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Marie Underi kujunemistee algus
• Ei ole saladus, et Under veetleva daamina võlus nii mitmeidki 

tolleaegseid kultuuritegelasi ja need omakorda mõjutasid ta 
loomingut.

• Ettekandes on kasutatud katkendeid Marie Underi kahest kirjast 
Ants Laikmaale, dateeritud 16. jaan 1916.

• Pihtimusliku kirja puhul pole isegi selge, kas Under on selle ka 
kunagi ära saatis, sest see on leitud temast järelejäänud paberite 
hulgast, aga teadaolevalt polnud tal kombeks oma kirju 
kopeerida. Nimetatud kirja on tervikuna avaldanud ajakiri 
Looming 1997 – 08.

• http://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/8241



Underi kujunemise algust mõjutanud 
isikud

• Under kasvas üles väga ranges kodus. 

• Marie Under sai saksakeelse hariduse ning alustas luuletamist 
saksakeelsete ballaadidega, mõjutatuna Goethe ja Schilleri loomingust.

• Katkend nr 1 Marie Underi kirjast Ants Laikmaale Tallinnas, 16. jaan 1916

• 1901. aastal, kui Under oli 17-aastane, tutvus ta tol ajal 34-aastase 
Eduard Vildega, kes aitas noorel tütarlapsel saada kontoripreili kohta 
Tallinna ajalehes Teataja. Seal puutus Under esmakordselt kokku eesti 
kultuuriinimestega, ometi ei alanud sealt veel Underi suhe eestikeelse 
kirjandusega. Vildele näitas Under on esimesi saksakeelseid ballaade ja 
Vilde õhutas noort kirjaneitsit edasisele loomingule, kuid Underi ja Vilde 
suhtlus oli saksakeelne.



• Vilde ja Underi suhteid reedab pisut sama kiri Laikmaale 16. jaanuarist 
1916. Vilde oli Marie Underisse armunud, saatis talle kirglikke armastuskirju, 
kuid tütarlaps pidas meest „vanaks ja inetuks“, kuigi imetles teda kui 
kirjanikku ning esimest loovvaimu, kellega ta pärast puritaanlikku 
lapsepõlve kokku puutus. Under joovastus Vilde vaimsusest, aga mitte 
isikust.

• 10. veebruaril 1902. aastal abiellus 19-aastane Marie Under Carl Eduard 
Friedrich Hackeriga, kellega Marie Under oli tutvunud juba Teatajas 
töötamise ajal ja keda ta kutsus Karoluseks. 

• Katkend nr 2 Marie Underi kirjast Ants Laikmaale Tallinnas, 16. jaan 1916

• Perekond kolis pärast abiellumist Moskvasse, et varjata esiklapse Dagmari 
sündi seitsme kuu pärast.



Carl Eduard Friedrich 
Hacker oli eesti luuletaja 
Marie Underi esimene 
abikaasa. 

Sündis: 19. veebruar 1878
Suri: 24. jaanuar 1949

Carl Hacker oli pärit 
Hiiumaalt. Marie Under 
kirjeldas teda Ants 
Laikmaale kui ilusat 
meest: mustad põlevad 
silmad, must juus ja 
kahvatu pale. Carli isa oli 
pottsepp.



Underi kirjast Dagmarile
• Kallis Dagy! Ma jutustan sulle ühe väikse saladuse. See on 

natukene naljakas ja natukene piinlik. Vaata, Amammat (Underi 
ema Leena hüüdnimi) olen pidanud ma alati väga kartma. Kui 
nüüd sina sündisid, siis olin mina alles 19ne aastane ja kartsin teda 
veel enam kui praegu. Sa sündisid aga veidi varem. Et me aga 
Amammat kartsime, siis otsustasime papaga su sünnipäeva veidi 
edasi lükata – offitsiaalselt muidugi. Nii kirjutas siis papa Moskvast 
Tallinna, et sa oled sündinud siis ja siis (su senine sünnipäev), kuna 
su õige sünnipäev on aga 19nes August, uue stiili järgi 1ne 
September. Kallis laps, kui sa nüüd lähed end leeri kirjutama, siis 
pead muidugi andma üles oma õige sünnipäeva. Sest su 
ristimistähel on ka nii. / … / Ära sa teisele kellegille sest veel räägi! 
Ükskord võib ju üle minna õige sünnipäeva pääle. Ära ole mulle 
selle sigri-migri pärast pahane. (katkend Underi päevikust)



Marie Under ca 1903 (foto: Max Meixner Revalis)
Marie Under esiktütar Dagmariga 1903



Marie Under „Ema laul“
• Lapsuke on mul õrnake, kullake, kaunis:

• näoke nii rõõmus ja hää ja suuke nii sulaval naerul,

• silmad nii säravad, sügavad, sametimustad,

• vaatavad hingesse mul, süütavad lõkkele südant:

• oh, kuis sind armastan ma, õrnake kullake, kallis,

• naerlevat suukest ja silmi nii sametimusti,

• heledaid juukseid ja kõiki su väikeseid liikmeid

• ja sinu hellakest hinge.



Kuid Underi abielu ei olnud õnnelik

• Saatus viis 38-aastase kunstniku Ants Laikmaa ja 21-aastase 
abielunaise Marie Hackeri kokku 1904. a. Marie oli tulnud 
suvepuhkusele oma pooleteiseaastase tütrega Moskva 
kandist, kus tema mehel Carlil oli töökoht. Kaasakiskuva 
loomuga Laikmaa võitis korrapealt Underi täieliku poolehoiu.

• „Noore naise ergas vaim ja elav kunstihuvi soodustasid tutvuse 
arenemist; loomult impulsiivsena ja trotsides väikekodanlikke 
eelarvamusi, käis pr. Hacker paaril korral kunstnikku ka tema 
ateljees vaatamas," kirjutab kirjandusteadlane Endel Nirk 
raamatus "Kaanekukk".



• Kunstniku ja tulevase poetessi vahel sugenes sügav 
teineteisemõistmine, Nirgi arvates soov Underit portreteerida otse 
iseenesest. 

• Või nagu sõnastab kirjandusteadlane Rutt Hindrikus: „Underi ja 
Laikmaa suhe algab modelli ja kunstniku kirgliku suhtena ning 
kujuneb luuleprintsessi ja Kaanekuke eluaegseks sõpruseks.“

• Armunud Laikmaa maalis 1904. a. suvel Underist kaks portreed. Neist 
kuulsaim on „Mutti“, mis kujutab säravalt naeratavat noort daami. 

• „Teos on sündinud tõelisest inspiratsioonist ja imetlusest. --- Ülemeelik 
elurõõm ja Jugendlust avaldub portrees loomulikult ja siiralt," kirjutab 
Endel Nirk.



Ants Laikmaa „Marie 
Underi portree“, pastell, 
1904 suvel

Originaal on Underi ja 
Tuglase 
Kirjanduskeskuses 
Tallinnas Nõmmel 
(Väikese Illimari 12)



Underis sünnib tunnete mõjul luuletaja
• Kui portree oli valmimas, pani Under paberile järgmised 

saksakeelsed värsid:

• Olen see tõesti mina? värske, uljas ja kena, / igas näojoones 
mängib lapsenaer / Nõnda täis noorusindu ja ülemeelikust / 
oo, Sina, ma tänan sind, / Kes Sa headuse oled minus ärkvele 
virgutanud, / --- Hing, mis oli tardunud ja kurb / Puhkes taas 
õitsele Sinu õnnistusrikkal mõjul.

• On imetlusväärne, kui ehedalt suutsid poetess sõnas ja 
Laikmaa kunstis jäädvustada tunnete tärkamist.



• Poseerimise ajal luges Under Laikmaale oma värsse. Ja just kunstnik oli 
see, kes soovitas Underil hakata kirjutama eesti keeles. Under kirjutas 
Laikmaale saksakeelse luuletuse „Kuidas juhtus“.

• Kuidas juhtus, et sind nägin, / Kõige kallim inime / Kõige kallim, kõige 
kaunim / Kuidas kokku tulime? / …

• Armastuse mõju oli suur. Eesti kunstile andis see ühe vaieldamatu 
šedöövri ja kirjandusele samaväärse luule. Lisaks veel oli just Laikmaa 
see, kes saatis mõni aeg hiljem temale näha toodud mõne eestikeelse 
Underi värsi autori enda teadmata Uudistele ja Postimehele, kus see 
1904. aastal Underi suureks ehmatuseks avaldati.

• Nii tuli Underi trükidebüüt, küll varjunime Mutti all. See armastus võinuks 
päädida ka muuga kui kõrge kunstiga. „Laikmaa ja Underi suhe oli 
teatud perioodil nii produktiivne, et selle tulemuseks oleks võinud peale 
värsside olla ka üks teine fruktus," kirjutab delikaatselt Hinrikus.



• Sel kuumal suvel maalis Laikmaa Underist ka teise, palju 
vähem tuntud portree. See kujutab kammitsetud noort 
daami, kellest hoovab kõike muud kui ülemeelikut elurõõmu. 

• Portree sarnaneb väga Underist Moskvas tehtud fotoga 
aastast 1905. Pole võimatu, et foto on tehtud aasta varem, 
1904.

• Tõenäoliselt on see Underi pastellportree ajaliselt esimene, 
maalitud Printsessi ja Kaanekuke tutvuse hakul, mitte kaua 
aega pärast Underi Moskvast saabumist.



Ants Laikmaa „Marie 
Underi portree“, pastell, 
1904
Originaal on KUMU-s

Noore naise kolmveerandfiguur 
külgvaates paremale, 
tumedad juuksed 
kuklasoengus, pea pööratud 
üle õla, pilk suunatud alla, 
käed seljal. Naisel pehmed 
näojooned, tõsine ilme, seljas 
püstkraega, pikkade 
varrukatega õhuline valge kleit. 
Taustaks kahvatukollane, 
oliivikarva maastik roosaka 
taevaga. Nägu ja pea hoolikalt 
modelleeritud, tumeda 
kontuuriga ümbritsedes. 
Kehaosa hoogsalt kriitidega 
markeeritud, jättes aluspinna 
nähtavale. signatuur/ 
meistrimärk: A Laipman... 1904



• Lisaks eluloolistele seikadele selgus märksa sügavamalt mõju, mis 
Laikmaal oli Underi isiksusele tervikuna. 

• „Laikmaa roll oli palju suurem, kui me seni oleme teadnud, eriti just 
varase Underi puhul, kus ta ise kõige rohkem kahtles, mida ta suudab,“ 
hindas Sirje Kiin. 

• „Vilde ei teinud selles suhtes midagi erilist, see on Laikmaa roll - mitte 
ainult see, et ta innustas Underit saksa keele asemel eesti keeles 
kirjutama. Laikmaa teene on see, et ta üldse püsivalt kirjutama hakkas,“ 
leidis ta.

• Pille Runnel „Marie Underi ja Ants Laikmaa suhted selginevad“; 
Postimees; 2. juuni 1997



4. okt 1905 sündis Underi teine tütar 
Hedda (nime inspireeris Ibsen)

• Palju on spekuleeritud oletusega, kas just Laikmaa võis olla Underi teise 
tütre isa. See pole siiski tõestust leidnud.

• See polnud praktiliselt võimalik, sest nad ei puutunud enne lapse sündi 
kokku. Neil oli küll kirjavahetus, aga 1905 jaanuaris ei käinud Laikmaa 
Moskvas ega Under Eestis. Teiseks tõendavad seda ka Laikmaa kirjad 
Underile. Laikmaa paluti küll 1905 sündinud tütre Hedda ristiisaks, ent ta 
kirjutab Underile kohe: tore - said lapse, aga kuidas on lood 
vaimuviljadega, saada parem luuletusi, edenda eesti asja. Arvan, et 
värske salaisa poleks ehk lapse suhtes sellist tundetust ilmutanud. Pealegi 
kinnitavad Underi sugulased ja fotod, et Hedda oli justkui Carl Hackeri
suust kukkunud – hästi tugeva meheliku näoga.

• Siuru Printsessi tegelik elu; Kalev Keskküla küsitleb Sirje Kiini, Eesti Ekspress; 
21. detsember 2009 



Ants Laikmaa koos 
Underi tütarde Dagmari 
ja Heddaga

Kui Under juba Tallinnas 
elas, oli Laikmaa tema 
kodus pidev külaline. 
Kunstnik hoidis väga ka 
Underi tütreid ja oli 
nende konkurentsitu 
lemmik.

Peale Laikmaa meeldis 
lastele ka Hugo 
Raudsepp – noorema 
tütre suure hundikoera 
kõrgune mänguhobune 
sai nimeks Hugo. 



• Üksteist aastat hiljem, kui armastusest oli saanud juba sõprus, maalis 
Laikmaa Underist kolmanda portree, kõige vähem õnnestunuma. See 
maal ei ole kahjuks säilinud.

• Portreteeritava ilmest võib välja lugeda väsimust, võrreldes „Muttiga" on 
see ilme lausa elutu. Kirg on jahtunud ja asendus hetkeks vastastikuste 
süüdistustega, mis päädisid 1916. a. algul Underi kirjaga Laikmaale.

• Marie Underi ja Ants Laikmaa jäid elu lõpuni suurteks sõpradeks. Laikmaal 
oli elus palju modelle ja armukesi, aga ei ühtki püsivat naist kuni elu lõpuni 
– ta hindas lõpetamatust.

• Kaanekukk võitis ka Underi teise abikaasa, luuletaja Artur Adsoni
lugupidamise. Üllatav on, et kui Adson koostas Underi elulooraamatut, 
jättis ta sellest täiesti välja Carl Hackeri, esimese abikaasa, kuid Laikmaale 
on Adson pühendanud terve peatüki.



1913 ilmub Underi ellu uus mees –
Artur Adson

• Under ja Adson tutvusid 24. augustil 1913. aastal Estonia teatri uue hoone 
suurejoonelisel avamispeol. Pärast seda otsis Adson kirglikult teed Underi 
majja, püüdes ennast igati kasulikuks teha. Underi-poolne suhtumine oli 
märksa leigem.

• Adson oli mees, kes armastas Underit nii naisena kui loojana, mis tähendas 
hinnata ka tema sensuaalsust. Meeleline maailm oli Underile väga tähtis. 
Füüsilist poolt ei saa lähisuhtes alahinnata. Underi ümber tiirles ju mitmeid 
mehi, Under oli toonases Eesti kultuuris päikesesüsteemi keskpunkt. Aga 
küsigem: miks ta valis just Adsoni? Arvan, et kui Adson poleks nii visa ja 
osav armastaja olnud, poleks talle ka võimalust antud. Adsonist sai 
kultuuriinimene alles Underi salongis. Under kujundas Adsoni, tema oli 
päikesenaine, keda Vilde „Tabamata imes" Eva Marlandina kujutab. 
Under inspireeris ka Adsoni looma...



24. aug 1913 Estonia teatrimaja avamispäeval



1916 otsustas Under abielu lahutada
• Abielu ei rahuldanud Underit ning ta otsustas oma abielu lahutada – mitte 

teise mehe pärast (ei Tuglase, Adsoni, Laikmaa ega Vilde pärast), vaid 
sellepärast, et abielu ei rahuldanud teda vaimselt. 

• Marie Under algatas 1916 lahutust, mis oli tolleaegsete moraalireeglite 
järgi kuulmatu samm, mille eest teda mõistsid hukka nii vanemad, õde, 
vend, sugulased kui sõbrad (isegi Laikmaa, tuntud vabameelne kunstnik, 
kes ise oli noore Underi ära võrgutanud). Lahutusprotsess kestis 7 aastat 
(1916–1923) ja oli väga närvesööv. 

• Adson truu armastajana oli pidevalt Underi kõrval, hoolitses tema eest, 
armastas teda tingimusteta ajal, kui kogu Eesti poetessi ebamoraalsuse 
hukka mõistis. Küllap Undergi sai lõpuks aru, et truumat armastajat ei või 
keegi elus leida.



Marie Underi luuletus 
„Ma armastan su 
armastust“ ilmus poetessi 
esikkogus „Sonetid“ 
1917.

• Ma armastan su armastust ja jään
ta imetlejaks: hardalt teretan
kui päästjat sind ning hinges veretan
sull’ tänu liigust, kui su armu näen.

Ei malda kauem sala kui fontään
sull’ helada – sind ülemeretan!
Kui põõsas ammu õitest nõretan,
kui õnnistet all armupäikse läen.

Ma armastan su armastust! Sa mind
sind armastama oled armastanud,
mind hõõgab ilusaks su armuind,

sa leevendad mu igatsusejanud:
kui elujooki sinu rõõmu joon,
su valu oma valuks ümber loon.

Luuletus on 
igasuguse kahtluseta 
kirjutatud just Artur 
Adsonile mõeldes.



Veel tabas Underit kirglik tundepalang 
1917, kui Eestisse saabus Tuglas

• Tuglase ja Underi kirg süttis 1917. aasta "pilvitul ja pöörasel" (Rutt Hinrikus) 
suvel, Siuru tegevuse kõrgperioodil, kui mõlemad puhkasid Kehra lähedal 
Birkenruh’ suvemõisas. 34-aastane Under oli juba kogenud armastaja, tal 
oli seljataga pikk ja arendav vahekord Ants Laikmaaga ning kirglik 
suvepuhkus Artur Adsoniga 1915. aastast. 

• "Kogenud armastaja" kõlab ehk jõhkralt, aga pean silmas, et Under pidi 
olema teadlik armastuse ja loomejõu seostest ja mõistis neid kasutada. 
"Mulle meeldib hädaoht, rahutus, balangseerimine armastuses. /---/ Olen 
õnnelik, et meie vahekord ikka enam ja enam komplitseerub ja on nii 
õnnelikult õnnetu." Kodumaale saabunud Tuglas kurtis aga loomingulist 
kriisi ja ootas suurt armastust, nagu ta Printsessile kirjutab. Tema 
armastusjanu on seotud inspiratsiooni- ja loomisihaga.

• Kalev Keskküla, Eesti Ekspress, 18. mai 2006

• Vaatame kahte treilerit Raimo Jõeranna filmist Siuru kuumast suvest 1917



• „Armas, ma ei või olla Sind nägemata. Sind Kuulmata! /---/ Armas, ma 
lämbun sellesse lõõmasse," õhkab Friedebert.

• „Sina! Olen joobnud, olen joobnud! Sama joobnud kui olin meie viimasel 
ööl! Kui viin tõusis mulle pähe Su kiri…" hõiskab Marie.

• Niisiis oli suurvaimude kirg "silmapilkne meeleheitlik andumissööst" ja 
"spontaanne minuti-õnn", nagu suure talendi tabavusega sõnastab Under, 
aga samas ka loominguline abinõu. Seepärast oli selle armastuse lõpp 
(kirjandusele) õnnelik, päädides kollegiaalses sõpruses. Adson tajus 
situatsiooni hästi ja meenutas Printsessile, et Tuglasest pole temaga võrdset 
paaži, pühendujat Printsessi teenimisele. Tuglas teadis ehk paremini kui 
ükski teine eesti kirjanik, et kunst on suurem kui elu, ars longa…, ning 
abiellus järgmisel aastal Eloga, kellest sai talle tubli majapidajanna. 
"Laikmaa ja Tuglase loovus distantseerusid sõltuvust kartes, ent Paaži 
loovus ei eksisteerinud oma imetlusobjektist sõltumata," võtab Underi 
„suhtelood" kokku Rutt Hinrikus. Kaotas armastus, võitis kirjandus.



Kirglik ja vaimne „Siuru“ periood



15. okt 1917 toimus kõneõhtu, kus esitati referaate 
Underi ja Tuglase kohta. 
Tuglas kirjutas hiljem Underile:

• Nii sügavale oleme siis laskunud, kolleega, oleme saanud "klassikuteks", kellest juba koolis 
on kõne. Ainus lohutus, et see on sündinud üheskoos, missuguse lahkuse eest ma ei tea, 
missugust jumalat pean tänama.

• Panin üleval olevat kuulutus juhtumisi eila õhtul tähele ja otsustasin täna inkognito 
koosolekule minna. Olin kindel, et mind keegi ei tunne. Mul oli oma kavatsus: tahtsin ka 
sõna võtta ja Tuglast maani maha teha ja Underi taevani ülistada. See oleks mulle suurt 
lõbu sünnitanud... Õnneks ei hakanud ma ometi mitte oma kavatsuse esimest poolt läbi 
viima. Tuli nimelt välja, et paar inimest siiski mind tundsid. Selle vastu aga võtsin vähemalt 5 
korda Teie ülistuseks sõna – kõigi teiste ülistuste lisaks...

• Kas teate ka, et üks osa Tartu daamidest ja üleüldse "seltskonnast" on „Sonettide" puhul 
väga schokeeritud? Olla kusagil isegi avalikult arutatud, missugustest nais-tualeti artiklitest 
tohib luuletada ja missugustest mitte. Usun, et vist ainult kõige kaugemad kehast (umbes 
vihmamantel või galoschid) armu leidsid. Kuid "Sonettide" autor! Skandaal! Kõlblus on 
hädaohus!

• Lohutage aga end – noortele plikadele meeldite te väga. Nad maitsesid Teid, süütud kui 
inglid. Ja nemad on ikka tõele lähemal kui "seltskond".

• Felix Ormusson



Truu armastus sai lõpuks tasutud 
• 1920 kolis Adson Underi juurde pärast kuueaastast armusuhet. Tolle aja 

kohta tavatu registreerimata abielu ühe katuse all oli kestnud juba neli 
aastat, kui 11. juunil 1924 35-aastane Adson ja 41-aastane Under lõpuks 
abiellusid „vana vaekoja pääl Raekoja platsil väikeses kantseleikeses. 
Ometi kord!“ (sõnastus Adsoni päevikust).

• 1934 valmis Nõmmel nende ühine maja (praegune Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus). Adson ise valis krundi ja projekteeris aia – oli ta ju 
hariduselt maamõõtja. Suvila Vääna-Jõesuus sai valmis 19. juulil 1938. 

• Lahutusest piinatud Under sai veidigi nautida rahulikku ja stabiilset 
pereelu, kahjuks mitte kauaks…

• Underil ja Adsonil oli Nõmmel taksikoer Pai, kelle neile oli kinkinud Ants 
Laikmaa. Kunstnik külastas poetessi Nõmme kodus tihedalt.



Ants Laikmaa, Marie Under, Artur 
Adson, Hedda Hacker ja tundmatud



Idülliline perekonnaelu Nõmmel
• Adson pakkus poetessile hoolitsust, toetust, usku tema andesse, pakkus kõike, 

mida üks hoolitsev abikaasa ja armastaja saab anda. Aga Adson vaatas talle 
algusest peale alt üles. Tuglas oli see, kellele Under vaatas alt üles. Sina, Täius, 
ütles ta ikkagi ainult Tuglasele.

• Aga muidu käis kogu pere tants ikka Underi ümber. Kui Under kirjutas, ei tohtinud 
teised trepiastmeid nagistada.

• Iga suure ande õnnestumise taga on just lähedaste eriline hool. Underi toeks olid 
lisaks mehele veel õde, tütred, ema, isa. Kogu perekond austas väga Underi 
annet ja vaimset tööd, aga kogu see suur leibkond elas valdavalt ka poetessi 
sissetulekuist. Underi preemia rahadest ja honoraridest toideti seitsmesuine pere 
ja ehitati maja. Tütred olid aastate kaupa tööta, isa ja ema vanad, varasurnud 
venna laps nende ülalpidamisel. Under tegi tõlkijana väga palju n-ö leivatööd. 
Ta on tõlkinud Estonia teatrile ja mujale mitukümmend näidendit, sealhulgas palju 
klassikat, Ibsenit, Shaw'd, Schillerit, Maeterlincki jt. Mitu suurt, rasket värssdraamat 
võis tal olla korraga töös.



Uued pilved aga juba kogunesid 
Eestimaa kohale
• Sõja-aastad elasid Under ja Adson Underi tütarde ja õde Bertaga

Nõmmel. Ka Underi 60. juubel 1943. aastal peeti veel seal, kuigi 
vaesus ja kitsikus oli suur.

• 1941. aastal kohtub Marie Under noore saksa sõjaväepastori 
Hermann Stockiga, kes abiellub 1943. aastal salaja  Underi tütre 
Dagmariga. Stockist saab hiljem Underi tõlkija: 1949 ilmub tema 
tõlkes Underi „Hääl varjust“ („Stimme aus dem Schatten“).

• Underi viimaseks Eestis ilmunud luulekoguks jäi 1942. aastal 
avaldatud „Mureliku suuga“, milles ilmus ka Underi üks 
südamlikumaid luuletusi „Jõulutervitus 1941“.



Marie Under 
„Jõulutervitus 1941“

• Astun vaikselt jõululumist rada

• üle kannatanud kodumaa.

• Igal lävel tahaks kummardada:

• ükski maja pole leinata.

•

• Vihasäde hõõgub muretuhas,

• nördimusest kalk ja hell valust on meel:

• ei saa mitte olla jõulupuhas

• sellel valgel jõulupuhtal teel.

• …

Kaks esimest salmi; kokku 
on salme 12



Väljavõte Artur Adsoni päevikust
Sigtunas, 21. okt 1944

• 20. sept 1944 kell ½4 põgenesime laeval Triina pärast metsikut 
laevalepääsu trügimist, mis peaaegu lõppenuks meie mahajäämisega. 
/…/ Kõik 5 põgenesime. Mõni päev enne seda, kui Printsess võttis Dagyl
kätest kinni ja palus kaasa tulla Rootsi, tõukas Dagy ta käed eemale ja 
ütles: „Ma ju ütlesin, et ei tule!“ See pani Printsessi nutma ja palju 
muretsema, sest ka Hedda tõrkus. Kuid põgenemise päeva hommikul olid 
need rumalad ja tänamatud tütred kohe nõus, kuna nad linnas teistelt 
inimestelt olid kuulnud seisukorra tõsidust. M. Underi sõnu ju ei ustud.

• Elame siin heas majas, kuid halvas seltskonnas. Printsess peab oma 
kroonilise unetuse juures magama toas, kus on 12 voodit hoolimatute 
naistega.

• /…/



Marie Under suri Stockholmis Varbergi pikaravihaiglas ööl 
vastu 25. sept 1980 97-aastasena ja maeti Stockholmi 
Metsakalmistule. Samas suri ka Adson 1977. aastal.



Bo Setterlind „Marie Underi auks“
• Kui väga sooviksin ma olla üks nendest, kes siin Rootsis on võimelised mõistma 

keelt, millesse Marie Under sündis – kas või üksnes selleks, et lugeda tema teoseid 
originaalis ja saada osa tema sõnakunsti algupärast!

• / … /

• Paraku on see võimatu ja seepärast pean ma usaldama tema luuletuste, laulude 
ja ballaadide tõlgendusi, mis mul olemas. Olles üks Eesti armastatumaid poetesse 
läbi aegade, sai Marie Under trööstijaks ka paljudele siin Rootsis, kuhu ta jõudis 
pärast dramaatilist reisi põgenikuna, olles jätnud maha kodumaa ja rahva 
ähvardava ja vägivaldse võimu ees, ning seda juba oma seitsmekümnendates 
eluaastates.

• Pole raske mõista, et Under oli laulnud end oma rahva südamesse ja saanud ka 
selle õiguste eest seisjaks. Lugedes ta ridu, haarasid mind ta hingestatud 
sõnakunst ja omapärased visioonid, kus, nagu luules alati – kannatusest saab laul.

• Ma tänan Jumalat Marie Underi eest.



Marie Under, Artur Adson, Berta Under ja Hedda Hakker
maeti ümber Rahumäe kalmistule Eestis 9. juunil 2016.



• Marie Underi elus oli palju mehi, kellega tal erinevatel 
aegadel olid erinevad suhted – Eduard Vilde, Carl 
Hacker, Ants Laikmaa, Artur Adson, Friedebert
Tuglas…

• Kõik need suhted on erineval moel inspireerinud 
Marie Underit looma ning nende baasil on sündinud 
sadu ja sadu imeilusaid luuletusi.

• Marie Under on kahtlemata 20. sajandi säravaim 
eesti luuletaja.



Tänan tähelepanu eest!

•Ma tänan 
Jumalat Marie 
Underi eest.
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