
GALERII | Estonias tähistatakse Jaan Krossi
100. sünnipäeva
Jaan Krossi sajandal sünnipäeval korraldasid Tammsaare ja
Vilde Sõprade Selts kirjaniku tähtpäeva puhul piduliku
mälestuskontserdi rahvusooperis Estonia, kus kõlab kaunis
muusika ja kõne peab vabariigi president. Kontserdi
muusikajuht on Tõnu Kaljuste ja lavastaja Margus Kasterpalu.

„Jaan Kross on rääkinud oma loomingu kaudu meie enda lugu
avatusest ja eneseväärikusest,“ ütles president Kersti Kaljulaid
Jaan Krossi 100. aastapäeva tähistamisel.

„Vabadussõja ning Tartu rahuga kätte võidetud Eesti aeg,
möödunud sajandi kahe- ja kolmekümnendad aastad olid piltlikult
öeldes istutanud tervesse põlvkonda kaks üliolulist omadust:
avatuse maailmale ning eneseväärikuse,“ ütles riigipea ja selgitas,
et mõlemal on oluline koht ka Krossi loomingus.

Ent ei avatus ega eneseväärikus ei ole riigipea sõnul
iseenesestmõistetavad, sest alustasime maailma silmis sisuliselt
nullist ja pidime endast väga palju andma, et meid riigina
avastataks ja tunnustataks. „Ka Jaan Krossi tegelased on silmitsi
dilemmade ja kompromissidega, nad on tihtigi sunnitud
ennastsalgavateks manööverdusteks, kuid nende lõppeesmärk on
ikkagi isiksuslik või rahvuslik ülendus. Krossi Eesti ajalugu on
isiksuste ajalugu ning isiksuste eesõigustatud kohustus on ka
valvata kultuurilise järjepidevuse ning sellest omakorda tuletuva
kestmise eest,“ rõhutas president Kaljulaid.

Riigipea selgitas, et juba üle-eelmise sajandi lõpus vallandunud
haridustung, see, et igast talu- või töölisperest püüti vähemalt üks
järeltulijatest koolitada kõige kõrgema haridusastmeni, viis 1930.
aastate lõpuks selleni, et meil oli oma, eestikeelne haritlaskond.
„Ilma selleta ei oleks Eesti elanud üle ligi pooleks sajandiks
kaotatud riiki, okupatsioonidega kaasnenud rahvuslikku
aadrilaskmist, küüditamisi ning kultuurigenotsiidi,“ ütles president
Kaljulaid.

Julguse ning usu eest demokraatlikusse ja vabasse Eestisse pandi
Jaan Kross ja tema kaasteelised kinni mõlema okupatsioonirežiimi
ajal, nii sakslaste kui ka kommunistide poolt. „Kuid meie
eneseväärikus hoiti alles ning selle olulisust on aidanud Kross oma
loomingu kaudu meil kõigil meeles pidada,“ lisas riigipea.
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Sarnased uudised

Jaan Kross 100: rahvusringhäälingu eriprogramm (54%)

Kaljulaid: Jaan Krossi looming on hoidnud meie eneseväärikust
(74%)

Galerii: Jaan Krossi sünniaastapäeva tähistatakse Estonia teatris
(81%)

GALERII | Estonias tähistati Jaan Krossi 100. sünnipäeva (95%)
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