja pean ennast tõsiselt 

harima, et olla väärt Kirjandusmuuseumisse ja eriti teisele korrusele käsikirjade 

osakonda sisse astuma. 

 



Ma pole kunagi päriselt saanud aru Tallinna ja Tartu konkurentsist, vähemalt 

mitte kirjanduse vaatenurgast. Minu meelest on kirjanduse puhul asi ju täiesti 

selge. Eesti kirjandus kui meie identiteedi tagatis – kõigis oma algupärastes 

kirjalik-paberlikes olemisvormides – asub Tartus. Tallinnas on ennekõike tema 

koopiad. Originaal asub Tartus, Kirjandusmuuseumis, selle arhiivides ja 

hoidlates, kus töötavad selleks eriliselt valitud inimesed, keda jälgede 

segamiseks nimetatakse teaduriteks. Aga kelle tegelik salajane ülesanne on 

valvata ja hoida meie identiteedi kirjakujulist tagatist, meie graali. 

 

Kuidas niimoodi hoitud eesti kirjandus on saanud uue elu meie ühises teadvuses, 

seda näeme hästi, kui uurime lähemalt Rutt Hinrikuse bibliograafiat, tema 

sadade kirjutiste, arvukate ettekannete, aga ka koostamiste ja toimetamiste, 

arhiiviaruannnete jpm. mitmekesist sisu. Tema salajase ülesande hulka on 

kuulunud hoolitsus selle eest, et Tartus asuva graali helgid ulatuksid ka 

Tallinnasse ja üldse kõikjale meie sekka. „Loomingu“ toimetajana on mul alati 

olnud rahustav teadmine, et kui kultuuriloolisest arhiivist on jälle kord vaja üles 

äratada mõnd klassikut, olgu see Ristikivi või Hindrey, Under või Tuglas või kas 

või Smuul, siis tuleb pöörduda Rutt Hinrikuse poole ja äratamine toimub 

kindlasti, publikatsioon, kommentaar või uurimuslik artikkel ehivad peagi 

„Loomingu“ lehekülgi. 

 

Aga praegu on oluline ka see, et Rutt Hinrikus on omamoodi meiegi seltsi 

eelkäija. Karl Ristikivi Seltsi kodulehelt loeme, et selle klassiku seltsi asutasid 

Tartus 2001. aastal Rutt Hinrikus ja Janika Kronberg. Kusjuures Kronberg on 

siinkõnelejale ilma mingi saladuskatteta tunnistanud, et Rutt Hinrikuse osa Karl 

Ristikivi Seltsi loomisel oli otsustava tähtsusega. Ja siin näeme veel ühte olulist 

tahku Rutt Hinrikuse töös: ta pole üksnes Ristikivi uurija ning tema pärandi 

vahendaja, vaid paguluskirjanduse ja kultuuritöö teadvustaja laiemalt. Eesti 

kirjandus diasporaas oli ka Rutt Hinrikuse 2002. aastal kaitstud magistritöö 



teema. See tähendab: eesti kirjandus laialipillutatuses. Selle laialipillutatuse 

kokkukogumine on olnud Rutt Hinrikuse kui Kirjandusmuuseumi hea vaimu 

iseenesestmõistetav missiooniosa. Lõpuks olid ju ka pagulased need, kelle hääl 

tuli vabal kodumaal uuesti kuuldavale tuua. 

 

Nõnda on Rutt Hinrikuse hoolitsevas tegevushaardes olnud palju erinevat: alates 

klassikute pärandist kuni lihtsate inimeste elupärandini välja. See pole olnud 

ainult kirjandusteadlase tegevus, ja see on olnud kaugel eneseteostusest kitsas, 

individualistlikus tähenduses. See on midagi, mille kohta võiksime öelda – ja 

mis võiks ka meie seltsis tähendada kõrgeimat hinnangut – mõtestatud tegevus 

oma rahva liikmena. Kolme viimast sõna – oma, rahva, liikmena –  võrdselt 

rõhutades. 

 

 

 

 

 

 


