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Sissejuhatus

“Surnute Eest Kõneleja” on järg, kuid see ei sündinud järjena ja
seda ei pea nõnda ka lugema. “Kõneleja” oli algusest peale pla-
neeritud omaette teosena, arusaadavana sõltumata sellest, kas
sa oled “Enderi mängu” lugenud või mitte. Tegelikult oli just see
minu mõtetes “õige” raamat – kui ma poleks 1983. aastal üri-
tanud “Surnute Eest Kõnelejat” kirjutama hakata, poleks
“Enderi mängu” romaaniversioon üldse sündinudki.

Kuidas “Surnute Eest Kõneleja” siis sündis? Nagu kõigi mu
teoste puhul, oli selle aluseks rohkem kui ainult üks idee.
"Surnute Eest Kõneleja" kontseptsioon kasvas välja mu kokku-
puudetest surma ja matustega. Olen sellest juba mujal pikemalt
kirjutanud – piisab, kui öelda, et minu rahulolematus sellega,
kuidas me matustel oma lahkunute elu kujutame, aina kasvas.
Me anname surnutele loo, mis on nii erinev nende tegelikust
elust, et tegelikult me sama hästi kui tapame nad uuesti. Ei, see
on liiga karmilt öeldud. Ütleme parem, et me kustutame nad
ära, me toimetame neid, me teeme lahkunust kellegi, kellega on
palju lihtsam koos elada, kui ta tegelikult oli.

Mina põlgasin selle idee ära. Minu arvates oleks matusel
palju sobilikum kõnelda ausalt, kes inimene oli ja mida ta tegi.
Aga minu jaoks ei tähenda “ausus” seda, et ainult heast rääkimise
asemel räägitakse hoopis kõigest ebameeldivast. See ei tähenda
isegi nende vahel tasakaalu leidmist. Ei, selleks et mõista, kes
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inimene tegelikult oli, mida tema elu tegelikult tähendas, peaks
surnute eest kõneleja selgitama lugu nende enda vaatepunktist
– mida nad püüdsid teha, mida nad tegelikult tegid, mida nad
kahetsesid, mille üle tundsid rõõmu. See on lugu, mida me kuna-
gi teada ei saa, mida meil pole võimalik teada saada – ja ometi
on see inimese surmahetkel ainus lugu, mis on rääkimist väärt.

Muuseas – ma olen saanud päris mitmeid kirju inimestelt,
keda aeg-ajalt matustele kõnelema kutsutakse ja kes pärast
“Surnute Eest Kõneleja” lugemist on üritanud muuta matuse-
tseremoonia kõnelemiseks. Lisan kohe juurde, et nad on seda
teinud kas perekonna loal või lahkunu enda palvel (antud otse
loomulikult enne surma!). Mõned neist on saatnud mulle isegi
oma kõne teksti ja ma pean teile ütlema, et sel moel räägitud
lood on rabavad ja võimsad. Ma loodan, et keegi kõneleb kuna-
gi ka minu matusel. Ma usun, et selles idees on tõepoolest väge
ja tõde.

Kuid see polnud "Surnute Eest Kõneleja" ainus allikas. Ma
olen ühtlasi olnud antropoloogilise sci-fi – lood, milles teadlane
uurib tulnukkultuuri ja avastab nende kummalisuse põhjused –
pikaaegne ja paadunud fänn. Kõige esimene selline romaan,
mida ma lugesin, oli James Blishi “Südametunnistuse juhtum”
(A Case of Conscience). Ja mitte väga palju aastaid hiljem sattus
mulle kätte Michael Bishopi lugu “Surm ja ettemääratus asadite
seas” (Death and Designation among the Asadi). Need mõlemad
avaldasid mulle väga tugevat mõju. Nii et kusagil sügaval aju-
sopis pesitses minus suur iha lisada sellesse žanri midagi ka
omalt poolt.

Nii et kui mulle turgatas pähe idee kirjutada tulnukrassist,
kes peab paljunemise eesmärgil üksteist kohutavates hõimude-
vahelistes sõdades tapma, oli täiesti loomulik, et otsustasin loo
kirja panna tulnukaid uuriva inimteadlase vaatevinklist. Hiljem,
kui mul mitme järgneva aasta jooksul kujunes aegamisi välja idee
põrsikutest ja nende kummalisest elutsüklist, jäi hõimudevahe-

10

SISSEJUHATUS

surnute eest kõneleja FINAL_enderi sari  2/4/15  2:34 PM  Page 10



lise sõja idee aina enam tagaplaanile – lausa niivõrd, et “Surnute
Eest Kõnelejas” ei olnud see enam üldse oluline. Aga just selle
mõttetöö käigus, kui ma püüdsin leida evolutsioonilist põhjust
asjaolule, miks need väikesed seasarnased tulnukad peaksid
üksteist jõudsa sigimise nimel tapma, kujunesid välja pequeni-
nod, kellega sa selle raamatu lehekülgedel kohtud.

Ma elasin oma naise Kristine’iga (neiupõlvenimega Allen)
Oremis, Utah’s, kui raamatu kirjutamisel toimus esimene läbi-
murre. Mõlemad algideed olid tollal ikka veel küllaltki eraldi-
seisvad ning surnute eest kõneleja idee päris algeline. Tegelikult
olin otsustanud, et matustel “kõnelemine” peaks toimuma üldse
laulu vormis – see peaks olema hoopis “surmalaulik”. Arvatavasti
tundus mulle sellepärast nii, et olin ise paaril matusel laulnud
ja see oli minu jaoks olnud väga liigutav kogemus isegi sel puhul,
kui ma kadunukest ei tundnud. Aga kui ma seda “surmalauliku”
ideed Kristine’ile mainisin, ta lausa võpatas. “Sa kirjutasid juba
“Saateta sonaadi” (Unaccompanied Sonata) ja “Laulumeistri”
(Songmaster),” meenutas ta mulle. “Need mõlemad olid
muusikast. Kui sa kirjutad jälle ühe muusikajutu, arvavad
inimesed, et sa muud ei oskagi.”

Ja ma mõistsin, et tal oli rohkem õigus, kui ta arvas! Lugu oli
selles, et “Saateta sonaat” ja lühilugu “Mikali laululind” (Mikal’s
Songbird), millel “Laulumeister” algselt põhines, olid mõlemad
lood, mis olid esitatud mitmetele auhindadele. Tegelikult esitati
ka novell nimega “Laulukoda” (Songhouse), mis kujutas endast
tegelikult “Laulumeistri” avapeatükke, Hugo auhinna saami-
seks. Peale eelmainitute oli ainus minu töö, mis ei kõnelnud
muusikast, aga oli esitatud mõne auhinna saamiseks, jutuver-
sioon “Enderi mängust”! Nii et tahtmatult oli Kristine ära
tabanud minu alateadliku soovi varasemat edu korrata. Ma
teadsin, et tal on õigus – muusikamotiiv võis ju olla mulle varem
veidi soodsat kuulsust võitnud, kuid oli aeg see kark kõrvale heita
ja teha midagi muud. 

11
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Nii et minu loos saab olema surmast kõneleja, mitte laulja.
See tundus õige. Aga nüüd tobedam osa. Ehk üritasin ma en-
diselt alateadlikult toetuda oma mineviku kõige edukamatele
töödele, kuid otsekohe torkas mulle pähe mõte – mis siis, kui
see surmakõneleja on Ender Wiggin? Mulle oli kohe selge, mis
toimub – kui ma ei saa teha muusika-asja, siis võin ma iga kell
tuua teisele ringile põnni, kes päästis maailma! Aga mõte ahvat-
les mind sellegipoolest. Ma ei usaldanud seda veel, aga see
ahvatles mind. 

Lõppude lõpuks pidi Ender ju pärast satikate hävitamist
midagi tegema. Mis siis, kui Ender Wiggin läheb surmakõnele-
jana tulnukate maailma ning satub juhuslikult lahendama mõis-
tatust, miks need sigudikud üksteist tapavad? Idees oli oivalist
sümmeetriat – mees, kes oli lapsena hävitanud terve tulnukate
rassi, sai nüüd võimaluse päästa teine rass.

Mõte kükitas kusagil minu aju tagasopis mitmeid kuid ja selle
käigus lugu kasvas. Täpsemalt öeldes kasvas Enderi tegelasku-
ju. Ma polnud kunagi varem eriti mõelnud, mida võis Ender teha
pärast sõja võitmist ja “Enderi mängu” lõppu, kui välja arvata
see, et tema elu poleks enam kunagi nii põnev ning et tema
kohanemine tavalise inimese eluga saab olema kohutavalt raske.
Üks minu kirjanikust sõber, Jim Tucker, tegi kord ettepaneku
kirjutada “Enderi mängule” järg, mis hõlmaks ka Enderi tagasi-
toomist Maale, aga kuigi tema välja pakutud lool oli oma võlu,
teadsin ma oma südames, et üks asi, mida Ender kunagi teha ei
võinud, oli tagasi inimkonna sünniilma pöörduda ja oma elu liht-
salt edasi elada. Kuid teha temast surnute eest kõneleja, kes
rändab ühe rahva juurest teise manu, ühest maailmast teise,
õppides tundma surnuid ja rääkides nende eest – see, mõtlesin
ma, oli suurepärane võimalus Enderi lepitamiseks inimkonna-
ga, kes oli teda lapsena ära kasutanud.

Aegamisi hakkasid ideed moodustama tervikut. Kui minu
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agent Barbara Bova mainis, et ta tahaks mu järgmise raamatu
õigused müüa Tom Doherty uuele kirjastusele Tor, mõistsin ma,
et järgmine raamat, mille ma kirjutada tahtsin, oli “Surma-
kõneleja”. Nii et kirjutasin valmis lühikokkuvõtte ja paar esimest
peatükki, leping kirjutati alla ja tehing oli sõlmitud. Tollal elasin
ma Indianas, töötasin Notre Dame’i Ülikooli juures dok-
torikraadi kallal ning lõpetasin “Hirvepulli lootust” (Hart’s Hope),
“Worthingi kroonikat” (Worthing Chronicle) ja “Pühakuid”
(Saints) ühele teisele kirjastusele. Alles siis, kui majanduslangus
katkestas minu kraadiõppeprogrammi (igaveseks, ma kardan –
nüüd ei ole minust enam doktoranti!) ja saatis mu
Greensborosse Põhja-Carolinas, mu ainsa ausa tööotsa peale
1978. aastast alates, oli mul võimalus “Surmakõnelejaga” uuesti
tegelema hakata.

Ja siis, 1983. aasta kevadel avastasin ma, et seda raamatut
pole võimalik kirjutada. Et Ender Wiggini muutumine kõnele-
jaks tunduks vähegi arusaadav, oleksin ma pidanud kirjutama
tõsiselt pika ja küllaltki igava avapeatüki, mis tooks sündmused
Satikasõja lõpust Kõneleja aega nii umbes kolm tuhat aastat
hiljem! See oli ettekujuteldamatu. Ma polnud võimeline seda
kirjutama.

Kui Compute! kirjastus, kus ma toimetajana leiba teenisin,
saatis mu Dallasesse Ameerika Raamatumüüjate Assotsiatsiooni
kokkutulekule, märkasin Tori kirjastuse laua juures Tom
Dohertyt ennast. Tervitasin teda ja küsisin täiesti impulsiivselt,
kas saan temaga hetke rääkida. Mul polnud mõttes mingit välja-
kujunenud plaani, nii et kui ta vastas “muidugi” ja me leppisime
veidi hilisemaks aja kokku, oli mul kerge hirm. Meie kohtumine
kujutas endast jalutuskäiku läbi rahvasumma, mille käigus ma
selgitasin probleeme, mis mul olid “Kõneleja” kirjutamisel
tekkinud. Ütlesin talle, et ainus võimalik lahendus tundub ole-
vat kirjutada “Enderi mängust” romaaniversioon, et ma saaksin
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sinna lisada materjali, kuidas Enderist saab selle raamatu lõpus
Surnute Eest Kõneleja, ning luua nõnda “Kõnelejale” tõeline
algus.

Kui mõte (mis oli mulle pähe turgatanud vaid veidi varem)
oli välja käidud, tundus see kohe nii ainuvõimalikuna, et imes-
tasin endamisi, miks ma polnud juba aastaid tagasi üritanud
Enderi romaaniversiooni maha müüa. (Mõistsin hiljem, et alles
“Kõneleja” kallal töötades kasvas Enderi tegelaskuju sedavõrd,
et sellele sai üles ehitada terve romaani.) Ja Tom nõustus minu-
ga, et “Enderi mängu” romaaniversioon on hea mõte. “Teeme
ära,” ütles ta. “Samadel tingimustel nagu “Kõneleja”?”

“Hästi,” vastasin mina, suutmata uskuda, et otsuse langeta-
mine võis olla nii lihtne – me polnud vestelnud üle viie minuti. 

“Kena. Ma saadan Barbarale lepingu kohe, kui New Yorki
tagasi jõuan.”

Ennäe! Kõik läks täpselt, nagu ta ütles! Midagi sellist polnud
ma kunagi varem näinud – kirjastaja, kes otsustab silmapilkselt
ja pärast juhtubki kõik täpselt nii! Ma panen seda siiamaale
imeks – kirjastaja, kes pole mitte ainult aus inimene, vaid üht-
lasi armastab (ja loeb) raamatuid, teeb kiireid otsuseid ja siis
suudab kirjastatud raamatud ka maha müüa! 

Panin “Kõneleja” tänulikult kõrvale ja hakkasin “Enderi
mängu” planeerima. Selleks ajaks, kui ma samal sügisel pärast
üheksat Compute! kirjastuses töötatud kuud ameti maha panin
(kardetavasti ei sobi kollektiivne töö mulle kuigi hästi), olin alus-
tamiseks innukalt valmis. Tegin “Enderi mängu” kirjutamisega
algust enne sama aasta jõule, katkestasin töö vaid selleks, et käia
Utah’s reklaamimas oma uut romaani “Pühakud”, ning koju
tagasi pöördudes lõpetasin raamatu juba paari nädala pärast.

Siis asusin ma “Kõneleja” kallale ning algasid tõelised piinad.
Nüüd oli pealkirjast saanud juba “Surnute Eest Kõneleja”, mitte
“Surmakõneleja”, sest kogu kontseptsioon oli “Enderi mängu”
lõpuks palju selgemaks muutunud. Nüüdseks oli Enderi tege-
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laskuju juba nii palju edasi arenenud, et mu esimene versioon
"Kõneleja" algusest tundus lausa naeruväärne. Olin alustanud
(kui sissejuhatav peatükk välja arvata) Enderi saabumisega pla-
needile Lusitania täpselt selleks hetkeks, et kõnelda vana müha-
ka Marcão surma puhul. Kuid see kõik oli õõnes ja tühi ega
kõlanud lihtsalt õigesti. Nii et asusin laua äärde ja alustasin
uuesti.

Alustasin seda raamatut veel mitu korda, jõudes iga korraga
veidi kaugemale, kuid olin iga kord sunnitud jälle pooleli jätma,
kuna asi ei tundunud ikka õige. Ma muidugi ei teadnud, mis on
“õige”, aga mul oli hea mitusada lehekülge “valet”. (Sellesama
“Kõnelejaga” rassimise ajal kirjutasin ma romaani “Tõugud”
(Wyrms), mis kujutas endast mõnes mõttes “Kõneleja” teadus-
like ideede järeleproovimist, ning lõpuks ka “Ksenotsiidi”
(Xenocide) – milles kasutasin poolmõistuslikku molekuli, mis
kohaneb kergesti tulnuklike eluvormidega, hõivab nad ja võtab
oma kontrolli alla.) 

Lõpuks sai mulle selgeks, et ma pean alustama tegelasest,
kelle nimi on Novinha ja keda algses visandis üldse ei eksis-
teerinudki. Samuti olid juba välja kujunenud Pipo ja Libo tege-
laskujud ning Pipo surm üsna sellisena, nagu see sinu käes oleva
raamatu esimeses paaris peatükis aset leiab. Aga ma polnud ikka
rahul. Ka sellest ei piisanud. Mul oli juba kakssada lehekülge
teksti, aga raamat minu käte vahel oli surnud ning ma ei tead-
nud, mida peale hakata.

Juhuslikult töötas Compute! kirjastuses minu hea sõber
Gregg Keizer. Tegelikult olingi ma ise ta põhikooliastme inglise
keele õpetaja ametist ära meelitanud (ma usun, et ta on selle
mulle nüüdseks andestanud) ning Põhja-Carolinasse kutsunud.
Esimest korda kohtusime me Greggiga kunagi seitsmekümnen-
datel, kui ta oli Utah’ Ülikooli õhtukooli programmi kuuluva
ulmelugude kirjutamise kursusel minu õpilane. Ta oli üks neist
ärritavatest tudengitest, kes on juba uksest sisse kõndides lihtsalt
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geniaalsed, nii et õpetaja ei saa nõuda endale tunnustust mitte
kõige vähemagi eest, millega nad hakkama saavad. Samuti on ta
üks kõige korralikumaid inimolendeid, keda ma kunagi kohanud
olen, mistõttu kipun tema seltskonnas hirmus närviliseks muu-
tuma – tegelikult lausa nii närviliseks, et ainus kord oma elus,
kui ma põhjalikult ja väga lollilt ära eksisin, juhtus siis, kui tema
oli koos minuga autos ja mina pidin teadma, kuhu me läheme.
Kah mul õpetaja!

(Kord olin ma nii kindel, et Greggi kirjutatud lugu läheb
müügiks, et vedasin oma klassiga kihla – kui tal ei õnnestu seda
aasta jooksul maha müüa, jooksen ma ihualasti läbi Orson
Spencer Halli koridoride U õppehoones, kus meie tunnid
toimusid. Tal ei õnnestunud seda aastaga maha müüa – katk
neid toimetajaid võtku! –, ja ehk asja esteetilisele küljele liigselt
rõhku pannes taganesin ma kihlveost. Kuna lugu osteti ära vaid
veidi aega hiljem, pole Gregg kunagi nõudnud, et ma oma
lubaduse täidaksin, aga võlg tema ees ripub mul endiselt pea
kohal.)

Igatahes otsustasime me Greggiga just sel perioodil, kui ma
parajasti “Kõneleja” kallal vaevlesin, sõita nädalavahetuseks
1985. aasta Nebula preemiate kätteandmisele New Yorki.
“Enderi mäng” oli just äsja ilmunud ning meilt kummaltki ei
olnud nimekirjas midagi. Tahtsime täitsa niisama Nebulate
jagamist vaatama minna ja miks ka mitte? Võtsin “Kõneleja”
käsikirja talle lugemiseks kaasa – või siis andsin selle talle juba
varem, praegu ma enam ei mäleta. Aga ma mäletan seda, kuidas
ma istusin tema voodijalutsis, sellal kui tema voodis lebas ja
rääkis probleemidest, mis talle “Kõnelejas” silma jäid.

Tal oli palju häid ideid. Suurem osa neist puudutasid muidu-
gi tollase käsikirja väiksemaid vigu. Aga üks tema kommentaar
mõjus mulle äärmiselt valgustavalt. “Ma ei suuda Novinha las-
tel vahet teha,” ütles ta. “Mul ei jää meelde, kes on kes.”

Olin piisavalt kogenud, et otsekohe öeldu tähendust mõista.
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Ta ei suutnud Novinha lastel vahet teha, sest nood polnud isik-
sused. Nad olid kõigest kohatäitjad. Alguses kaalusin mõtet nad
üldse välja jätta. Romaanis “Pühakud” oli mul häda peategelase
noorema õega – tema olemasolu läks mul kogu aeg meelest ära
ja kohati ei pööranud ma talle sadade lehekülgede kaupa vähi-
matki tähelepanu. Lahenduseks oli tegelasest vabaneda, ning
ma lasin tal täiesti tundetult lapsepõlves surra. Aga antud juhul
ei olnud väljajätmine õige lahendus. Kui ma tahtsin, et Novinha
oleks vabatahtlikult isolatsioonis, siis pidi see mingil moel tema
naabrite silmis vastuvõetav olema. Katoliiklikus koloonias, nagu
Lusitania seda oli, tähendas see, et Novinhal pidi olema kari
lapsi. 

Ometi polnud mul vähimatki aimu, kes nad sellised olid või
mis rolli nad loos üldse mängisid. Kui sa oled “Kõneleja” juba
läbi lugenud, siis paneb sind muidugi imestama, milline oleks
lugu olnud ilma Novinha lasteta, ja vastus on, et see poleks olnud
suurem asi! Kuid tollal ei olnud nende roll minu jaoks veel välja
kujunenud. Aga ometi oli midagi, mis pani Greggi soovima, et
neis oleks midagi enamat – pani ta tahtma, et ta oskaks neil
vahet teha. 

See oleks tähendanud, et prügikasti läheb kõik seni kirjutatu
peale paari esimese peatüki (tegelikult lõppes asi sellega, et kir-
jutasin kogu romaani otsast lõpuni ümber), aga mulle koitis
peagi, et asi on vaeva väärt, sest see lõplik idee kandis kogu raa-
matu otsast lõpuni välja. Olin juba varem tähele pannud, et üks
suuri probleeme ulmekirjanduses tervikuna on see, et pea kõik
kangelased tundusid täielikult väljakujunenutena otse Zeusi
peast välja kargavat – kellelgi ei olnud perekonda. Kui vanemaid
üldse mainiti, siis vaid selleks, et öelda meile, et nad on surnud
või siis inimkonna niivõrd armetud esindajad, et kangelane ei
jõudnud nende juurest pääsemist ära oodata.

Ja vähe sellest, et ulmekangelastel polnud vanemaid: vaid
vähesed neist abiellusid ja said lapsi. Lühidalt öeldes kujutab
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enamik ulmekirjanduse kangelasi endast igavesi noorukeid,
üksikuid ratsanikke, kes lähisuhteid vältides läbi universumi
rändavad. See ei peaks üllatama. Romantiline kangelane elab
alati vältimatult läbi just inimelu noorukiea faasi. Lapseea faa-
sis – see, millega mina oma loomingus kõige enam olen tegel-
nud – ollakse oma identiteedi ja maailmavaate loomisel täielikult
teistest sõltuvad. Väikelapsed aktsepteerivad rõõmsalt ka kõige
kummalisemaid lugusid, mida teised neile räägivad, sest kaht-
lemiseks pole neil konteksti ega enesekindlust. Nad lepivad, sest
nad ei oska olla üksi – ei füüsiliselt ega ka intellektuaalselt.

Kuid aegamisi see sõltuvus mureneb ning lapsed silmavad
esimesi välgatusi maailmast, mis erineb sellest, milles nad
arvasid end elavat, ning nad vabastavad end täiskasvanute kont-
rolli viimastestki jäänustest – üsna samamoodi, nagu tibu
murrab ennast välja munakoorest. Romantilisel kangelasel ei ole
sidemeid. Ta ei kuulu ühtegi kogukonda: ta rändab paigast paika,
tehes head (enda arvates), kuid liikudes aina edasi. Selline on
noorukiea elu: kirglik, intensiivne, maagiline ja tulvil lõputuid
võimalusi, kuid selles puudub vastutus – harva võib oodata, et
ta jääb paigale ja kannab vastutust enda tehtud vigade eest.
Nooruki (romantilises) elus mängitakse kõik maha kahekordse
kiiruse ja valjusega.

Alles siis, kui üksindus muutub väljakannatamatuks, ajavad
noorukid juured alla või püüavad seda teha. See võib, aga ei
pruugi juhtuda nende lapsepõlve kogukonnas, ning need võivad,
aga ei pruugi olla nende lapsepõlve identiteet ja sidemed, mille
nad täiskasvanuks saades taastavad. Ja tegelikult ei suuda paljud
neist kunagi täiskasvanuks saada ning pöörduvad ikka ja jälle
tagasi noorukiea kire ja vabaduse juurde. Aga need vähesed, kes
hakkama saavad, panevad aluse tsivilisatsioonile.

Suurem osa ulmekirjanduse kangelastest on noorukieas,
tõsi – vaid sellepärast, et enamik kangelasi kirjanduses on
noorukieas. Ja see ei tähenda, et noorukitest kõnelev kirjandus
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on tingimata noortekirjandus – ei selles mõttes, et see oleks
mõeldud noorele lugejaskonnale, ega ka selles mõttes, et tegu
oleks väljaarenematu või lapsiku kirjandusega. Aga sellegipoolest
ehitab enamik kirjanikest oma lugude faabula kangelastele, kes
on kohustustest priid, või kangelastele, kes loo huvides kohus-
tustest vabanevad. Kes veel peale noorukite võiksid endale luba-
da seiklusi, mida otsib enamik meist, kes me oma nälja
rahuldamiseks jutuvestjate poole pöördume?

Ometi on vähemalt minu jaoks kõige olulisemad just need
lood, mis õpetavad meile tsiviliseeritust: lood lastest ja täiskas-
vanutest, vastutustundest ja vastastikusest sõltuvusest. Kui ma
polnud ka ise veel täiskasvanuks saanud, keskendusin ma palju
aastaid lapse vaatevinklile, kuid “Surnute Eest Kõneleja” ajaks
olin ma piisavalt vana ja ehk (lõpuks) ka piisavalt tsiviliseeritud,
et luua väike perekogukond nähtuna just täiskasvanu silmade
läbi – mitte ilmtingimata lapsevanema, vaid pigem säärase
täiskasvanu vaatevinklist, kes tunneb perekonna suhtes vastu-
tust. Selleks täiskasvanuks saab Ender, ma teadsin seda, ja
lapsed peavad olema perekonnast, mis kannatab – nii tervikuna
kui ka iga pereliige eraldi. Nii hakkasin ma “Surnute Eest
Kõnelejas” nägema võimalust teha midagi sellist, mida kum-
maliste ja imeliste lugude žanris harva võib kohata – ma võisin
näidata perekonna imet selle muundumises.

Sellele otsusele jõudes loo fookus muidugi muutus. Romaani
keskmeks ei olnud enam pequeninode võõrliigi müsteerium.
Nüüd oli selleks vähemalt samavõrra ka Novinha perekonna
lunastus, nende väikese haavatud kogukonna paranemine. Ja
rohkem kui sellest rääkis lugu tegelikult ühiskonna ideest kui
sellisest – nii läbi Milagre kogukonna kui ka pequeninode
hõimu. 

See polnud kerge. Enamik romaane saavad hakkama suhete
kujutamisega kahe või äärmisel juhul kolme tegelase vahel. Sest
iga kord, kui mängu tuleb uus oluline tegelaskuju, muutub

19

SISSEJUHATUS

surnute eest kõneleja FINAL_enderi sari  2/4/15  2:34 PM  Page 19



nende loomine raskemaks. Iga kirjanik teab, et tõeliselt arenevad
tegelased läbi suhete teiste tegelastega. Kui olulisi kangelasi on
vaid kaks, on tegemist ainult ühe suhtega. Kui neid on kolm, on
suhteid juba neli: A ja B vahel, B ja C vahel, A ja C vahel ning
lõpuks suhe, mis tekib siis, kui nad on kõik koos. 

Aga ka see ei anna veel vähimatki aimu kogu asja keeruku-
sest, sest päriselus muutuvad inimesed kübeke iga kord, kui
erinevate inimestega suhtlevad. Need muutused võivad olla väga
suured – näiteks mäletan ma väga hästi üht suve, mil ma Utah’
Sundance’i suveteatris esinejana kaasa lõin. Olin siis üheksa-
teistkümneaastane ning valmis nii ennast kui ka teisi veenma,
et olen tõeline mees, nii et koos teiste esinejatega olin ma vähe-
malt sama labane – vastuhaukuja, ropu suuga ja vulgaarne – kui
kõige lapsikumad nende hulgast. Nägin kõvasti vaeva, et oma
labasused piisavalt voolavaks ja nutikaks muuta ning teiste naer
ära teenida. Samal ajal elasin ma endiselt oma vanemate juures
ja veeresin oma jalgrattal hilja õhtul mäe otsast hullumeelse
kiirusega alla vaid selleks, et jõuda koju, kus teatud sõnu kuna-
gi ei tarvitatud. Ja ka mina ei teinud seda mitte kunagi. Ma ei
libastunud perekonna ees mitte ainsamatki korda ega kasutanud
sõnavara, mis oli minu jaoks teiste Sundance’i esinejatega
kõneldes tavaline. Mitte et see oleks olnud mingi vägitükk. Ma
ei mõelnud oma käitumise muutmisele, see lihtsalt juhtus. Kui
ma olin vanematega, ei olnud ma sama inimene.

Olen seda märganud ikka ja jälle oma sõprade või teiste pere-
liikmete juures. Ühest kontekstist teise liikudes muutub kogu
meie ülalpidamine, maneerid ja kõnekujundid. Kuulake mõnda
oma tuttavat, kui ta tõstab telefonitoru. Meil on erinevate
inimeste jaoks erinevad hääletoonid – meie hoiakud ja tujud sõl-
tuvad sellest, kellega parajasti koos oleme.

Nii et kui jutuvestja loob kolm tegelaskuju, nõuab iga nende-
vaheline suhe, et isik selles muutuks (ükskõik kui märkamatult)
sõltuvalt sellest, kuidas see suhe sel hetkel tegelase enesetun-
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netust kujundab. Niisiis, kui kirjanik, kelle jutus on kolm kan-
gelast, tahab meid tõepoolest veenda nende tegelaste tõelisu-
ses, peab ta välja mõtlema tosin isikut – neli igaühe jaoks.

Mis siis veel saab, kui sa lood perekonna, kus on ema, sur-
nud isa ja kuus probleemset last, ning lisad veel perekonda tun-
giva võõra, kes muudab neid kõiki? See tundus mulle
sisyphosliku ülesandena, sest ma pidin välja arendama tosinaid
persoone (või nende olemasolust vähemalt mõista andma), kaasa
arvatud need, kelleks nad olid kujunenud, et tulla toime oma isa
surmaga, ning näitama seejärel, kuidas Enderi mõju neid
muutis. 

Suurem osa sellest pidi muidugi sündima romaani uue ver-
siooni kirjutamise käigus. Minu esmaseks ülesandeks oli
Novinha lapsed lugejaga kohtumise hetkeks üksteisest selgelt
eristada. Ja istudes sealsamas toas, mida ma Greggiga jagasin,
andsin ma igale lapsele mõne selge ja kergelt eristuva joone, mis
pidi aitama lugejal neil vahet teha. Oo jaa, Olhado on see me-
tallist silmadega; Quara on see, kes ütleb pärast pikka vaikimist
solvavaid asju; Grego on vägivaldne; Quim on fanaatiliselt usk-
lik; Ela on vaevatud emakuju; Miro aga vanim poeg ja teiste
silmis kangelane. Need “haagid” sobisid vaid laste tutvus-
tamiseks – tegelaskujud tuli kaugelt põhjalikumalt välja arenda-
da –, kuid kui “haagid” olid kord leitud, oli mul tegevuskava, mis
lubas jätkata kindlustundega.

Lõpuks ometi oli raamat ennast mulle avanud, ning Nebula
nädalalõpult koju jõudes kirjutasin kogu romaani algusest lõpuni
kuu ajaga valmis. Nagu mul oma kirjutamist õppivatele tuden-
gitele on tavaks öelda: kui sa alguse õigesti paika saad, kirjutab
lõpp ennast sama hästi kui ise valmis.

Siiski, üks asi veel. Ükskõik kui hästi planeeritud romaan ka
poleks – ja vähemalt minu puhul peab see olema ikka väga hästi
planeeritud, enne kui ma saan seda kirjutama hakata –, kerkivad
kirjutamise käigus ikka esile asjad, mida sa polnud kavatsenud.
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Näiteks polnud Little Peggyt ja Arthur Stuartit (tegelased minu
Alvin Makeri romaanides) üheski visandis, aga ometi said just
nemad loo südameks. Ja “Surnute Eest Kõneleja” puhul polnud
üheski minu eelnevas visandis Jane’i. Oh jah, muidugi andsin
ma Enderile arvutiühenduse läbi kõrvas oleva kalliskivi, aga ma
ei teadnud siis, et Jane on isiksus. Jane kasvas välja lihtsalt sel-
lest, et tema suhet Enderiga oli nii vahva kujutada. Jane aitas
Enderi (kellest oleks võinud nii kergesti saada üks igav ja ilme-
tu täiskasvanu) elusaks muuta ning ärkas protsessi käigus ka ise
ellu. Selleks hetkeks, kui ma “Surnute Eest Kõnelejaga” ühele
poole sain, oli Jane’ist saanud üks selle kõige olulisemaid tege-
lasi ning suur osa kolmandast raamatust “Ksenotsiid” keskendub
just temale. 

Oo jaa! Kolmas raamat. Ka seda polnud ma kunagi kavat-
senud kirjutada. Tegelikult polnud ma kunagi kavatsenud kirju-
tada ka esimest – “Surnute Eest Kõnelejast” pidi alguses saama
sooloteos. Aga just siis, kui ma parajasti kirjutasin “Kõneleja”
viimaseid peatükke, helistas mulle Barbara Bova ja ütles, et ta
müüs mu Enderi triloogia ühele Inglise kirjastajale.

“Enderi triloogia?” küsisin ma. “Barbara, raamatuid on ainult
kaks.”

Loomulikult oli ta veidi hämmeldunud. Muidugi võis ta iga
kell tagasi helistada ja asjad kahe raamatu vaatevinklist ümber
rääkida. Aga kas ma kõigepealt ei tahaks natuke järele mõelda:
ehk turgatab mulle pähe ka kolmas lugu, millest ma tahaksin
kirjutada?

Ja samal hetkel teadsin ma täpselt, millise loo ma jutustada
tahan. Sel polnud midagi pistmist Ender Wiggini ega ühegi teise
“Surnute Eest Kõneleja” tegelaskujuga. Tegu oli hoopis üsna iid-
vana projektiga päris minu karjääri algusaegadest, ühe sellisega,
mille tollal Delli kirjastuses töötanud Jim Frenkel oli tagasi
lükanud, kuna tollal polnud ma kirjanikuna veel piisavalt küps,
et nii keerulise teemaga toime tulla. Olles just “Surnute Eest
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Kõnelejaga” hakkama saanud, tundsin ma, et suudan toime tulla
millega tahes. Ma polnud sellele loole – tollase pealkirjaga
“Filoodid” (Philotes) – juba aastaid mõelnud, aga mulle tundus,
et kui ma Ender Wiggini sinna sisse kirjutan, suudan ma loo
samamoodi ellu äratada, nagu see oli juhtunud “Kõnelejaga”.
Muidugi ei pruukinud see õnnestuda, aga miks mitte proovida?

Lisaks – ja nüüd saad sa minust midagi tõeliselt nurjatut
teada – tähendas kolmas raamat, et ma ei pea välja mõtlema,
mida teha kahe süžeeliiniga, mis “Kõneleja” lõpus õhku jäävad:
mis saab tarukuningannast? Ja mis saab Täheraja kongressi
saadetud laevastikust?

Kui ma nõustun kirjutama kolmanda raamatu, võin nende
küsimuste lahendamise jätta järje hooleks, ning kuna ma olen
häbiväärselt laisk mees, pani võimalus mu rõõmust kargama.
Seda muidugi liiga vara – kolmanda raamatu kirjutamine oli igas
tükis täpselt nii raske, nagu Jim Frenkel oli mulle öelnud, ning
mul kulus aastaid, et see õigesti kirja panna – ja isegi nõnda tuli
see minu romaanidest kaugelt kõige ohtrasõnalisem ja filosoofi-
lisem (mida “Filootide” algne visand ka ennustas). Aastate jook-
sul kolmanda raamatu pealkiri muutus, “Enderi lastest” sai
“Ksenotsiid”, ning ka see kasvas, kuni jagunes lõpuks kaheks raa-
matuks, nii et lugu ei lõpe isegi “Ksenotsiidiga” (küll aga järgmise
raamatuga, ausõna!).

Ja nagu “Surnute Eest Kõneleja” enne seda, oli ka
“Ksenotsiid” kõige raskem raamat, mille olin senimaani kirju-
tanud. Sest vaadake, jutuvestja töö ei lähe kogemuste lisandu-
misega kergemaks: kui me kord oleme selgeks saanud, kuidas
midagi teha, ei ole meie jaoks enam põnev teha seda jälle täpselt
samamoodi või vähemalt pole see nii suurema osa jaoks meist.
Me püüdleme aina lugude poole, mille jutustamine on meie
jaoks liiga raske, ja sunnime end õppima, kuidas neid rääkida.
Kui see õnnestub, suudame me ehk kirjutada aina paremaid ja
paremaid raamatuid, või siis vähemalt selliseid, mis on suuremaks
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väljakutseks, või siis päris viimase võimalusena ei ole meil vähe-
malt endal igav. 

Ometi kardan ma iga järgmist raamatut kirjutades sellegi-
poolest veidike, et kord ületan oma võimete piirid ja üritan kir-
jutada lugu, mille kirjutamiseks ma pole ilmselgelt kas piisavalt
andekas või jääb mul oskustest puudu. Selle dilemma ees seisab
iga jutuvestja. Läbikukkumine teeb haiget. Aga palju kurvem on
see, kui jutuvestja ei taha enam proovidagi.

Kardetavasti olen ma nüüd “Surnute Eest Kõneleja” saamis-
loost rääkinud kaugelt rohkem, kui sa kuulda oleksid tahtnud.
Kirjaniku elu on tõepoolest igav. Ma loon lugusid inimestest, kes
riskivad ja pingutavad selle nimel, et muuta maailma. Aga mis
puutub minu enda elusse, siis tähendab see peamiselt kodus
istumist, kirjutamist (kui ma olen selleks sunnitud), arvutimän-
gude mängimist ja teleka vahtimist (kui mul selleks vähimgi või-
malus avaneb). Minu päriselu möödub naise ja lastega kirikus
käies ja pühapäevakoolis õpetades, suhtlemises sõprade ja
perekonnaga, ning täites ennekõike iga pereisa püha kohust –
kustutada kogu majas pidevalt tulesid ja pobiseda, et mina tun-
dun olevat siin ainus, keda nende kustutamine huvitab, kuna
mina olen see, kes neid lambinirusid vahetama peab. Selles küll
suuremat lugu ei ole, kardan ma. 

Aga ma loodan, et Ender Wiggini, Novinha, Miro, Ela,
Inimese, Jane’i, tarukuninganna ja paljude teiste eludest selles
raamatus leiad sa lood, mis väärivad talletamist sinu mälusse –
ja ehk isegi südamesse. See on miski, mis on olulisem kui müügi-
hittide nimekirjad, autoritasud, auhinnad ja arvustused. Sest
selle raamatu lehekülgedel kohtume me sinuga silmast silma,
minu mõte ja sinu mõte, sa sisened minu loodud maailma ja
viibid seal, aga mitte nagu tegelane, kes on minu kontrolli all,
vaid isik, kellel on omaenese voli. Kui sa suudad, võtad sa siit
raamatust selle, mida vajad. Ma loodan, et minu lugu on piisavalt
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tõeline ja paindlik, et sa saaksid sellest teha maailma, mis on
elamist väärt. 

Orson Scott Card
Greensboro, Põhja-Carolina
29. märts 1991
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