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Kõik inimesed teavad, mis on silmade pilgutamine: 
see on silmade avamine ja sulgemine mitu korda 

järjest.
Kui ütleme, et kõik inimesed teavad seda, siis ei 

ole see lihtsalt niisama ütlemine, ei ole nii, et tegeli-
kult mõtleme selle all „kõik minu sõbrad“ või „kõik 
inimesed selles linnas“. Ei, „kõik inimesed“ tähen-
dabki kõiki inimesi, sest kõik inimesed kogu pla needil 
Maa pilgutavad silmi. Ja kõik teevad seda ühtmoodi. 
Nii on see alati olnud.

Inimkonna ajaloo vältel on muutunud paljud 
 asjad: kuidas riides käiakse, kuidas meelt lahutatakse, 
kuidas maju ehitatakse ja kuidas neid lammutatakse. 
Aga silmade pilgutamine mitte.

Pilgutage paar korda silmi. Pilgutasite? Nii, ja täp-
selt samamoodi nagu teie silmi pilgutasite, tehti seda 
ka juba tuhat aastat tagasi, ja ka sada aastat tagasi.

Ja mis meie loo seisukohalt kõige olulisem – meie 
tänapäeval pilgutame silmi täpselt samamoodi, nagu 
pilgutati silmi aastal 1932.

1. Silmade pilgutamine
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1932. aastal juhtus üks käputäis suuri asju ja, 
nagu kõigil aastatel, ka tuhandeid näputäisi väikseid 
asju. Inimesed enamasti eeldavad, et väikestest asja-
dest ajalehtedes ei kirjutata, suurtest aga küll. Ent 
päris nii see ei ole. Iga päev avaldavad ajalehed mas-
siliselt kuulutusi, uudiseid ja artikleid, mida ei loe 
mitte keegi või peaaegu mitte keegi. Pealtnäha ei ole 
need olulised, aga neid avaldatakse, sest kusagil võib 
kellegi jaoks just see väike tekst olla väga huvitav.

Tol aastal korjasid ajalehed üles olulisi uudiseid 
selle kohta, kuidas peeti olümpiamänge ja kuidas 
Adolf Hitler püüdis esimest korda Saksamaal võimu 
haarata.

Mõlemad olid kahtlemata olulised sündmused, 
kuid mitte meie loo jaoks.

Selles loos pakub meile huvi hoopis üks lühel-
dane kuulutus, mis ilmus Prantsuse provintsilehe  
L’Herald des Arcs eelviimase lehekülje ühes nurgas.

1932. aasta 10. aprillil ilmusid noorukese Eugé-
ne Chignoni ukse taha üks markiis, üks krahv  
ja kaks parunit ning nad kõik nõudsid, et ta seda 

kuulutust loeks.
Kuigi, nagu juba öeldud, sarna-

nevad kõik silmade pilgutamised 
üksteisele, pole põhjused silmade 
pilgutamiseks alati samad. Silmi 
võib pilgutada sellepärast, et 
midagi on silma läinud või et 
ere valgus paistab silma, võib 
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pilgutada kurbusest, rõõmust, uskumatusest või  
jahmatusest.

Praegusel juhul, kui mademoiselle Chignon luges 
esmakordselt selles Prantsuse ajalehes ilmunud kuu-
lutust, pilgutas ta silmi jahmatusest.
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