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T Ä N U A V A L D U S E D

Paljud inimesed on aidanud mul seda raamatut ette valmistada ja 
tahan neid siinkohal tänada. Tänan oma toimetajat Michael Manni 
tema kannatlikkuse ja tarkade nõuannete eest, mille hulka kuulub 
ka suurepärane idee lisada igale katräänile kokkuvõte; oma agenti 
Anthea Morton-Sanerit selle eest, et ta oli koos minuga niihästi 
mures kui ka rõõmus; doktor Gerald Phillipsoni soovituste eest, 
mida ta jagas kabala kohta; Shelagh Boydi selle eest, et ta aitas raa-
matut trükiks ette valmistada; meie hulgast lahkunud Penny Stopat 
peenetundelise abi eest raamatu trükkimisel; Ned Halleyd (veel üks 
Nostradamuse fänn) tema heatujulise kriitika eest ning oma abikaa-
sat Claudiat tema ustava toetuse ja innustuse eest.

Pühendan selle raamatu oma õele Angelale.
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S I S S E J U H A T U S

Kui ma 2005. aastal kirjutasin selle raamatu esimese variandi (aval-
dati 2006. aastal), siis pöörasin suurt tähelepanu oletusele, et kat-
rääni 10/26-2006/2008 (maailma ühe juhtiva liidri mõrvamine) 
võiks vaadelda kui hoiatust president Bushi ihukaitsele, et nad 
selle katrääniga hõlmatud kolmeaastase perioodi jooksul oleksid 
presidendi turvalisuse suhtes eriti tähelepanelikud. Kuigi selle aja-
vahemiku jooksul organiseeriti Ühendriikide presidendi vastu mitu 
vandenõu, võin siiski rõõmuga öelda, et ükski neist ei õnnestunud. 
Täpselt selle ajavahemiku ajal, 27. detsembril 2007. aastal, mõrvati 
aga proua Benazir Bhutto, kes oli kahtlemata üks esimese suurus-
järgu liidreid maailmas ning kellest väga tõenäoliselt oleks saanud 
Pakistani järgmine president (mõrv pandi toime täpselt kaks näda-
lat enne Pakistani 2008. aasta valimisi). Ma pole selle üle uhke, et 
tõlgitsesin Nostradamuse ennustusi õigesti – arvatavasti poleks ka 
Nostradamus ise selle üle uhke olnud. Tema nägi poliitilisi mõrvu 
kui paratamatut pahet ning instinkt oleks talle öelnud, et kui sa ini-
mest hoiatad, siis annad talle sellega ka relvad ning et kõik üldsuse 
tähelepanu keskpunktis olevad maailma juhtivad poliitikud oleksid 
rahvusvahelise poliitika selle konkreetse perioodi jooksul toiminud 
arukalt, kui nad oleksid olnud eriti ettevaatlikud.

Tagantjärele tark olles võib öelda, et täpselt on märki tabanud 
veel neli 2005. aastal tehtud ennustust. Need on katräänid 3/6-2006 
(protestantliku kiriku kriis); 3/7-2007 (Põhja-Korea kriis); 4/11-
2011 (paavst Johannes Paulus II järglast Benedictus XVI ähvardanud 
ohud); ja 1/18 (moslemite rünnak ühes Põhja-Prantsusmaa sada-
malinnas). Kõigi nende kohta olen andnud täieliku seletuse autori-
poolsetes märkustes, mis järgnevad ennustuste originaaltekstidele. 
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Peale selle olen originaalkäsikirja teinud vaid kaks olulist muuda-
tust – olen viinud katräänid 8/28 ja 2/28 aastast 2028 aastasse 2008 
ja seda põhjustel, mis saavad ilmseks kohe, kui te loete autoripool-
seid märkusi. 2008. aasta krediidituru kriis on sündmus, mis rapu-
tas tervet maailma ning on päris selge, et  Nostradamus andis sellele 
õige nime ja tähtaja – mitte tema, vaid mina olin see, kes oletas, et 
sündmus leiab aset 2028. aastal – tegelikult on Nostradamuse poolt 
katräänidele antud numbrid lausa  üle loomulikult ettenägelikud. 
Seega kuulub triumf jälle  Nostradamusele – minge lugege katrääne 
ja te saate aru, miks.

Asume nüüd jälle käesoleva raamatu juurde. Kommentaaridega 
alustasin lähemast minevikust, kaksiktornide katastroofist 11. sep-
tembril 2001. aastal. Põhjuseks pole mitte ainult sajandi vahetus, 
vaid ka see, et Nostradamuse ennustused selle sündmuse kohta 
on nii üksikasjalikud ja hämmastavad, et need muudavad tema 
ettekuulutused niihästi meie endi kui ka meie planeedi tuleviku 
kohta veelgi usutavamaks. Nostradamuse tõlgendamine on väga 
sarnane detektiiviloo kallal töötamisega. Nostradamuse filigraan-
sete järelduste jälgimine kuni nende lõpliku, kuigi katselise tule-
museni kujutab endast ülimalt rahuldustpakkuvat deduktsioo-
niprotsessi. Sellepärast lähtun eeldusest, et Nostradamuse kõige 
esoteerilisemad katräänid – teisisõnu need, milles pole otseseid 
vihjeid ajale, milles ta elas, ega neljale ja poolele sajandile, mis 
vahetult järgnesid ta surmale – peavad juba automaatselt viitama 
tulevikule. Seetõttu olen need uuesti ära tõlkinud, lähenedes neile 
täiesti värske pilguga, ilma et ma tagantjärele viitaksin minevikus 
antud kommentaaridele.

Vanaprantsuse kirjaviis on tagasihoidlikult väljendudes oma-
pärane ja niihästi pärisnimesid kui ka nimisõnu saab kirjutada 
erineval viisil. Sõnade tähendused ise olid sel ajal palju muutliku-
mad kui tänapäeval ja kuueteistkümnenda sajandi haritud lugeja 
oleks põlastusega suhtunud katsetesse mingit teksti absoluutselt 
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täht -tähelt tõlgendada. Minu meetodi juures on täiesti uus see, 
kuidas ma vaatlen sadakondadevahelisi suhteid – iga sadakond nii-
öelda lähtub eelnevast. Tuleviku kohta käivate ennustuste puhul 
jäin kindlalt ennustuste täitumise aja juurde, mille Nostradamus ise 
oli kindlaks määranud, ning leidsin sealjuures seoseid, mis heitsid 
ebatavalist valgust kõigile ettekuulutustele, mis sageli olid jäänud 
arusaamatuks.

Minevikus on kommenteerijad lähenenud kõigile katräänidele 
eraldi kui teistest mittesõltuvatele ennustustele, kuid  Nostra damus 
oli alkeemik ja ennustas kristallide põhjal ning uskus, et asju tuleb 
vaadata ühenduses ja sellest ühendusest kerkibki esile tõde. Alkee-
mikud uskusid, et maises elus on kõik omavahel seotud ning 
kokku sulanud ja selleks, et jõuda peidetud koodide ja sisemiste 
saladusteni, tuleb avastada selle ühenduse saladus.  Paljud katrää-
nid, mis pealtnäha pärinevad Nostradamuse erinevatest sadakon-
dadest, on omavahel tegelikult tihedalt seotud ja sõltuvad ning 
neid saab õiges ti seletada vaid siis, kui me seda meeles peame. 
See asjaolu, nimelt nende omavaheline seos, tuleb ilmsiks vaid 
ennustuste tõlgendamise protsessi käigus – üks katrään  tuleneb 
teisest ja ainult seda silmas pidades on võimalik neid usutavalt 
 tõlgendada. Eelmised kommenteerijad pole lihtsalt küllalt uuri-
nud seda,  kuidas Nostradamus oma ennustuste täitumise aegu 
kindlaks määras.

On olemas isegi arvamus, mida ma teatud määral usun, nimelt 
et Nostradamuse jaoks olid need ennustused nagu ajaloo jooksev 
kommenteerimine – teisisõnu soovis ta, et neid kasutataks üha 
uuesti ja uuesti, nende täielik tõlgendamine on aga võimalik alles 
pärast sündmuse toimumist.

Nostradamus jagas katräänid sadakondadeks, millest igaüks koos-
nes sajast ennustusest (välja arvatud vaid kümnest sadakonnast 
seitsmes, mis lõpeb neljakümne teise katrääniga). Võib-olla kavatses 
ta esialgu viia katräänid otseselt vastavusse kalendriaastatega, kuid 
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lõi siis inkvisitsiooni ees araks. Esialgse struktuuri karkass on aga 
alles. Katräänid, mis ühekaupa vaadatuna tunduvad sageli olevat 
arusaamatud, muutuvad huvitavamaks ja selgemaks teiste katrää-
nide kontekstis, mis on kirjas mõnes teises sadakonnas, kuid mille 
toimumise aasta on sama. See kehtib eriti katräänide kohta, mis 
ennustavad kauget (seda muidugi Nostradamuse jaoks) tulevikku. 
Selliseid paralleele kasutades saame silme ette manada pildi kaugest 
tulevikust ja sündmustest, mis selles sisalduvad.

Paljud sündmuste toimumise ajad on omavahel seotud tähen-
duse poolest, kusjuures erinevates sadakondades on ühesugused 
toimumisajad, sest ehkki Nostradamus kirjutas ennustused nende 
sündmuste kohta üles erinevatel aastatel, mida võis üksteisest lahu-
tada päris suur ajavahemik, käivad need ennustused ikka ühe ja 
sama sündmuse kohta. Heaks näiteks on globaalse sõja stsenaarium, 
mida kirjeldavad katräänid 10/69, 5/70, 9/70, 2/70, 8/70 ja 3/71 
ning mis ennustavad ette sündmusi aastail 2069–2101. Või kuidas 
suhtuda sündmuste jadasse, mis ennustab kriisi roomakatoliku-
kirikus ja mida käsitlevad katräänid 2/56, 5/56, 4/56, 10/57 ja 
2/57, hõlmates aastaid 2056-2057? Või Briti monarhia lõpu tsükkel 
katräänides 10/40, 4/40 ja 5/49, aastal 2040? Vaadake nende toi-
mumisaegu – need on absoluutselt konkreetsed. Sama konkreetsed 
on ka katräänide vahelised seosed. Ja mitte keegi pole seda varem 
märganud!

Minevikus on liiga vähe tähelepanu pööratud Nostradamuse  kir - 
ju tistes sisalduvatele viidetele, mis puudutavad klassikalist kultuuri 
ja mütoloogiaid. Need moodustasid Nostradamuse mõtlemis-
protsessi põhialuse, kaasa arvatud ka oraakli mõiste, keda kehastas 
 Nostradamus ise ja kelle eeskujuks oli Delfi oraakel.  Nostradamusel, 
nagu igal kuueteistkümnenda sajandi Prantsusmaa haritud inimesel, 
olid tohutud teadmised klassikalisest kultuurist ning ta oleks neid, 
nagu ka oma lugejate teadmisi klassikalistest müütidest, kindlasti 
ära kasutanud. Sama teadmiste allikat tuleb kasutada ka tänapäeval 
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katrääne tõlgendades ja see kummutab kõik pealiskaudsed ette-
kujutused selle kohta, et Nostradamus olevat kirjutades kasutanud 
mingeid salakoode või -keelt, mis on kättesaadavad vaid privilegee-
ritud asjassepühendatuile või neile, kes tunnevad Akaši kroonika-
tes kirjapandut. Nostradamus on lihtsalt ülimalt palju lugenud ja 
suure päraselt haritud inimene.

Prantslased on alati armastanud sõnamänge ja Nostradamuse ajal 
poleks kellelgi pähegi tulnud, et mingil sõnal on vaid see tähendus, 
mis tal on antud lauses – arvesse tuli võtta ka laiemat konteksti. 
Toon selle kohta ühe näite. Vanas prantsuse keeles tähendas lause 
„En Normandie l’on vendage avec la gaule“ sõna-sõnalt „Normandias 
korjatakse viinamarju ridva abil“, kuid see võis tähendada ka „Nor-
mandias korjatakse viinamarju koos prantslastega“. Tõlkijate jaoks 
on see ebamugav, kuid samal ajal on selles tohutult palju väärtus-
likke peidetud tähendusi.

Minu arvates on võtmeks, mis aitab mõista Nostradamust, tege-
lik tõlkimise protsess, mis avab tõlkija meeled sellele, mida Nostra-
damus talle sajandite tagant (seda niihästi otseses kui ka üle kantud 
tähenduses) püüab öelda. Kõige tähtsam on tõlkija jaoks see, et ta 
ei tõlgiks ennustusi rida-realt. Kogu aeg tuleb silmas pidada tervet 
katrääni ja sageli on vaja tagasi pöörduda alguse juurde, enne kui 
tähendus lõplikult selgub. Suurim oht tõlkija jaoks on soovmõtle-
mine – ahvatlus mingi võimaliku tõlgenduse otsa komistada, sest 
see tundub olevat nii ilmne. Kuna meie, kommenteerijad, pole ise-
endastki mõista mingid Nostradamused, siis peame talle lähenema 
retrospektiivselt. Pole vaja öeldagi, et see annab põhjuse meid süü-
distada selles, et vehime rusikatega, kuigi kaklus on juba läbi. Suu-
nates tähelepanu ainult tulevikus toimuvatele sündmustele, loodan 
ma vargsi sellest kriitikast pääseda, aga tunnistan, et iga kommen-
taar Nostradamuse kohta, mis hõlmab tulevikku, sisaldab endas 
ka kommenteerija isiklikke, paratamatult puudulikke teadmi si 
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oleviku kohta ja seda piirab kommenteerija enda kaasasündinud 
kujutlusvõime.

Ainsaks vastuseks sellele dilemmale on lähenemine katräänidele 
avatud meeltega ning võime meeldivalt üllatuda. Loodan, et te järg-
nevaid kommentaare lugedes tunnete, et mina püüdsin teha just 
seda.
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E E S S Õ N A

Mõte, et mõnel ajaloolasel või biograafil on „õigus“ või et ta teeb 
midagi enamat, kui lihtsalt loob veel ühe usutava ja huvitava müüdi, 
millega mõjutada ja uuendada mõnd juba olemasolevat müüti, on 
täiesti absurdne. Isegi neid, kes suudaksid täpselt kirjeldada möö-
dunud päeva, on vähe – mis seal siis rääkida kümnetest, võib-olla 
isegi sadadest aastatest enne kirjutaja eluaega. Ei, ajaloolased ja 
biograafid esitavad vaid omaenda, faktidel põhineva arvamuse, mis 
on ülimalt subjektiivne, sõltudes meie ajani säilinud materjalidest, 
mis on aga sageli väga lünklikud, sest need on olemas vaid tänu 
mõnele juhuslikule ajaloosündmusele. Ajaloolased omistavad neile 
aga paratamatult liiga suure tähenduse, sest nad on selle tähtsuse 
rõhutamisest liigagi palju isiklikult huvitatud.

Need, kes ajaloos kuuluvad võitjate hulka, varjavad tavaliselt 
seda, mis on nende jaoks ebamugav, või manipuleerivad tõde, et 
see sobiks kokku nende ambitsioonidega, kaotajate osaks jääb aga 
virisemine või kirjutatakse nad ajaloost täiesti välja (üheks ilmseks 
näiteks on mitraism) – sest selline on lõppude lõpuks inimloomus. 
Kui kaotajad elavad kauem neist, kes neile (või nende ideoloogiale) 
ülekohut tegid, siis püüavad nad ajalugu ümber kirjutada, et rõhu-
tada oma raevu ja meeleheidet – ka see on inimloomuses. Seepärast 
on kogu ajalugu vaid faktiks maskeeritud fiktsioon, mis tegelikult 
kujutab endast vaid ajaloolaste püüdlikku katset jõuda peaaegu 
tõeni. Just sel põhjusel on väljamõeldised, kuulujutud ja skandaa-
lid ajalooliselt sama olulised kui (väidetavalt) kuivad faktid, valit-
suse dokumendid (eeldatavalt tõesed) ja kaasaegsete kommentaarid 
(mida muidugi ei määri vähimgi edevus!).

Lahinguid on peetud väiksemategi põhjuste pärast, kui seda 
on Nostradamuse väidetava biograafia üksikasjad. Õpetlased 
on juba kuueteistkümnendast sajandist peale väitnud, et ainult 
nemad teav ad tõelist lugu ning nende järglased jätkavad seda veel 
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täna päevalgi (sama karistamatult). Nostradamuse elust teatakse aga 
nii vähe, et mõned väljamõeldised, mis sageli on esile kerkinud 
umbes sajand pärast ennustaja surma, on ise muutunud tähtsateks 
suunanäitajateks – juhtides meid mitte niivõrd Nostradamuse „tõe-
lise elu“ poole (nagu oleks üldse keegi võimeline seda välja kaevama 
kõigi võltsingute, kuulujuttude ja üldse segaduste seast, millel põhi-
neb suur osa Nostradamuse-uuringutest), vaid selle elu poole, mida 
ta oleks pidanud elama, kui arvestada tema tegelikku mõju.

Igatahes esitan siinkohal lühikese ülevaate Nostradamuse elust, 
mis ei pretendeeri niivõrd sellele, et olla täpne tõde (ja mis ei saakski 
sellele pretendeerida), kuivõrd sellele, et liita olemasolevad, vaidluse 
all olevad ja kindlaks tehtud faktid mingiks arukaks (kuigi parata-
matult mõnevõrra ekslikuks) struktuuriks.



E T T E K U U L U T U S E D
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T E E M A

KAKSIKTORNIDE  
KATASTROOF I

T O I M U M I S E  A E G

September  2001

K A T R Ä Ä N

1/87

Ennosigée, feu du centre de terre,
Fera trembler au tour de Cité Neufve;

Deux grands rochers long temps feront la guerre,
Puis Arethusa rougira nouveau Fleuve.

☋
Maavärin, maa südamest pärinev tuli

raputab Uue Linna torne.
Selle tõttu peavad kaks suurt kaljut pikka võitlust,

kuni Arethusa allikad värvivad jõe jälle veripunaseks.
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E N N U S T U S

See on jube ennustus kaksiktornide katastroofi kohta, mis ulatub 
isegi nii kaugele, et võrrelda kahe kaljusarnase torni võitlust sõjaga 
„kahe suure kalju“, kristluse ja islami vahel. Tornid langevad maa 
südamest pärit tule mõjul, mis kujutab endast Nostradamuse kujut-
lusvõime suurt hüpet, kui tuletada meelde, et plahvatuse katalü-
saatoriks, mida rünnakul kasutati, oli naftal põhinev lennukikütus. 
Teine ebatavaline kokkusattumus seob müüdi Arethusast ja tema 
legendaarsetest Ellises asuvatest allikatest Ellise saarega – immigran-
tide väravaga New Yorki. See on peidetud võti, mille Nostradamus 
meile jättis ning mis osutab täpselt, millisele New Yorgile ta oma 
tekstis viitab.

Veel üks vihje katastroofi toimumise asukohale sisaldub esime-
ses reas kasutatud prepositsioonis du, mis võib tähendada niihästi 
kuuluvust kui ka päritolu. Kui kasutame prepositsiooni of, siis tuleb 
ilmekalt meelde Maailma Kaubanduskeskus. Kuna Nostradamus 
kasutab väljendit Cité Neufve (Uus Linn), siis seob see katrääni 
1/87 kohe meie seeria järgmise katrääniga, mille number on 10/49-
2001. Silma torkavad veel teisedki sarnasused; kaljude ja mägede 
mainimine; vee sümbol ja selle mürgitamine, esimesel korral verega, 
teisel korral väävliga, ning Arethusa allikad niihästi Ellises kui ka 
Syracuse’is (mis samuti asub New Yorgi osariigis).

K O K K U V Õ T E

Pärast rünnakut New Yorgi kaksiktornidele, kus põhikomponendiks 
on lennukikütus, pääseb valla pikk sõda kristluse ja islami vah el.
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T E E M A

KAKSIKTORNIDE  
KATASTROOF I I

T O I M U M I S E  A E G

September  2001

K A T R Ä Ä N 

10/49

Jardin du monde au pres du Cité Neufve,
Dans le chemin des montaignes cavees, 

Sera saisi et plongé dans la Cuve, 
Beuvant par force eaux soulfre envenimees

☋
Maailma aed Uue Linna lähedal,

teel, mis on õõnsate mägede vahel. 
Nad vallutatakse ja lükatakse roiskvette,

inimesi sunnitakse jooma väävliga mürgitatud vett.
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E N N U S T U S

See on kõhedust tekitav pilt kaksiktornidest, mida Nostradamus 
kirjeldab „õõnsate mägedena, mis seisavad tee ääres“ – see tähendab 
ainsal viisil, mis on talle kättesaadav, arvestades piiranguid, mida 
Nostradamusele seadis aeg, mil ta elas. Katräänist 1/87-2001 me 
juba teame, et tema „Uus Linn“ tähendab New Yorki. Käesolevas 
katräänis esitab ta kohutava pildi kahest pilvelõhkujast, mis „lüka-
takse roiskvette“. Selle kirjelduse oleks ta võinud võtta televisioo-
niuudistest, kus näidati, kuidas tornid murenedes kokku langesid. 
Väljendit „väävliga mürgitatud vesi“ võib tõlgendada niihästi piltli-
kult kui ka Ühendriikides tekkinud mõistmisena, et sellest hetkest 
alates on ka nemad haavatavad ja et nad peavad tühjendama karika 
mürgitatud veega, mille saatus on neile ulatanud.

K O K K U V Õ T E

Kaksiktornide hävitamine põhjustab Ühendriikide rahvale trauma. 
Tragöödial on palju kaugeleulatuvaid tagajärgi ning see rikub suh-
ted USA ja islami vahel.
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T E E M A

GUANTANAMO LAHT

T O I M U M I S E  A E G

2002 ja  pärast  seda

K A T R Ä Ä N

1/59

Les exilez deportez dans les isles,
Au changement d’un plus cruel monarque
Seront meurtris: et mis deux les scintiles,

Qui de parler ne seront estez parques.

☋
Väljasaadetud deporteeritakse saartele,
kui uus juht osutub veelgi julmemaks.

Toimuvad mõrvad; kuulatakse üle kaht korraga, 
kuni nad ei suuda rääkimist lõpetada.
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E N N U S T U S

Pärast Talibani lüüasaamist Afganistanis 2002. aastal viidi enam 
kui viissada poliitvangi laagrist X-Ray üle Guantanamo lahe äärde 
hiljuti ehitatud laagrisse Camp Delta (laht moodustab osa Kuuba 
saarestikust, siit sõna „saartele“). Pärast USA-Iraagi sõda 2003. aas-
tal toodi siia veelgi rohkem „väljasaadetuid“. Ba’athi partei sõnade 
kohaselt on president Bush isegi „veel julmem“ valitseja kui Saddam 
 Hussein ja USA interventsiooni tõttu on mõlemas riigis toime pan-
dud loendamatuid mõrvu. Bushi režiim, kellele valmistab kohme-
tust halb kuulsus, mida on põhjustanud vangide kohtlemine, on 
näinud suurt vaeva, et leida juriidiliselt tugevaid argumente, millega 
õigustada Guantanamos kasutatavaid karme ülekuulamis võtteid, 
mida Ühendriikide ühe ametniku iroonilise märkuse kohaselt võiks 
pidada „kosmose juriidiliseks ekvivalendiks“. On loogiline oletada, 
et vangid, kellele need võtted osaks saavad, hakkavad tihti rääkima, 
kuni „nad enam ei suuda rääkimist lõpetada“.

K O K K U V Õ T E

Afganistani sõjas ellujäänud deporteeritakse Guantanamo vangi-
laagrisse. Ühe vangi tunnistust kasutatakse teise vastu. Vangid ei 
pea talumatule survele vastu ning on lõpuks sunnitud rääkima 
hakkama.
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T E E M A

USA-IRAAGI SÕDA I

T O I M U M I S E  A E G

Märts/apri l l  2003

K A T R Ä Ä N

7/7

Sur le combat des grans cheveux, legiers
On criera le grand croissant confound
De nuict tuer monts, habits de bergiers
Abismes rouges dans le fossé profound.

☋
Sõja tõttu, mida alustasid võimsad heledajuukselised,

hüüavad inimesed, et islami suur poolkuu on äraneetud.
Öösel mägedes surevad need, kes on riietatud karjase moodi, 

verejoad voolavad sügavates kraavides.


