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Ainulaadne väljaanne „Literaturnoje nasledstvo" 

PAVEL REIFMAN, SERGEI ISSAKOV 

Silmapaistev vene ühiskondliku mõtte 
ajaloo uurija S. Valk on raamatus «Nõu
kogude arheograafia» iseloomustanud väl
jaannet «Literaturnoje nasledsto» («Kir-
janduspärand») sõnadega: «Ainulaadne 
meie teiste samataoliste väljaannete hul
gas.» i Mainitud seeria on tõepoolest vene 
nõukogude kirjandusteaduse kõige tähele
panuväärsemaid, kõige fundamentaalse
maid saavutusi. On täiesti mõistetav, miks 
teda on nii kõrgelt hinnanud tänapäeva 
väljapaistvad teadlased, kirjanikud ja 
kunstitegelased. Kui A. Fadejev 1947. a. 
rääkis nõukogude kirjandusteaduse edu
sammudest, tõi ta nende tunnistuseks «Li
teraturnoje nasledstvo» Nekrassovi köite: 
«Selle tõenduseks võib olla «Literaturnoje 
nasledstvo» hiljuti ilmunud suurepärane 
Nekrassovi kogumik — suurepärane nii 
arhiivimaterjali valiku kui ka saateartik-
lite poolest.»2 Ülevaates «Võitluses kir
janduspärandi eest» on S. Mašinski «Lite
raturnoje nasledstvot» hinnanud kui mi
dagi unikaalset, kui meie kirjandustea
duse uhkust: «Rääkides nõukogude kir
jandusteaduse olulistest saavutustest, ei 
saa mainimata jätta seesugust tähelepa
nuväärset novaatorlikku väljaannet nagu 
«Literaturnoje nasledstvo», millel pole mu
jal maailmas võrdset. Hoolikalt läbimõel
dud metoodika materjalide publitseerimi
sel seostub siin nende kommenteerimise 
ja uurimise tõeliselt teaduslike põhimõte
tega.» Nagu S. Mašinski ütleb, on «Lite
raturnoje nasledstvo» ilmunud köited «to
hutult avardanud meie käsitust vene kir
janduse ja ühiskondliku mõtte ajaloo mit
mesugustest nähtustest» 3. 

«Literaturnoje nasledstvole» on kaas
tööd teinud M. Gorki, A. Lunatšarski, D. 
Bednõi, L. Leonov, K. Fedin; väljaande 
tööst on osa võtnud silmapaistvad nõu
kogude filoloogid ja ajaloolased M. Aza-
dovski, P. Berkov, S. Bondi, B. Eichen
baum, V. Gippius, L. Grossman, G. Gu-
kovski, V. Jevgenjev-Maksimov, B. Koz-
min, L. Modzalevski, N. Mordovtšenko, 
M. Netškina, B. Tomaševski, J. Tõnjanov, 
S. Valk, V. Vinogradov ja paljud, paljud 
teised. Raske on nimetada mõnd vene kir
janduse, žurnalistika ja ühiskondliku mõt
te ajaloo silmapaistvat uurijat, kes poleks 
selles väljaandes korduvalt esinenud. 

«Literaturnoje nasledstvot» on eri 
aegadel toimetanud I. Ippolit (Sitkovski), 
L. Averbahh, P. Lebedev-Poljanski, A. Je-
golin, V. Vinogradov, I. Anissimov ja 
V. Štšerbina. Ilmuma hakkas ta 1931. a. 

RAPP-i ja Kommunistliku Akadeemia Kir
jandus-, Kunsti- ja Keeleinstituudi aja
kirjana (kaks esimest numbrit). 1939. a. 
läks väljaanne Vene Kirjanduse Instituudi 
(Puškini Maja) alluvusse. Aastast 1950 
andis «Literaturnoje nasledstvot» välja 
NSV Liidu TA Kirjanduse ja Keele Osa
kond ning aastast I960 ilmub ta M. Gor
ki nim. Maailmakirjanduse Instituudi väl
jaandel. Algusest peale kuni tänaseni on 
köidete ettevalmistamisest vahetult osa 
võtnud I. Silberstein (väljaande algataja) 
ja S. Makašin. Praeguseni on avaldatud 
ligi 90 mahukat köidet, mis kujutavad 
endast hiiglasaavutust vene kirjanduse, 
ühiskondliku mõtte ja kultuuriajaloo uuri
misel. 

«Literaturnoje nasledstvo» on mõeldud 
väljaandeks, mille ülesanne on tuua tea
duslikku käibesse peamiselt arhiivides 
leiduvaid uusi, senitundmatuid või ajakir
jandusse ning ajalehtedesse hajutatud ja 
seetõttu unustatud kirjanduslikke materja
le, tõlgendada neid marksistlik-leninliku 
metodoloogia positsioonidelt ja kriitiliselt 
ümber hinnata kodanliku kirjandusteaduse 
seisukohti. See taotlus, vajadus luua 
marksistlik-leninlik kirjandusajalugu, on 
formuleeritud juba esimese köite saatesõ
nas. Algusest peale on toimetus tugine
nud Lenini seisukohale, mis rõhutab mi
neviku klassikalise kultuuripärandi täht
sust ja selle omaksvõtmise vajalikkust 
proletaarse kultuuri loomisel. Väljaande 
aluseks on saanud Lenini nõudmine võtta 
üle revolutsioonieelsest pärandist kõige 
parem, kõige progressiivsem, mis on seo
tud vabadusliikumise traditsioonidega, sa
muti Lenini õpetus kahest kultuurist igas 
rahvuslikus kultuuris. On mõistetav, miks 
«Literaturnoje nasledstvo» alatiseks mo
toks on saanud Lenini sõnad teosest «Mil
lisest pärandist me loobume?» (Teosed, 
2. kd., lk. 473): «Pärandi hoidmine ei tä
henda veel sugugi pärandiga piirdumist.» 

Neist põhimõtteist lähtudes koondas 
«Literaturnoje nasledstvo» kõigepealt tä
helepanu marksismi-leninismi rajajate sei
sukohavõttudele kirjandusküsimustes. Esi
meses köites, pealkirja all «Friedrich En
gels kirjandusest», avaldati Engelsi kirja
vahetus Paul Ernstiga. Ka ilmus selles 
väljavõtteid ajalehe «Proletari» toimetuse 

1 C. H, Б а л к , Советская археография. 
Москва — Ленинград, 1948, lk. 37. 

2 А. Ф а д е е в , О литературной критике. 
«Большевик» 1947, nr. 13, lk. 34. 

3 «Новый мир» 1958, nr. 3, lk. 226. 
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laiendatud nõupidamise avaldamata proto
kollidest, mis heidavad valgust Lenini 
võitlusele «jumalaehitajatega», samuti G. 
Plehhanovi seni avaldamata ja unustatud 
kirjandusteaduslikke töid. Teises köites 
tutvustas toimetus Engelsi ja Margaret 
Harknessi kirjavahetuse kaudu lugejaid 
Engelsi arvamusavaldustega Balzaci koh
ta, millel on realismi mõistmise seisuko
halt põhjapanev tähtsus. Kolmandas köi
tes avaldati Marxi ja Engelsi seisukoha
võtud Lassalle'i tragöödia «Franz von 
Sickingen» kohta, 7.—8. köites väljavõt
teid Engelsi teostest ja kirjadest pealkir
ja all «Friedrich Engels kirjanduse ten
dentslikkusest», 15. köites publikatsioon 
«Karl Marx ja F. T. Fischer». Niisuguste 
materjalide avaldamine on saanud tra
ditsiooniks, mida jätkatakse tänapäevani. 
Näiteks ilmus 1971. a. 80. köide pealkirja
ga «V. I. Lenin ja A. Lunatšarski». 

Toimetuse tähelepanuringis on eriti 
seisnud ka revolutsiooniliste demokraatide 
tegevus. Esimestest köidetest peale on 
pidevalt kõne all olnud Tšernõševski, Dob-
roljubovi, Saltõkov-Štšedrini, Nekrassovi 
ja demokraatliku leeri vähem tähtsate te
gelaste pärand. Nii trükiti juba esimeses 
köites M. Saltõkov-Štšedrini, V. Kurotš-
kini ja F. Rešetnikovi teoseid, mida tolle
aegne lugeja ei tundnud, 3. köites tsen
suuri poolt keelatud katkendeid N. Tšer
nõševski artiklitest, N. Dobroljubovi «Pro-
vintsikoolera» («Провинциальная холе
ра»), F. Rešetnikovi «Päevik» ja V. Slept-
sovi «Stseenid politseis»; siin ilmusid ka 
ülevaated Tšernõševski, Saltõkov-Štšedrini 
ja Rešetnikovi pärandi saatuse kohta. 
Hiljemgi on toimetus tihtilugu avaldanud 
köiteid M. Saltõkov-Štšedrini ( П — 
12, 13—14), N. Tšernõševski ja N. Dob
roljubovi (25—26, 67), V. Belinski (55, 
56, 57), N. Nekrassovi (49—50, 51—52, 
53—54), A. Herzeni ja N. Ogarjovi (39— 
40, 41—42, 61, 62, 63, 64) ning V. Slept-
sovi (71) pärandist. 22.-24. köites on 
ilmunud P. Tšaadajevi «Filosoofilised kir
jad». 

Laialdaselt on «Literaturnoje nas-
ledstvos» valgustatud dekabristide tege
vust ja loomingut. Peale üksikpublikatsi-
oonide, mis puudutavad mitmete kirjanike 
suhteid dekabristidega («Puškin ja Küchel-
becker» 16.—18. köites, «Uut Puškinast ja 
dekabristidest» 58. köites, «Gribojedov ja 
dekabristid» 47.-48. köites), on spetsiaal
selt dekabristidele varutud 59. ja 60. 
köide (I ja II rmt.) pealkirjaga «Dekab-
ristid-literaadid». 

Nii on «Literaturnoje nasledstvo» too
nud teaduslikku käibesse väga palju ma
terjale, mis annavad tunnistust vene kir
janduse tihedast seosest vabadusliikumi
sega. 

Rohkesti on toimetus jälginud ka muid 
rahvusliku kirjandusprotsessi tippnähtusi, 
suurte klassikute Puškini, Lermontovi, 
Gogoli, Tolstoi, Dostojevski, Turgenevi jt. 
loomingut. Nii täidab Puškin kogu 16.— 

18. köite (ilmus Puškini tähtpäevaks 1937. 
a.); palju puškiniaanasse kuuluvaid ma
terjale on ka segasisulises 58. köites. 
Lermontovi pärand on koondatud 43.—44. 
ja 45.-46., osalt ka 58. köitesse. Kordu
valt on toimetus avaldanud materjale L. 
Tolstoi (35—36, 37—38, 69, I ja II rmt., 
75, I ja II rmt.), Dostojevski (77, 83, 86) 
ja Turgenevi (73, I ja II rmt., 76) pä
randist. On ilmunud Gribojedovi (47— 
48), Tšehhovi (68) ja A. Ostrovski (88, 
I ja II rmt.) köited. Tuleb märkida, et kui 
«Literaturnoje nasledstvo» toimetus algul 
avaldas peamiselt segasisulisi köiteid, 
võttes neisse väga mitmesuguseid publi
katsioone eri autoreilt ja eri ajajärkudest, 
siis hiljem on seesugusest koostamispõhi-
mõttest loobutud ja hakatud välja andma 
ühe kirjaniku või vähemalt lähedaste kir
janike köiteid või siis temaatilisi köiteid 
(näiteks avaldati 79. köites Puškini, Go
goli, Koltsovi jt. kogutud rahvalauluteks-
tid P. Kirejevski kogust, 67. köide sisal
dab materjale revolutsiooniliste demokraa
tide kohta jne.). 

Koondades tähelepanu eeskätt XIX sa
jandile, pole toimetus unustanud ka teisi 
ajajärke. Nii käsitleb 9.—10. köide XVIII 
sajandi kirjanduse küsimusi. Algusest 
peale on trükitud ka XX sajandi mater
jale: 2. köitesse on paigutatud Majakovs-
ki vähe tuntud artiklid aastaist 1913— 
1915 ja L. Andrejevi arvamuseavaldused 
«kirjandusliku languse» kohta, 27.—28. 
köite täidab tervikuna vene sümbolism ja 
84. köite (I ja II rmt.) Ivan Bunin, 72. 
köite teemaks on «Gorki ja L. Andrejev». 
1958. aastasf peale publitseeritakse järje
kindlalt nõukogude kirjanduse materjale: 
«Uut Majakovskist» (65), «Gorki ja nõu
kogude kirjanikud» (70), «Nõukogude kir
janikud Suure Isamaasõja rinnetel» (78, 
I ja II rmt.), «A. Lunatšarski» (82). 

Laialdaselt valgustatakse eri aspekti
dest vene kultuuri ja kirjanduse suhteid 
välismaaga. Kolme mahuka köite teemaks 
on «Vene kultuur ja Prantsusmaa» (29— 
30, 31—32, 33—34), 75. köite I ja II raa
matus käsitletakse probleemi «Tolstoi ja 
välismaa», 4 . -6 . köites Goethet (peami
selt ta loomingu «vene aspekte»), 81. köi
tes Revolutsiooniliste Kirjanike Rahvus
vahelist Ühendust (MORP). Huviobjek
tiks on olnud ka vene kultuur ja kirjan
dus välismaal: Belinski ja jaapani kir
jandus (56); Tšehhov Prantsusmaal, 
Tšehhoslovakkias ja USA-s (68); Puš
kin prantsuse ajakirjanduses aastail 
1820—1840 (58); Turgenev ja väliskir
jandus (76); Tolstoi 50. surmapäeva tä
histamine välismaal (75, II rmt.). Kõne 
all on olnud ka väliskirjanike suhted Ve
nemaaga: vene kirjanikud Goethe juures 
Weimaris; Goethe vene keeles; vene 
kirjandus Goethest; Goethe tekstidele 
loodud vene muusika; Goethe päevad 
NSV Liidus (4—6); Byroni autograafid 
NSV Liidus (58); A. Dumas vanem Ve-
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nemaal; V. Hugo ja tema vene tutvu
sed (31—32) jm. Palju on kõneldud kir
janduste vastastikustest mõjudest: «Puš
kin ja prantsuse kirjandus» (31—32), 
«Lermontov! proosa ja Läänc-Euroopa 
kirjandustraditsioon» (43—44). 

Analoogiliselt leiavad käsitlemist NSV 
Liidu rahvaste vastastikused kultuurisuh
ted (näit. 47.-48. köites V. Saduri üle
vaade «Gribojedov ja gruusia ühiskond-
lik-kirjanduslikud ringkonnad»). Kahjuks 
on «Literaturnoje nasledstvo» seesuguseid 
ülevaateid vähe pakkunud. Paigutades 
näiteks 88. köitesse (II rmt.) ulatusliku 
ülevaate «Ostrovski välismaal», on koos
tajad mööda läinud Ostrovski loomingu 
saatusest NSV Liidus. Nähtavasti langeb 
suur osa süüst siin vennasvabariikide 
uurijaile, kes pole toimetusele pakkunud 
vajaliku taseme ja iseloomuga informat
siooni. 

Kirjandussuhete probleemiga on seoses 
ka materjalid, mis käsitlevad tõlkimist 
vene keelest ja vene keelde. 

Mis puutub valikupõhimõtetesse, siis 
tulevad arvesse eeskätt senitundmatud 
varem trükis avaldamata või unustatud 
ja taasavastatud tekstid. Ennekõike pub
litseeritakse vene, samuti välismaa arhii
vides leiduvaid materjale. Näiteks 73. 
köite kaks raamatut on tervikuna koosta
tud Turgenevi Pariisi arhiivi dokumentide 
põhjal. 

Kõrvuti arhiivides talletatuga publit
seerib toimetus ka trükitud tekste, mis on 
laiali pillatud ajakirjandusse või mitme
sugustesse tänapäevaks unustatud kogu
mikesse, sageli ilmunud seal anonüüm
selt või pseudonüümi all. Muuseas on 
atributsioonil (autorsuse kindlaksmäära
misel) ja ateteesii (autorsuse eitamisel) 
«Literaturnoje nasledstvo» publikatsiooni
des oluline koht (näit. 53.—54. köites suu
re hulga teoste atribueerimine «Sovre-
menniku» ja «Otetšestvennõje Zapiski» 
honorarilehtede põhjal, 55. köites infor
matsioon «Sovremennikus» ilmunud ret
sensioonide kohta, mis alusetult olid omis
tatud Belinskile, jms.). 

Eriline väärtus «Literaturnoje nasledst-
vos» on kirjanike senitundmatuil teostel, 
eriti kui tegu on suurte kirjanikega, kelle 
looming on põhjalikult läbi uuritud. See
sugused leiud pole sagedased ja neist iga
üks on tähelepanuväärne sündmus meie 
kirjandusteaduses. Ja ometi õnnestub uuri
jail üha uusi tekste avastada. Näiteks on 
58. köites avaldatud Lermontovi neli tund
matut epigrammi, 63. köide algab suure 
hulga Herzeni seni avaldamata tekstide
ga. Tihti pole seesugustel puhkudel tege
mist mitte tervikteostega, vaid katkendi
tega, mis tsensuur on ära keelanud või 
kirjanikud ise ühel või teisel kaalutlusel 
välja jätnud. Näiteks on 35.—36. köites 
trükitud L. Tolstoi «Sõja ja rahu» ning 
«Anna Karenina» seni avaldamata katken
deid. 

Üldse pakuvad tsensuuriarhiivid «Lite

raturnoje nasledstvole» rikkalikult aines
tikku. Peale senitundmatute teoste ja 
tsensori poolt keelatu võib uurija siit 
leida palju andmeid selle kohta, milline 
oli isevalitsuse tsensuuripoliitika ja või
mude suhtumine ühesse või teisesse kir
janikusse (13.—14. köites on näiteks 
avaldatud tsensuurimaterjalid Saltõkov-
Štšedrini, 15. köites Poležajevi ja 53.—54. 
köites Nekrassovi kohta). On avaldatud 
ka arhiivides leiduvaid mitmesuguseid 
politsei agentuurandmeid ja ettekandeid 
ühenduses Gribojedovi (47—48), Nekras
sovi (64) ning Herzeni ja Ogarjoviga 
(64). 

Huvi pakuvad juba tuntud teoste 
tundmatud variandid, uued redaktsioonid, 
autograafid, ärakirjad ja mustandid, mis 
aitavad täpsustada meie teadmisi loomin
guprotsessist, teose teksti kujunemisest 
(näit. leidub 58. köites Puškini luuletuse 
«В голубом небесном поле» autograaf). 
Mõnikord on seesugused publikatsioonid 
«Literaturnoje nasledstvos» väga mahu
kad, näiteks täidavad nad 77. köite ter
vikuna («F. Dostojevski töö romaani 
«Nooruk» kirjutamisel. Loomingulised 
käsikirjad»). 

Arvele võetakse ka kirjanike teosta
mata jäänud kavatsused ja nende märk
med käsikirjadel, raamatuis jm. (näit. on 
49.—50. köites juttu Nekrassovi mõttest 
hakata välja andma «Reisijate ajalehte», 
58. köites Puškini plaanist kirjutada Uk
raina ajalugu, 7.—8. köites leiduvad Le
nini märkmed «Knižnaja Letopissi» koh
ta, 68. köites Tšehhovi märkmed raama
tuis ja fotodel). 

Olulise osa «Literaturnoje nasledstvo» 
publikatsioonidest moodustavad kirjad. 
Need on ennekõike kirjanike endi ja neile 
saadetud kirjad, samuti muudki kirjad, 
kus on juttu kirjanikest. Näiteks on 37.— 
38. köitesse paigutatud L. Tolstoi avalda
mata ja temale saadetud kirju, 58. köide 
sisaldab Gogoli ja Puškini kaasaegsete 
kirju. Mõned köited koosnevad peaaegu 
täielikult kirjadest (51.—52. köites Nek
rassovi kirjad, 62. köites Herzeni ja Ogar-
jovi kirjad). 

Suurt huvi äratavad kirjanike päevi
kud, autobiograafiad ja märkmikud. Nii 
on 3. köites esmakordselt avaldatud F. 
Rešetnikovi päevik ja L. Trefolevi auto
biograafia, 22.-24. köites V. Odojevski 
päevik, 37.—38. köites L. Tolstoi päevi
kud, 49.—50. köites Nekrassovi ja 61. köi
tes Ogarjovi eluloolised märkmed, 65. köi
tes Majakovski märkmikud, 74. köites A. 
Tolstoi märkmikud ja I. Ilfi Ameerika 
päevikud. Kogu 83. köide koosneb F. Dos
tojevski märkmeraamatuist ja -vihikuist. 
Neile lisanduvad veel kaasaegsete päevi
kud ja nende mälestused kirjanikest (näi
teks kaasaegsete mälestused Gogolist 58. 
köites, seni avaldamata mälestused ja 
päevikumärkmed Tšehhovi kohta 68. köi
tes). 
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Avaldatakse ka kriitikute tundmatuid 
või unustatud mõtteavaldusi kirjanike loo
mingu kohta (43.—44. köites 1840-ndate 
aastate vene kriitika hinnanguid Lermon
tovale, 53.—54. köites esimesi trükis ilmu
nud vastukajasid Nekrassovi luuletustele), 
samuti kirjanikele pühendatud ilukirjan
duslikke teoseid (49.—50. köites kaks 
Nekrassovile pühendatud luuletust A. Mai-
kovilt ja Garšini luuletus Nekrassovi sur
ma puhul). 

Oluline koht kuulub mitmesugustele 
eluloolistele teadetele ja artiklitele kirjani
kuga seotud paikade kohta, näit. Štšed-
rin lütseumis (13—14), Nekrassov Peter
buri ülikoolis (49—50), Belinskiga seotud 
paigad Moskvas ja Peterburis (57). 

«Literaturnoje nasledstvos» kõneldakse 
ka kirjanike tegevusest ajakirjanduses, 
nende kirjastaja- ja toimetajatööst, suurte 
sõnameistrite nõuandeist algajaile (näit. 
41.—42. köites Herzeni kirjastajategevu-
sest, 53.—54. köites Nekrassovist kui aja
kirja toimetajast ja kirjastajast, 70. köi
tes Gorki nõuannetest noortele autoritele 
jms.). 

Avaldatakse ka materjale teatri, filmi, 
muusika ja kujutava kunsti kohta, ees
kätt silmas pidades suhteid kirjanduse
ga. Nii leidub 13.—14. köites andmeid, 
mis puudutavad Saltõkov-Štšedrini loo
mingu kajastumist kujutavas kunstis, ka
rikatuuris, 16.—18. köites räägitakse Puš
kin! ja 27.-28. köites Bloki joonistustest, 
45.—46. köites Lennontovi maalidest ja 
tema loomingu kajastustest vene rahva-
piltides (nn. lubokis). Kogu 60. köite II 
raamatu teemaks on dekabrist Nikolai 
Bestužev kui maalikunstnik. Trükitakse ka 
seda laadi käsitlusi nagu «Stšedrini teos
te ekraniseeringud ja lavastamine» (13— 
14), «Tolstoi filmis» (37—38), ««Häda 
mõistuse pärast» provintsilaval» (47—48), 
«Gogol muusikas» (58), «Prantsuse kir-
jandussüžeed vene portselanikunstis» 
(33—34) jt. 

Koik köited on rikkalikult illustreeri
tud. Illustratsioon ei ole «Literaturnoje 
nasledstvos» ainult kaunistus, vaid üht
lasi oluline võimalus senitundmatut ma
terjali publitseerida. Siin leidub unusta
tud portreesid, köite sisuga seotud maa
lide reproduktsioone, kirjanike endi joo
nistusi, kirjandusteoste illustratsioone, fo
tosid käsikirjadest, haruldastest väljaan
netest ja kirjanikega seotud paikadest. 
Harilikult tuleb köite kohta 100—400 
illustratsiooni. 

Peale selle avaldatakse rohkesti biblio
graafiaid (näit. on 13.—14. köites Saltõ
kov-Štšedrini tõlgete bibliograafia, 53.— 
54. köites Nekrassovile pühendatud luule
tuste bibliograafia, 68. köite bibliograafia 
registreerib mälestused Tšehhovist jne.). 
Pidevalt antakse informatsiooni kirjanike 
arhiivide saatuse, asukoha, koosseisu, sei
sukorra ja täienemise kohta. Avaldatakse 
ülevaateid kirjandusloos oluliste asutuste 

arhiivifondidest (näit. on 22.-24. köites 
ülevaade Trükiasjade Peavalitsuse fon
dist). Trükitakse käsitlusi ja retsensioone 
vastava köite teemal avaldatud tähtsama
te väljaannete ja kirjandusteaduslike 
uurimuste kohta, informatsiooni kirjan
dusmuuseumide tegevusest, näitustest 
jms. 

«Literaturnoje nasledstvost» võib tih
tilugu leida kirjanike isiklike raamatuko
gude kirjeldusi ja teateid nende lugemis
huvide kohta (näiteks 16.—18. köites üle
vaade Puškini, 27.-28. köites Brjussovi, 
53.—54. köites Nekrassovi ja 55. köites 
Belinski isiklikust raamatukogust). 

Koik publikatsioonid «Literaturnoje 
nasledstvos» on varustatud tõsise, sisuka 
sissejuhatusega, milles selgitatakse aval
datava materjali tähtsust ja tema kohta 
kirjandusprotsessis. Publikatsioonile järg
nevad alati üksikasjalikud kommentaarid. 
Iga köite lõpus leidub nimeregister. 

Peale publikatsioonide, mille avalda
mises näeb «Literaturnoje nasledstvo» 
oma peamist ülesannet, trükitakse rohkes
ti ka uurimuslikke artikleid, informatsioo
ne ja ülevaateid. Enamasti sisaldavad 
needki rohkesti vähetuntud faktainestikku 
ja täiendavad tekstipublikatsioone. Vahel 
on need probleemartiklid, milles juhitakse 
tähelepanu kirjanduspärandi uurimise ak
tuaalsetele küsimustele. 

Väsimatu töö materjalide otsinguil, 
publikatsioonide olulisus ja rohkus, püüd 
ammendava täielikkuse poole, andmete 
kontrollitus ja usaldatavus, tekstide pub
litseerimise ja kommenteerimise kõrge 
tase, vene kirjanduse ajaloo fundamen
taalsete probleemide püstitamine ja lahen
damine — nii võib kokkuvõtlikult iseloo
mustada «Literaturnoje nasledstvo» tege
vust, mille tõttu sellel väljaandel on filo
loogiateaduste arengus ning uute teoste
kogude ettevalmistamisel erakordne täht
sus. 

«Literaturnoje nasledstvoga» tüübilt 
sarnaseid väljaandeid on hakanud ilmu
ma ka teistes liiduvabariikides. Eriti to
hiksid eesti kirjandusteadlastele huvi pak
kuda meie lähemate naabrite leedulaste 
ja lätlaste vastavad kogemused. 

Leedus annab Leedu NSV TA Keele 
ja Kirjanduse Instituut 1956. aastast ala
tes välja kogumikku «Literatüra ir kalba» 
(«Kirjandus ja keel»). Tänavu peab ilmu
ma selle XIV köide. 

«Literatüra ir kalba» varasemates köi
detes (I —III, 1956—1958; V—VI, 1961 — 
1962) on avaldatud nii kirjandus- kui ka 
keeleteaduslikke materjale: monograafilisi 
uurimusi ja artikleid leedu kirjanduse 
ajaloo, kirjandussuhete ning leedu keele 
kohta, kirju, dokumente ja leedu kirja
nike ning keeleteadlaste avaldamata 
töid (alaosas «Arhiividest»), retsensioone 
lituanistika-alaste uurimuste kohta (kaa
sa arvatud välismaal ilmunud uuritnu-
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sed), historiograafilist ülevaateid, infor
matsiooni jm. 

Alates VII köitest avaldab «Literatura 
ir kalba» üksnes kirjandusteaduslikke ja 
folkloristlikke publikatsioone, kusjuures 
igas köites võetakse vaatluse alla kas 
üks kirjanik või mingi kirjandusteaduslik 
(või folkloristlik) probleem. On ilmunud 
K. Donelaitise (VII, 1965), J. Janonise 
(VIII, 1966), Žemaite (XII, 1972) ja 
veelgi varem (IV, 1959) S. Nerise köide. 
Need sisaldavad artikleid kirjaniku elu ja 
loomingu kohta, tema senitundmatuid 
teoseid, kirju, arhiividokumente, mälestusi, 
mõnikord veel kirjaniku personaalbiblio
graafia, mis registreerib ka tema kohta 
kirjutatud teaduslikke töid, retsensioone 
uurimuste kohta, mille teemaks on vas
tava autori looming, jm. 

Probleemse iseloomuga on olnud IX 
(«Rahvalaulu küsimusi», 1968), X («Lee
du kirjanduse suhted ja mõjud», 1969), 
XI («Leedu folkloori stiil ja žanrid», 
1971) ja XIII («Uurimusi leedu poeeti
kast», 1974) köide. Kõrvuti probleemar
tiklitega on nendeski publitseeritud köite 
teema ja põhiprobleemidega seotud arhii
vimaterjale. Näiteks sisaldab XIII köide 
huvitava kakskeelse (vene ja leedu keeles 
kirjutanud) luuletaja sümbolist J. Baltru-
šaitise seni avaldamata luuletusi, kirju ja 
mälestusi tema kohta; samuti leidub seal 
A. Belõi artikkel J. Baltrušailise poeeti
kast (säilinud käsikirjas) jm. 

XIV köites tuleb kõne alla käesoleva 
sajandi alguse kirjandus. Selles käsitle
takse leedu impressionismi ja ekspressio
nismi, samuti realismi arengut, köide si
saldab ülevaate tolleaegsetest perioodilis
test väljaannetest, publikatsioone esimese 
leedu kirjandusajakirja «Vaivorykšte» 
(«Vikerkaar», 1913-1914) arhiivist, kirja
nike kirju, omal ajal avaldamata jaanud 
B. Sruoga artikli (1916) jm. 

«Literatura ir kalba» neljas järgmises 
köites kavatsetakse vaatluse alla võtta aja
kiri «Trecias frontas» («Kolmas Rinne», 
1930—1931) ja kirjanikud V. Kreve-Mic-
kevicius, B. Sruoga ning V. Mykolaitis-
Putinas. Köidete struktuur jääb endiseks: 
uurimused, avaldamata teosed, kirjad, ar
hiividokumendid, mälestused. 

Lätis ilmub 1967. aastast peale igal 
aastal kirjastuse «Liesma» väljaandel ko
gumik «Varaviksne» («Vikerkaar»). Ko
gumikud on koostanud kriitik ja kirjan
dusteadlane I. Bersons, kes on ka selle 
väljaande algataja. Aastail 1967—1969 
kandis «Varaviksne» alapealkirja «Kirjan
dusajaloo ja kriitika aastaraamat», 1970. 
aastast peäle on see asendatud uuega — 
«Kirjanduspärand». 

«Varaviksne» köited on segasisulised: 
neis avaldatakse ülevaateartikleid läti kir
janduse ajaloost, artikleid ja materjale 
läti kirjanike kohta (keda pole enam ela
vate killas) — nende elu ja loomingut 
käsitlevaid uurimusi, seni avaldamata või 

unustatud teoseid, kirju, mälestusi jm. 
Selles mõttes erineb «Varaviksne» leedu
laste «Literatura ir kalba» viimastest köi
detest, milles käsitletakse ainult üht kir
janikku või mingit probleemi. Kuid tuleb 
arvestada, et peale segasisulise «Vara
viksne» avaldavad lätlased kirjanike koh
ta ka eri kogumikke (näiteks ilmus 1975. 
aastal «J. Rainise aastaraamatu» esi
mene köide). 

Aja jooksul on «Varaviksne» struktuur 
omandanud enam-vähem kindla ilme. Väl
jaandesse on ilmunud alaosad (rubrii
gid), mis on muutujnud nüüd juba tradit
siooniliseks. 1971. aastast peale leiame 
kogumikust rubriigid «100 aastat tagasi» 
ja «50 aastat tagasi», 1974. a. lisandus 
neile veel «30 aastat tagasi». Neis aval
datakse kõigepealt ülevaateid läti kirjan
dusest ja ajakirjandusest 100, 50 või 30 
aastat tagasi, samuti muid materjale, mis 
on seotud vastava aasta kirjanduseluga 
Lätis. Vahel on kogumikus olnud ka rub
riik «Kirjanduskalender». 

Kui «Varaviksne» esimesi köiteid 
ajakirjanduses kritiseeriti, siis nüüd, kus 
kogumiku struktuur ja sisu on stabilisee
runud, hinnatakse teda positiivselt. Ka 
lugejad on teda hästi vastu võtnud, mil
lest annab tunnistust järjest suurenev ti
raaž: 1967. aastal oli see 800, 1975. a. 
aga 8000. Kogumike keskmine tiraaž on 
olnud 5000 ja selle realiseerimisega pole 
olnud raskusi. 

Ja lõpuks küsimus: kas poleks meilgi 
võimalik hakata välja andma «Literatur-
noje nasledstvo» taolisi poolperioodilisi 
kogumikke? Ja mida võiksime õppida 
oma naabrite kogemustest? 

Arvestades meie reaalseid tingimusi 
(vähe kirjandusteadlasi, kes süstemaatili
selt uurivad kirjandusajalugu, nende ka
sin produktiivsus, mõnede esmajärguliste 
ülesannete nagu mitmeköitelise akadeemi
lise kirjandusajaloo koostamise ja trükki
toimetamise venimine — leedulastel ja 
lätlastel on see ammu lõpetatud — jne.), 
on vaevalt võimalik, et suudaksime alga
tada niivõrd fundamentaalsete, mahukate 
ja küllalt tihti ilmuvate kogumike välja
andmise, nagu on «Literaturnoje nasledst
vo» vene kirjandusteaduses. Asjaolu, et 
meil on oma filoloogiline ajakiri, mida 
leedulastel ega lätlastel muide ei ole, 
võtab «Varaviksne^-taoliste kogumike väl
jaandmise päevakorralt: need hakkaksid 
paratamatult dubleerima «Keeles ja Kir
janduses» avaldatavat. Mis puutub aga 
leedulaste «Literatura ir kalba» tüüpi ko
gumikesse, siis niisuguste avaldamine 
tundub olevat võimalik, veel enamgi, ko
guni soovitav ja perspektiivne. Ja prae
gu paistab isegi avanevat sobiv juhus 
seeria alustamiseks. A. H. Tammsaare 
100. sünniaastapäevaks kavatseb kirjastus 
«Eesti Raamat» avaldada kaks kogumik
ku uurimusi, artikleid ning arvustusi 
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tammsaare elu ja loomingu kohta, kus
juures üks neist sisaldab taaspublikat-
sioone minevikust (koost. E. Teder), teine 
seks puhuks valmivaid käsitlusi (koost. 
H. Pühvel). Viimase kokkupanu on prae
guseks juba teada, autorid töötavad ja 
seepärast on «Literaturnoje nasledstvo» 
omadega analoogiliste teemade soovi
tamine vahest üleliigne. Kuid tuleks 
tõsiselt mõelda, kas mitte nende kogu
mikega alustadagi meie oma «Litera
turnoje nasledstvot», ristides teda 
juba nüüd «Kirjanduspärandiks» (või 
kuidagi teisiti) ja andes talle algusest 
peale ühtse kujunduse, mis jääks muut
matuks ka edaspidi. Nii saaks Tammsaare 
tähtpäev veel ühe tänuväärse algatuse 
tõukehetkeks, mis aitaks meie kirjandus
teadust edasi viia ja mille eest oleks tä
nulik kogu meie kirjanduslik avalikkus. 
Igal juhul aitaksid ühiste kaante vahele 
koondatud uurimuste ja publikatsioonide 
kogumikud märgatavalt edendada kirjani
ke elu ja loomingu uurimist ning pakuk

sid kindlasti huvi paljudele lugejatele. 
Väljaanne võiks olla rikkalikult illustree
ritud, nii nagu on rikkalikult illustreeri
tud ka «Literaturnoje nasledstvo» köited. 
Võib arvata, kui huvitavad oleksid ses 
sarjas köited E. Vildest, F. Tuglasest, 
eesti ajakirjanduse ajaloost, «Noor-Ees-
tist», 1920.—1930-ndate aastate kirjandus
likest rühmitustest ja suundadest. 

Mõistagi on juba alguses vaja põhja
likult läbi mõelda asja organisatoorne 
külg. Oleks soovitav, et eestikeelne «Kir-
janduspärand» nagu venekeelne «Litera
turnoje nasledstvo» ei oleks kitsalt amet
kondlik väljaanne, vaid et see koondaks 
enda ümber arvuka autorite kollektiivi eri 
teadus- ja õppeasutustest, Kirjanike Lii
dust ja lihtsalt kõigi nendegi hulgast, 
kes tunnevad huvi meie kirjanduse mine
viku vastu. Lätlaste eeskujul võiks ses 
küsimuses algatajaks olla nähtavasti kir
jastus «Eesti Raamat». 
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