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“Kodupaik sisaldab endas kodu tube, iga nurka, iga ahjutagust, iga jalajälge külateel. Mul
on kodukülaga eluaeg ja siiamaani olnud tihe side. Kodune kohalolek ja veel midagi algab
juba Muhumaad mööda Saaremaa poole tulles: siis on hoopis teine tunne kui mandril.
Minu ainus kodu asub Valjala vallas Jursi külas Lõhmusel. Sündisin ma mõni kilomeeter
eemal tsaariaegse magasiaida müüride külge ehitatud majakeses, mille kõrvale jäi
sepikoda. Kõik mu esimesed mälestused pärinevad aga Lõhmuselt, mida pean oma
sisuliseks sünnikoduks.” /Sirp, 09.07.1999/
Bernhard Viiding sündis Saaremaal Valjala vallas Ariste külas sepa ja taluniku pojana.
Lapsepõlve veetis ta Jursi külas, haridusteed alustas Kallemäe 7-klassilises koolis, jätkas
õppimist Kuressaare Keskkoolis ja tudeeris Tartu Riiklikus Ülikoolis kirjandust, lõpetas
viimase 1957. aastal. Hiljem süvendas ta oma teadmisi Keele ja Kirjanduse Instituudis
aspirandina.
Bernhard Viiding töötas Türil ajalehes “Leek” põllumajandusosakonnas, “Rahva Hääle”
kirjandus- ja kunstiosakonnas juhatajana, nädalalehe “Televisioon” vastutava toimetajana
ning firma “Kodamu” pressigrupi juhatajana. 1991. aastal asutas ta koos mõttekaaslastega
ajakirjandusfirma “Viser” ning oli selle esimene tegevdirektor, firma toimis kuni aastani
1994. Eesti Kirjanike Liidu liikmeks sai ta aastal 1999. Bernhard Viiding on maetud Tallinna
Rahumäe kalmistule. Oli abielus Ine Viidinguga.
Ta on oma pika töörohke elu jooksul olnud ka vabakutseline ajakirjanik ning avaldanud üle
1000 artikli, arvustuse ja olukirjelduse ning üle 70 luuletuse.
NOTI ÕPETUS
lasta kenal väntsakal
suitsu singi käntsakal
katlas pirekene kiia
siis jahu vede

nott olgu kena vedel
supi luusikaga süia

nott anda ede

külma runnakaga

külm kuumaga kuum külmaga
koorid tuhli võtad tutti
ampsad liha võtad notti
söödkid tutti notti
Seletused: pireke – natuke
lasta kiia – lasta keeda
vede – vette
ede – ette
tuhlis, tutt – kartul
runnakas – koorega keedetud kartul
/Kogust „katsu ilma kartsata elu peale minna: kolmas laulude roamat“/
1982. aastal avaldas Bernhard Viiding dokumentaaljutustuse “Herman Kuning”, mis paar
aastat varem oli Baltimaade publitsistikavõistlusel auhinna saanud. See oli jutustus Eestimaa
esimese kolhoosi asutamisest Valjalas ning tema esimehe Herman Kuninga saatusest. Lugu
oli niivõrd tõetruult kirja pandud, et selle trükk hävitati EKP KK korraldusel ning ilmus ainsa
säilinud eksemplari järgi alles 1997. aastal Saaremaa ajalehes “Meie Maa”. Teose ainetel
valmis ka näidend “Herman Kuning Esimene”, mida etendati Noorsooteatris menukalt üle
saja korra. Dokumentaaljutustus „Metsavenna elu“ ilmus 1991. aastal ja selle kirjutamiseks
sai ta andmeid kunagiselt metsavennalt Karl Ruisolt.

Bernhard Viiding on avaldanud Valjala murrakus mõtte-, lembe- ja ajalaulude kogud “tähe
tüdruk” (1998), “laev kaindlus” (1998), “katsu ilma kartsata elu peale minna” (1999).
Tema viimane, neljas luulekogu “punane must” (2000) võtab kokku arusaamad kirjamehe
elust ja maailmast.

