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1. Loengusarja saamislugu ja eesmärk

Käesoleva loengusarja esimene variant valmis 2003 . aastal Akadeemiale Nord ja sai
mõni aasta tagasi täiendatult kohandatud Eesti Kunstiakadeemiale . Sarja nimi oli
Mõtteruumide filosoofiast, mütoloogiast ja poliitikast ning loengutsükli eesmär
giks oli kirjeldada ruumi keerukust ja sellest tulenevaid võimalikke tõlgendusviise .
Sari oli mõeldud põhiliselt inimestele, kelle haridus on seotud juhtimise, seadus
andluse, majanduse või kunstiga .*
Õigustuse sellisele loengusarjale leiame ka mõnest Euroopa ülikoolist, kus
tegeletakse majanduse ja juhtimisega ning peetakse loomulikuks, et inimene
uurib, mõtleb ja käsitleb ruumi kui ühte olulist taustsüsteemi või maailma koge
mise viisi .
Arhitektuur tegeleb ruumi ja inimese vaheliste suhetega, pakkudes strateegilisi
teadmisi ning kogemusi, mis oma olemuselt on laiemad kui kitsad erialaspetsiifili
sed õpetused või harjutused . Teadmised ja kogemused inimese ja ruumi suhetest,
mida kätkevad arhitektuuriajalugu ja arhitektuuriteooria, aga ka arhitektuuriprak
tika, pakuvad oletatavasti huvi ka laiemale lugejasjaskonnale .
Loengusari püüab üheks tervikuks siduda eriilmelisi valdkondi arhitektuuri
vallas, mida mul on ühel või teisel põhjusel olnud viimase kümne aasta jooksul
võimalus natuke täpsemalt uurida . Fragmentaarsust ei ole püütudki sellest loen
gusarjast välja siluda, kuivõrd inimese ja ruumi vahekord ongi väga mitmekesine
ja laiaulatuslik . Inimest ja ruumi seovad nii eripalgelised suundumused, et neid on
tihtipeale isegi raske ühitada .
Nii satume arhitektuuri, filosoofia, mütoloogia ja poliitika valdkondadesse
mitmel erineval meetodil ja mitmel erineval ajajärgul . Kõrvale ei saa jätta eesti
vanemat mütoloogiat või keskaegset kristlikku valgusemüstikat, mille mõju ruu
mile on hästi näidatav ja hästi kogetav .
Arhitektuuri ajaloos näeme pidevalt majanduslike, ideoloogiliste, teoloogiliste
ja poliitiliste sündmuste, vahel ka tervete sündmusjadade sõlmumist, mis otseselt
muudab ja mõjutab ruumi . Enamus majanduslikke, ideoloogilisi, teoloogilisi ja
poliitilisi sündmusi evib ruumilist vormi või dimensiooni, või kõige lihtsamalt
öeldes, kui nad ka ei oma nähtavat ruumilist dimensiooni, siis nad ometi kõige
üldisemal viisil toimivad ruumis. Väga tihti on ruumiline dimensioon varjatud
* Käesolevas raamatus on mõningaid loengute osasid terviku huvides kokku tõstetud . Ka on
püütud välja siluda kirjakeelde sobimatut suulist sõnakasutust . Kuna kõiki elavas loengus teh
tud viiteid ei ole võimalik väga täpselt taastada, on iga loengu lõpus ära toodud bibliograafia,
millele loengus on toetutud . Täiesti uued on viimased loengud, mis valmisid konverentsi
ettekandena 2007 . aastal .
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või ilmneb pika aja jooksul . Ruumilist dimensiooni on seetõttu raske ära tunda
ning tihti ei pöörata sellele erilist tähelepanu .
Poliitikas näiteks on olemas isegi mõiste geopoliitika, mis tegeleb maaga (γαία,
γή, terra ja territoorium), vaadeldes poliitika suhteid eelkõige geograafiast kui
maateadusest lähtudes . Mõnede poliitiliste doktriinide ja otsuste lähtekohaks on
maapind oma geograafiliste iseärasuste ja ruumiliste ulatuvustega . Poliitiline, jurii
diline ja füüsiline riigipiir on ruumilised nähtused . Aastate 1939 ja 1940 sündmu
sed Eestis olid vaieldamatult mõjutatud Eesti maa ja veepiirist Läänemere kaldal,
nagu ka Venemaa ja Saksamaa piiridest II maailmasõja eelõhtul . Need piirid olid
ruumilise ulatuvusega ja väga konkreetsed .
Eesti kultuuri ja majandusajaloo sündmused oma vanemates kihistustes on
samuti määratud Eesti geograafilise asendiga . Eestist läände jääv Läänemeri ja põh
japoolne Soome laht määrasid kauba ja sõjateede kulgemise . Emajõgi ja Pärnu jõgi
(Embecke, Embach on otse tõlgitavad kui emajõgi või emaoja) määravad kauba
teede ristumiskohal kesksete linnade asukohad .
Mõistet ruum kasutatakse paljudes erinevates kultuurivaldkondades . Mainime
siin mõnd juhtu: kultuuriruum, õigusruum, keeleruum, majandusruum. Kõik
need inimkogemuse valdkonnad – kultuur, õigus, keel ja majandus – näivad oma
abstraktses vormis olevat ilma ruumilise dimensioonita, ometi kasutatakse nen
dest rääkides mõistet ruum . See on arvatavasti üks algupäraseid viise, kuidas näha
inimese ja ruumi, inimese ja maapinna omavahelisi seoseid . Keel seob siin üheks
tervikuks mõtte ja ruumi .
Siit küsimus (mis oleks ka selle loengusarja hüpoteetiline aluspõhi), kas seda
seost võiks vaadelda ka vastupidisena: kas ruumilisel vormil on oma olemuslik mõju
majandusele, ideoloogiale, teoloogiale ja poliitikale ning loetletud valdkondades toi
mivatele sündmusjadadele? Kas ruumis endas on talle ainuomaseid olemuslikke
või substantsionaalseid ja aprioorseid tunnuseid, mis mõjutavad või lausa määravad ja põhjustavad muudatusi majanduslikes, ideoloogilistes, teoloogilistes
või poliitilistes sündmustes, ehk koguni nende terviklikes arenguteedes?
Esitame käesolevale loengutsüklile uurimiseks järgmise hüpoteetilise väite:
mistahes suuri inimhulki puudutavatel otsustel ja sündmustel on alati oma
ruumiline dimensioon, ja oletame, et ruumilise dimensiooni enda tähendusest
ja kvaliteedist sõltub nende otsuste võimalikuks ning tegelikuks saamine.
Enne kui süveneda väga erinevate nähtuste uurimisse, peaksime mõne sõnaga
puudutama selle loengutsükli lähtealust ja meetodit, see tähendab kirjeldama,
kuidas me kavatseme vaadata ruumi mõistet, ruumi ja inimese seoseid ning seda,
milliste vahendite ning maailmavaatega me seda teeme .
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2. Loengusarja uurimismeetod – poeetiline fenomenoloogia

Esiteks maailmavaateline käsitlus . Loengusarja ei saa vaadelda väljaspool arhitekti
käsitlust, sest maailma on vaadeldud arhitektuurist lähtudes . Liikumapanevaks
jõuks on olnud huvi arhitektuuri loomise vastu . Seega maailmavaateline lähene
mine sellele loengutsüklile on eelkõige arhitektuurikeskne. Ruumist ja inimesest,
ruumist ja mõttest räägime niipalju, kui need puudutavad arhitektuuri ja on vaa
deldavad arhitektuuri seisukohalt . Arhitektuuri valdkonda ennast on aga väga raske
defineerida . Arhitektuur kõige lihtsamalt ja etteruttavalt öeldes ongi inimese ja
ruumi kokkuseadmine, mõtte ja ruumi sobitamine . Sellega tõdeme maailmavaate
ja loengusarja valdkonna teatavat tautoloogilist iseloomu .
Teiseks meetodi käsitlus, sellel peatume pisut pikemalt . Meetod, mille ma olen
valinud selle loengusarja toetamiseks, on fenomenoloogiline . Fenomenoloogilise
meetodi kasutamise põhjuseid või täpsemalt öeldes õigustusi on mitmeid .
Fenomenoloogilist meetodit on arhitektuuri valdkonnas viljakalt kasutatud
1960ndatest aastatest alates . Ometi vajab nimetus fenomenoloogia ise mõningaid
täpsustusi . Arhitektuuriteoreetilisi kirjutisi ja antoloogiaid vaadates näeme, et feno
menoloogia mõistet seostatakse erinevate koolkondadega . Eelkõige kasutatakse siin
Martin Heideggeri pärandit . Sellisena näevad fenomenoloogiat näiteks HannoWalter
Kruft (Kruft 1994), Kate Nesbitt (Nesbitt 1996) ja Neal Leach . Leach arvab fenome
noloogiliste autorite hulka lisaks Heideggerile ka veel sellised filosoofid nagu Gaston
Bachelard, HansGeorg Gadamer, Henri Lefebvre ja Gianni Vattimo (Leach 1997) .
Meile lähemad põhjamaised autorid, kes ennast identifitseerivad fenomeno
loogilise meetodi kasutajatena, on Christian NorbergSchulz ja Juhani Pal
lasmaa . Nemad viitavad põhiliselt Heideggerile . NorbergSchultz loeb feno
menoloogilise kooli liikmeteks selliseid filosoofe nagu Heidegger, Maurice
MerleauPonty ja Bachelard ning mainib ka Otto Friedrich Bollnowi ja Kru
set . Pallasmaa identifitseerib fenomenoloogilise meetodi lisaks Heideggerile
ka saksa filosoofi Edmund Husserliga, tegemata sealjuures nende filosoofilistel
suundumustel otsest vahet . Ka Pallasmaa peab Bachelardi ruumipoeetilist ana
lüüsi fenomenoloogiliseks .
Arhitektuuriteoreetik Michael Hays (Hays 1998) vaatleb fenomenoloogilise
koolkonnana väljaspool Heideggeri pärandit nn . Essexi koolkonda, kuhu kuu
luvad: Dalibor Vesely, Alberto PerezGomez, Peter Carl, Marco Frascari ja arhi
tektidest Daniel Libeskind . Hays leiab nende lähenemisviisi olevat kõige lähemal
Husserlile ja MerleauPontyle .
Käesolevas loengutsüklis püüame, niipalju kui see on võimalik, tagasi pöörduda
Husserli algupärase fenomenoloogilise meetodi juurde. Täpsemalt kasutame
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ühte osa Husserli ajakäsitlusest, mis ilmus tema uurimuses Sisemise ajateadvuse
fenomenoloogiast* (Husserl 1991) . Vähemal määral kasutame ka fenomenoloogilise
ja eideetilise reduktsiooni mõistet, mille Husserl järkjärgult oma loomingus välja
arendab . Vaatamata selle näivale vastuolule algupärase fenomenoloogilise meetodiga
kasutame ka Heideggeri hilisemat loomingut (Heidegger 1959, Heidegger 1971) .
Tinglikult võiksime seda pidada Heideggeri fenomenoloogiliseks või eksistentsiaalseks müstikaks . Need kaks fenomenoloogia vastandlikku, kuid teineteist
täiendavat haru tunduvad arhitektuurinähtuste vaatlemiseks sobivat .
Fenomenoloogiast rääkides ei ole võimalik mööda minna Husserli ja Heideg
geri omavahelistest suhetest . Teatavasti oli Heidegger Husserli õpilane ja Husserl
pidas teda oma mantlipärijaks, kuid nende suhted nii õpetajaõpilase kui ka kolle
giaalsel tasandil olid lõpuks ülimalt keerulised . Süvenemata siinkohal ajalooliste ja
filosoofiliste keerukuste nüanssidesse, märgime vaid kahte momenti . Esiteks, suure
tõenäosusega ei oleks Heideggeri filosoofia võtnud seesugust vormi ilma koostööta
Husserliga . Teiseks, hilise Husserli loomingus kahtlemata väljendub kriitiline vaade
Heideggeri filosoofilistele suundumustele . Nii et need eelmise sajandi kaks tähele
panuväärset filosoofi on seotud keerulise vihaarmastussuhtega .
Husserl ja Heidegger ise olid muidugi lõpuks täiesti teadlikud oma filosoofi
liste eesmärkide erinevusest . Kirjas Alexander Pfänderile kirjutab Husserl:
Olen jõudnud häirivale järeldusele, et filosoofiliselt ei ole mul midagi pistmist
selle Heideggeri kõikehaaravusega, tema sädeleva ebateadusliku geeniusega; et
Heideggeri nii avatud kui varjatud kriitika põhineb hiiglaslikul mittemõist
misel; et ta võib olla seotud uue filosoofilise süsteemi loomisega, millise või
matuks tegemist olen alati pidanud oma elutööks (Husserl 1997: 428) .
Heidegger omakorda ütleb, et ta ei tegele fenomenoloogia endaga kui mee
todiga, vaid sellega, millega “fenomenoloogia ise tegeleb”, justkui astudes sellest
meetodist sammu lähemale maailmale, millega ta tahab tegeleda . Samuti käsitleb ta
mõnevõrra erinevalt fenomenoloogiliste reduktsioonide meetodit . End Husserliga
võrreldes ütleb Heidegger:
Husserli jaoks on fenomenoloogiline reduktsioon, mille ta töötas esma
kordselt selgelt välja uurimuses Ideed puhta fenomenoloogia ja fenomenoloogilise filosoofia suunas (1913), meetod, mis juhib fenomenoloogi
lise vaatluse inimolendi, kelle elu on seotud asjade ja isikute maailmaga,
* Kasutaud: On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time
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loomulikust suhtumisest tagasi teadvuse transtsendentaalsesse elusse,
tagasi selle noeetilisnoemaatilisse kogemusse, milles objektid on üles
ehitatud kui teadvuse vastavused .
Meie jaoks tähendab fenomenoloogiline reduktsioon fenomenoloogilise
vaatluse juhtimist tagasi olemise haaramisest, mis iganes ei oleks selle
haaramise iseloomuks, tagasi selle olemise olemasolu mõistmisesse (Hei
degger 1988: 21) .
Husserli ja Heideggeri filosoofiliste süsteemide üldsuunda lihtsustatult vaa
deldes on selge, et Husserl on huvitatud eelkõige tunnetusõpetuslikust aspektist
ehk sellest, kuidas me maailma kohta midagi teada saame, Heidegger aga olemis
õpetuslikust aspektist ehk sellest, mis on maailm . Siit võiks leida vihje ka nende
filosoofide meetodi kasutamiseks kunsti ja arhitektuuri vallas .
Kellele pakub huvi filosoofilist meetodit rakendada loomingus, leida oma
tegevusele ja mõtetele tuge ja oma loomingus sügavamaid tähendusi, sellel tasub
pöörduda Heideggeri poole . Eriti Heideggeri viimased teosed nagu Luule, keel
ja mõte (Heidegger 1971) on kantud sügavast poeetilisest ja kohati teoloogili
sest suundumusest, kus tema varasemate loengute detailirikkus on läbi töötatud
ja kristalliseerunud suurte abstraktsioonidena . Selline mõiste nagu neljavald, mis
seob inimesi kui surelikke jumalatega ja maad taevaga, on kahtlemata väga suure
üldistusjõuga . Samas aga ei tohiks Heideggeri mõisteid üle võtta lihtsustatult ja
süvenemata, mille tulemuseks oleks lihtsakoeline süsteem, millel pole enam otsest
seost Heideggeri “kõikehaaravusega”, mida oma tsitaadis märkis Husserl . Kellele
Heideggeri hiline teoloogiline ja poeetiline tekst tundub liiga lihtsana, võiks jõudu
proovida varasemate teostega nagu Fenomenoloogia põhiprobleemid (Heidegger
1988), Aja kontseptsiooni ajalugu (Heidegger 1992) või Parmenides (Heidegger
1998) . Seal võetakse mõtted detailihaaval lahti kuni kreekakeelsete peensusteni
ja alles seejärel, väga laiast ja entsüklopeedilisest teadmisest lähtudes kristalli
seeritakse mõte teatavateks üldistusteks, mis on niisuguse ulatuvuse ja jõuga, et
lubavad maailma vaadata üldhaaravalt . Need mõtted ületavad filosoofia mõiste ja
selgitusaparatuuri ja on kui müstiline teadmine . Nende sümbolite või arhetüüpide
omavahelised filosoofilised seosed jäävad varju . Olgu siinkohal näiteks üks minu
arvates kaunimaid ruumipoeetilisi tsitaate eelpoolnimetatud teosest:
Ehitus, kreeka tempel, ei kirjelda midagi . Ta lihtsalt seisab seal, kividega
üle puistatud orus . Ehitus haarab endasse jumala kuju ja sellises varjami
ses laseb tal seista pühas kohas, mis paistab läbi avatud ukseorva . Templi

1.27
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kaudu on jumal templis kohal . See jumala kohalolek on oma olemuselt
koha laiendus ja piiramine pühaks kohaks ja püha kohana . Tempel ja
tema koht ei kao siiski määramatusesse . On nimelt templiehitus see, mis
alguses seab kokku ja samas ka kogub enda ümber need rajad ja suhted,
milles sünd ja surm, häving ja õnnistus, võit ja kaotusehäbi, edasikestvus
ja allakäik võtavad inimese jaoks saatuse kuju .[]
Seistes seal, puhkab ehitus kivisel alusel . See ehitustöö toetamine haarab
kivist üles mõistatuse kivi kohmakast ent siirast aluseks olemisest . Seistes
seal hoiab ehitus oma alust ülal märatseva tormi eest ja nii esimest korda
laseb tormil end näidata oma vägivaldsuses . Kivi sära ja kiirgus, kuigi
näivalt ise hõõgumas vaid päikese armust, heidab esimest korda selgust
päevavalgusele endale, päeva laiumisele ja öö pimedusele . Templi kindel
kõrgumine teeb nähtavaks nähtamatu õhuruumi .[]
Ta selgitab ja valgustab ka seda, millisele alusele inimene toetab oma
ehituse . Me kutsume seda alust maaks .[]
Seistes seal, teeb templiehitus maailma lahti ja samas seab maailma maa
peale tagasi, mis alles siis saab nähtavaks kui algne alus .[]
Seistes seal, annab tempel esimest korda asjadele nende tähenduse ja
inimestele nende arusaamise iseendast . See vaade jääb avatuks niikaua,
kui see tehtud töö on töö ja niikaua, kui jumal pole temast põgenenud
(Heidegger 1971: 41–43) .
Ja veel teinegi teoloogilise varjundiga tsitaat mõistest neljavald:
Päästes maa ja vastu võttes taeva, oodates jumalaid ja algatades surelikud,
näib elamine elamiskohas väljendavat ja hoidvat neid nelja . Säästa ja hoida
tähendab: võtta meie hoole alla, jälgida ja hea seista selle neljasuse olemise
eest . Surelikud ei saaks sellega iialgi hakkama jäädes maa peale, taeva all,
jumalate pilgu alla, surelike keskele . Pigem on elamine, katuse all olemine,
jäämine asjade keskele . Elamu kui säilitaja on see, mis hoiab neljasust,
milles surelikud elavad, asjade keskel .
Elamine on kitsamas tähenduses kultiveerimine ja konstrueerimine . Ehi
tamine on tegelikult elamine . Katuse all elamine on moodus, mismoodi
surelikud on maa peal . Ehitamine kui varju all elamine rullub lahti ehita
miseks, mis on asjade kasvatamine, kultiveerimine, ja ehitamiseks, mis on
ehituste püstitamine . Me ei otsi varju katuse all mitte sellepärast, et oleme
ehitanud, vaid ehitame sellepärast, et otsida varju (Heidegger 2001: 149) .

12

S i S S e j u h at u S e k S m e e t o d i S t

Aga need, kellele pakub huvi fenomenoloogiline meetod kui viis oma maailma
ja loomingut kõrvalt vaadata, tunnetada ja mõista, peaksid pöörduma Husserli
poole . Meie pöördume Husserli poole, kuna tahame nendes loengutes vaadelda
kõrvalseisjatena (nii palju kui see on võimalik) arhitektuuriajaloo ja –teooria
poolt pakutud inimese ja ruumi vahekordi . Fenomenoloogiline meetod on Hus
serli käsitluses ise maailmavaateliseks aluseks, mis püüab mistahes nähtuste kohta
midagi uut teada saada ja uurib, kuidas neid nähtusi on võimalik teadvuse enda
sees ja teadvuse enda kaudu lahti seletada . Muidugi on Husserl igavam ja kuivem
kui hiline Heidegger, kuid teoreetilise meetodina kindel ja järjepidev .
Võime lihtsustades öelda, et kui filosoof Heideggeris varjas ennast kiriku
õpetaja, siis Husserl tegeles enne filosoofiat matemaatikaga . Husserl alustab oma
uurimusi matemaatika vallast, teda huvitab, mis nähtus või asi on arv ja kuidas on
võimalik, et selline inimlik leiutis üleüldiselt ja erinevate mõtlejate jaoks paika
peab; kuidas inimesed saavad rääkida arvudest ja matemaatikast, mis on väga sub
jektiivsed ja käsitletavad ainult puhtas, ideaalses mõtlemises; ja kuidas matemaa
tika valdkond samas väljub ühe subjekti piirest ja muutub subjektidevaheliseks või
intersubjektiivseks, tihti ainukeseks kõigile üheselt mõistetavaks süsteemiks .
Toome Husserli maailmavaatest ühe näite, mis puudutab geomeetria univer
saalsust ja kollektiivsust . Husserl kirjutab:
Kuid nüüd kerkib küsimus . Selline projitseerimine ja edukas elluviimine
leiab täielikult aset leiutaja subjektis ja niiviisi selle tähendus asetseb, kui
kohal olev originaliter kogu oma täiuses, kui nii öelda, tema vaimses
ruumis . Kuid geomeetriline eksistents ei ole psüühiline olemine; see ei
eksisteeri kui midagi isiklikku isikliku teadvuse sfääris: see on selle ole
mine, mis on objektiivselt olemas “igaühele” (tegelikele ja võimalikele
geomeetritele või neile, kes mõistavad geomeetriat) . Tõesti, sellel on oma
esmases avaldumises olemine, mis on imelikult ajatu ja mis on – selles
oleme kindlad – avatud kõigile tegelikele ja võimalikele, igast rahvusest
ja igast vanusest matemaatikutele; ning see kehtib kõigi tema üksikute
vormide kohta . Ja kõik uued vormid, mis luuakse kellegi poolt etteantud
vormide põhjal, omandavad otsekohe sama objektiivsuse . See on, rõhu
tame, “ideaalne” objektiivsus (Derrida 1989: 160) .

7.52

Niisiis viitab Husserl sellele, millega arhitektid igapäevaelus kokku puutuvad,
nimelt et on olemas mingisugune üldine, geomeetriline süsteem oma proportsioo
nide, seoste ja matemaatilise tuletusega, mis avaldub ühesuguselt kõigile, kes sellega
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tegelevad . Seega on väljaspool reaalset maailma, väljaspool kogetavat elumaailma
mingisugune ideaalne süsteem, mis on Husserli sõnul imelikult ajatu ja avatud
kõigile tegelikele ja võimalikele mõtlejatele .
Geomeetria ja matemaatika on sellises käsitluses teadvuse konstruktsioonid,
mille kehtivus ruumilisajalises elumaailmas on “settinud” suurte kompleksidena
passiivsesse, latentsesse olekusse, otsekui teadvuse aluskihtidesse, ja nendest tead
vuse aluskihtidest on õppimise ja õpetamise teel võimalik selline settinud, objek
tiivne ja seega kogemuseeelne ehk aprioorne, kogemuseväline ehk transtsenden
taalne konstruktsioon iga mõtleja jaoks uuesti üles ehitada .
Nii täiendavad Husserl ja Heidegger teineteist, kui uurime inimest ja ruumi,
mõtet ja ruumi arhitektuuri seisukohalt .
3. Loengusarja emotsionaalne lähtealus: Põhjamaisest romantikast

Eesti arhitektuuriajaloole ja vaimsusele on üsna lähedane Põhjamaade ajalooline ja
ehituskultuuriline kujunemine, mis eriti oma vanemates kihistustes sellega otseselt
seostub . Siin tuleb eraldi mainida naabermaid Soomet ja Rootsit . Põhjamaade
arhitektuuriteoreetiline mõte järgib suhteliselt ühesuguseid sihte sellistes vanema
põlve arhitektideteoreetikute nagu Norberg Schulz, Pallasmaa ja Sverre Fehn töö
des . See koolkond toetab fenomenoloogilist lähenemist, milles on üheks tervikuks
seotud loodus, inimene, ajalugu ja ehitus .
Meetodilt on seda võibolla isegi raske pidada puhtaks fenomenoloogiaks Husserli
enda tähenduses, kuna see on segatud mütoloogilise, eetilise, arhetüüpse ja natuurfilo
soofilise maailmavaatega . Seda huvitavam on selle maailmavaate romantiline soojus ja
iseäralik terviklikkus, mida on tänases transmodernistlikus maailmas ilmselt oluliselt
vähem kui me sooviksime näha . Nimetame seda poeetiliseks fenomenoloogiaks .
Mõned näited: Oma raamatus Sensuaalne minimalism kirjeldab Pallasmaa
oma kogemusi, oma maailmavaatelise lähtekoha tekkimist:
Usun, et minu varajane lihtsa taluelu kogemus on kajastunud minu loo
mingus arhitektina . [] ma veetsin lõputult pikki päevi endale maja
ümber ja metsas tegevust otsides või jälgides oma eaka, aga targa vanaisa
mitmesuguseid ettevõtmisi .
Ma imetlesin tema töökust, tema mitmekesiseid oskusi ja enesekind
lust; mingi ülesanne ei käinud talle üle jõu, olgu see siis kingade talluta
mine, sea tapmine või naabrimehe kohtuskäigul eestkostjana esinemine .
[] Talumehe oskused ei olnud teoreetilised teadmised, mis õpitud
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raamatuid lugedes, vaid kehastunud ja taktiilne tarkus, vaatlemise ja
imiteerimise kaudu kehaga õpitud oskused .
Oletatavasti oma talukogemuse tõttu ei suuda ma teadvustada piire arhi
tektuuri ja disaini, kujutava kunsti ja filosoofilise spekulatsiooni, elamise
ja töötamise vahel . Õppisin, et kõike tuleb teha tähelepanu ja hoolega ja
et viis, kuidas sa töötad, kajastub sinu suhetes elamisse . Töö on elamise
kunsti sisuline osa .[]
Minule on arhitektuur eksistentsiaalne väljendus, ehitatud struktuur,
mis väljendab ja artikuleerib mu maailmas olemist . Selles mõttes olen
palju õppinud prantsuse filosoofide MerleauPonty ja Bachelardi mõt
lemisest . []
Ma näen vaieldamatut suhet eetika ja esteetika, hea ja ilusa vahel . Ilu
peegeldab usku parema maailma võimalikkusesse . Samal ajal sisaldab ilu
kogemine melanhoolsuse elementi kui väljendust meie eneste ajalikku
sest . Kui kultuur kaotab oma ilu mõtte ja igatsuse, kaotab ta samuti oma
väärtusmõtte, oma võime teha vahet autentsel ja võltsil, tähelepanuväär
sel ja tähtsusetul (Pallasmaa 2002) .
Suhteliselt samas võtmes liigub NorbergSchulz . Oma viimases raamatus Arhitektuur: kohalolek, keel, koht (NorbergSchulz 2000) analüüsib ta arhitektuurse
kujutise võimet tõusta kõrgemale oma võimalikust lähtekohast . NorbergSchulz
kirjutab järgmiselt:
Esiteks ja eelkõige tuleb rõhutada, et kujutis ei ole märk ega sümbol,
kuigi kujutis võib sisaldada nii märke kui sümboleid . Kui märgil on viitav
funktsioon ja sümbol toimib läbi asendamise, siis kujutis on midagi, mis
on korraga uus ja väga erandlik . Ta ei esinda midagi peale iseenda, kuid,
nagu Gadamer seda kaunilt ütleb, ehitab üles maailma ja sellisena läheb
kaugemale selle algelementidest . Veelgi enam kehtib see arhitektuursete
kujutiste puhul, mis on kehalised kohaloleku väljendused, imago mundi .
Just seepärast, et arhitektuur peegeldab kõiksuse kohalolekut, on seda
kutsutud “kõigi kunstide emaks” . Arhitektuur on tüüpiliselt subjektide
vaheline enam rahuldustpakkuval viisil kui teised kunstid ja on suunatud
kohustusele varustada inimkond ruumis ja ajas tõelise alusega . Olles aga
samas teadlik, et elu on liikumine ja sellisena ise õõnestab ajalisruumilist
alust, siis arhitektuur ei ole siin fikseeritud ega konkreetne toetuspunkt,
vaid pigem hoopis struktuur ehk koht, mis “avab” maailma .
15

Jüri Soolep

Ruum ja mõte: 10 loengut aRhitektuuRist

Sõnad nagu “töö”, “kujutis” ja “koht” on nüüd käsitletavad teatava kaht
lustusega, sest väljendavad staatilist kontseptsiooni . Kuid siiski pole min
git põhjust, miks töö peaks olema lõpetatud . Võib väga vabalt juhtuda, et
ehitus jääb lõpetamata, nagu see on juhtunud selliste kuulsate Euroopa
monumentidega nagu Pariisi Jumalaema kirik või Püha Peetri katedraal
Roomas . Akadeemiline kohusetunne projekt lõpetada sai valdavaks suh
tumiseks alles eelviimasel sajandil . Ja fakt, et koht peaks ennast esitlema
mittelõpetatud viisil, võib olla mõnes mõttes valgustav, kui teadvustame,
et see on pidevas muutumises olev nähtus . Selline avatus kuulub iga
kunstiteose puudulikkuse juurde, sest kui teos oleks täiesti lõpetatud,
oleks ta ka täiesti välja surnud (NorbergSchulz 2000: 11) .
Taoliselt natuurfilosoofilised ja samal ajal fenomenoloogiale sümpaatsed käsit
lused kipuvad arhitektuuriteoreetilisest mõttest kaugenema või kaduma . Seetõttu
oleks üks õigustus fenomenoloogia kasutamiseks selles loengusarjas toetada vas
tavat mõttelaadi ja püüda tänapäevaselt tasemelt teistsuguste vahenditega jõuda
samasuguse soojuse ja terviklikkuse juurde, millega Põhjamaade vanameistrid
käsitlevad inimest ja ruumi .
4. Loengusarja loominguline lähtealus: Arhitekti tööst

Minu loominguline lähtealus põhineb isiklikul eelistusel, kuid oletan, et arhitek
tide professiooni vaatepunktist on see õigustatud ja mõistetav . Mulle tundub, et
fenomenoloogiline meetod, nii nagu Husserl seda algselt kirjeldab, on väga hästi
võrreldav arhitekti igapäevase tegevusega, see tähendab sellega, kuidas arhitekt
seob üheks tervikuks mõtte ja ruumi .
Vaatame seda kokkuvõtlikult . Arhitekti töö aluseks on tavaliselt tellimus . See
jõuab arhitektini mingi selgitusena ruumist, ühiskonnast, tellijast ja viimase soo
videst ning samuti ka kõigist nendest probleemidest, mis neid osapooli ja nende
soove seovad .
Esimene asi, mida arhitekt teeb, on ruumi kogemine, milles ta tulevikus tööle
hakkab . Ta käib “koha peal”, vaatab ringi, teeb mõned fotod ja tavaliselt küsib: “Kas
Teil on mingit alusplaani?”, viidates sellele, et see koht peaks olema kuidagi üles
märgitud . See küsimus polegi nii lihtne kui esmapilgul tundub . Alusplaan – see
on koha ehk maapinna ja selle peal ja mõnikord ka all olevate esemete ja nähtuste
kirjeldus . Alusplaan on tavaliselt selline kirjeldus, mis on tasapinnaline, teatud
kindlas mõõtkavas projektsioon paberil või ekraanil . See on kindlas mõõtkavas,
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mis tähendab, et me mõõdame sealt sirkli ja joonlauaga mingi pikkuse ja teame,
et looduses vastab see pikkus mingile teisele mõõtühikule . Tavapärane mõõtkava
kõigi alusplaanide puhul on 1:500, mis tähendab, et üks sentimeeter kaardil vastab
viiesajale sentimeetrile looduses . Tavaliselt kuuluvad sellise tasapinnalise ja mõõt
kavalise projektsiooni juurde (mis on üldiselt paberil) ka algandmed nagu kõrgu
sed, pikkused, nurgakoordinaadid, mis tihtipeale on antud ka eraldi selgitavate
tabelitena . Kuid sellise alusplaani, kaardi, mõõdistuse või tugiplaani tunnetusõpetuslik tähendus jääb projekteerimisprotsessis varjule.
Alusplaan on koha representatsioon . Sellelt kohalt, millel ruum, ühiskond,
tellija ja viimase probleemid kokku saavad, on eemaldatud tema eksistents. Pärast
alusplaani tegemist me tihti ei tea, kas mõne aja pärast see koht üldse on selline,
millisena seda alusplaanil on kirjeldatud . Siit tuleneb arhitektuuriteenistuste tava
pärane nõue, et alusplaan ei tohi olla vanem kui kaks aastat . Filosoofiliselt võiksime
öelda, et kui koht on kord plaaniks tehtud, siis on sellest eraldatud tegelikkus,
elumaailm ja eksistents, järele on jäänud kuiv, kuid vajalik märkide süsteem .
Alusplaan võib olla ka täielik väljamõeldis, väljamõeldud koht, mida on üksik
asjaliselt kirjeldatud samade tingmärkide abil, mida kasutatakse kaartide ja alus
plaanide tegemiseks . Sellised väljamõeldud alusplaanid on täiesti olemas, näiteks
kasutatakse neid akadeemilistes õppeülesannetes, kuigi neil ei ole midagi pistmist
tegelikkusega – olukord, mis on diametraalselt vastupidine tegelikkuse tavapärasele
võimalikult täpsele kaardistamisele . Reaalsusest abstraheerivate tingmärkide abil
on võimalik seda protsessi tagurpidi pöörata . Kasutades samade tingmärkidega
uut skeemi loovad need tingmärgid uue võimaliku koha kujutluse koos koha
enda ettekujutletava kujutisega . Samade tingmärkidega uut skeemi kasutades
saab luua ettekujutuse uuest võimalikust kohast koos koha enda kujuteldava
kujutisega.
Kuid kaardid ja alusplaanid mitte ainult ei vaesesta seda kohta, milles arhitek
til tuleb mingi probleemiga tegeleda, vaid annavad sellele ka midagi juurde . Nad
mitte ainult ei vaesesta elumaailma, vaid seda kuiva tingmärkide keelde tõlkides
tegelikult lisavad ruumile kvaliteete, mida see koha kui kogemusena ei paku.
Nii näiteks on silma järgi väga raske hinnata maapinna tasasust ja kaldenurka .
Põld, mis tundub olevat loodis, st tasapinnaline ja paralleelne horisondiga, võib
tegelikkuses 10 meetri kohta 20–30 sentimeetrit tõusta või langeda, ilma et ka väga
täpselt koolitatud silm seda tajuks . Kauguste hindamisel kipub silm veel kergemini
eksima, eriti kui kaugused on suuremad . Kuid kõike seda kohasse puutuvat saame
me välja lugeda alusplaanilt, mis on valmistatud sellise universaalse meetodi abil
nagu geomeetria, millest räägib Husserl .
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Nii võime rääkida arhitekti teadvuses tekkivast kohateadvusest, mis on
vabanenud elumaailma eksistentsiaalsest ühetaolisusest. See koha eksistent
siaalne ühetaolisus on paljude erinevate vaatajate jaoks kogemuslikult sarnane, aga
kohateadvus arhitekti kogemuses on midagi täiesti subjektiivset, täiesti lahti raken
datut selle koha tegelikkusest . Selline mõtteline või vaimne koht hakkab elama oma
elu hoopis uues vormis – looja mõtte sünteetilises ja hämaras vormis .
Sarnasest eksistentsiaalsuse või olemise kadumisest võime rääkida ka ehituste
või majade kirjelduste ehk siis representatsioonide juures, mida nimetatakse plaa
nideks, lõigeteks, fassaadideks ehk üldiselt arhitektuurseteks joonisteks .
Kui hoone on mingite jooniste järgi üles ehitatud, pole kunagi võimalik seda
näha ega kogeda tasapinnaliselt, millised on maja fassaadide vaated . Kunagi ei ole
võimalik selline olek, kus me näeme maja fassaadi sellisena, nagu see on projek
tis – alati on siin mingisugune perspektiivimoonutus, alati on siin mingisugune
õhuvärelus, alati on siin mingi kindel vaatepunkt . Tegelikkus lisab oma ruumilise
aspektiga vaatele alati midagi ettenägematut . Nõnda näeme representeerimise
protsessi mitte tegelikkusest lähtudes, vaid tulles ideaalse, vaimse poolt tegelik
kuse suunas, kus maja on üheks mõtte kehastamise objektiks, millele eelneb tema
kirjeldamine projektis .
Puhtakujulist eksistentsiaalsuse kadumist võime ka vaadata tegelikkusest
lähtuvas representeerimise protsessis . Oletame, et meil on maja, mis on vaja üles
mõõta . Ülesmõõdujoonistega seostub kindel käsitlus joontest, joonte paksustest,
mõõtudest ja numbritest, olemasolev maja võetakse detailide kaupa ette ja mõõde
takse üles . Pärast seda joonistatakse see paberile või ekraanile, kuid selle paberi ehk
representatsiooni alusel ei oska me hiljem öelda, kas tegemist on veel eksisteeriva või
juba kadunud majaga . Tihtipeale on meil arhiivides mõõdistusjooniseid majadest,
mis on ammu kadunud . Seega maja selline representatsioon joonisena on samuti
vabastatud maja eksistentsist . Me võime moodustada veel absurdsema, kuid loogi
liselt võimaliku representatsioonide jada ja öelda, et maja on olnud olemas, siis on
ta üles mõõdetud, seejärel on maja hävinud, aga mõõtmisjoonised on alles ja nende
järgi on see maja uuesti üles ehitatud . Siinkohal tekib keeruline tunnetusõpetuslik
küsimus koopia ja originaali eksistentsist, kuid meid huvitab eelkõige see, et joonis,
mille arhitekt või mõõdistaja teeb, on lahutatud selle hoone enda eksisteerimisest .
Hoone representatsioon on arhitektuuriprotsessis täielikult lahutatud selle
olemisest.
Sellist reaalsuse kõrvaldamist nimetab Husserl oma filosoofias sulgudesse
seadmiseks (inglise keeles ‘bracketing’) – fenomenoloogiliseks reduktsiooniks. Me ei tegele enam nähtuva asjade maailmaga, vaid sellega, mil viisil on
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nähtumus – fenomen – meile esitletud meie mõtetes ja mõistmises. Vähemalt
ajutiselt võime me loobuda selle olemasolemisest.
See oli esimene arhitektuuriprotsessi ja fenomenoloogilise meetodi võrdlus
või paralleelseltkäsitletavus .
Vaatame veel ühte nähtust . Arhitektuurne projekteerimine ja arvatavasti mista
hes projekteerimine leiab aset horisondil, kus teadvus ja asjastunud maailm kokku
puutuvad . Sellel horisondil transformeeruvad teadmised ja ideed objektiviseeritud
joonisteks ja makettideks, mis on kõigile arusaadavad . Ideede ja teadmiste trans
formatsiooni ühte kindlasse keelde võime vaadata läbi Husserli käsitluse sisemisest
ajast, tema sisemise aja analüüsi kaudu . Me pöördume selle juurde veel põhjaliku
malt tagasi, kuid etteruttavalt võib öelda, et Husserl käsitleb aega “nüüd”momen
dil, mis tähendab seda, et kogu olemine on rakendunud sellesse hetke, mis on siin
ja praegu . Kõik see, mis on olnud, on meie mälestustes ehk retentsionaalne, ja
kõik see, mis saab tulema pärast seda hetke siin, on meie ettekujutuses ehk protentsionaalne . Niiöelda mälestuslikud ajahetked ladestuvad üksteise järel meie
mälestustes ja tulevad ajahetked on meie üha kaugemale ulatuv ettekujutus sellest,
mis saab olema tulevikus .
Kui me võtame käesoleva loengu ja vaatleme seda kui praegust hetke, milles
me viibime – “nüüd”momendina – siis mäletame päris hästi seda, kuidas me siia
ruumi sisse tulime, kuidas me kooli tulime, kuidas me siia sõitsime; vähem mäle
tame, mida me tegime sel kellaajal üleeile, veel vähem mäletame seda, mida me
tegime täpselt sel päeval üleeelmisel aastal ja ammugi ei mäleta me seda, mida
me tegime sel päeval kümme või viisteist aastat tagasi . Selline järkjärguline het
kekogemuste ladestumine mälestustes on tagasiviiv ehk retentsionaalne kogemus .
Kogu maailm on meie jaoks kirjeldatav läbi nende mälestuste, mis meil on . Samal
ajal me kujutame päris hästi ette, et paarikümne minuti pärast, kui see loeng lõp
peb, tõuseme me püsti ja läheme siit ruumist välja . See kujuteldav sündmus ei ole
veel toimunud, kuid saab kindlasti, väga tõenäoliselt toimuma, kui vahele ei tule
mingisugust ettenägematut asjaolu . Siis me pääseme siit uksest välja ja igaühel
meist on oma plaan selle kohta, mis hakkab edasi saama . See on siis niiöelda pro
tentsionaalne kujutlus . Me teame, mis hakkab juhtuma . See “nüüd”moment toi
mib hetkeliselt siin ja praegu, ja “nüüd”moment on nende mälestuste ja tulevaste
kujutluste kokkupõimumine praegusel momendil ja siin . Mida lähemal on need
hetked, mis saavad tulema, seda täpsemalt me võime öelda, millisteks nad kujune
vad . Mida kitsamaks ma tõmban selle ajajoone, seda täpsemalt võin öelda, milline
on järgmine sõna, mida … ma … välja … ütlen . Selline olev maailm on käsitletav
korraga järelkõla ja ettekujutusena .
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Arhitekt teeb oma jooniseid pidevalt ja järkjärgult, mis tähendab seda, et ta
võtab ette ühe joonise, fokuseerib oma teadvuse mõnele objektile või projektile
või sündmusele või nähtusele, kuidas iganes me seda endale ette kujutame, süve
neb selle asjaga tegelemisesse ja mõtleb selle mingisuguse aja jooksul läbi . Kui ta
on seda teinud, siis on see tema jaoks mälestuseks saanud . Kuna arhitektuursed
objektid sisaldavad nii ruumi kui inimest väga mitmekesisel viisil, on nad tihtipeale küllalt keerulised ning siit tuleneb, et kui me argielus lihtsalt mäletame ja
kujutame ette, siis arhitekt on sunnitud oma mälestused kuidagi üles märkima.
Kirjapanemise või võõrandamise viise on erisuguseid ja erinevad loojad kasutavad
neid erineval määral, kuid üldjoontes muutuvad nad visanditeks, visioonideks, skee
mideks, makettide või joonte kompleksideks ja iga kord, kui mõne ülesande juurde
tagasi tullakse, meenutatakse, mida selle mahamärgitud või ülestähendatud objekti
puhul, mis on võõrandunud looja teadvusest, mõeldi ja uuriti . Ja niimoodi liigu
takse järkjärgult edasi, kuni ühel hetkel saab see objekt tegelikult valmis . Selline
igapäevane retentsionaalne ja protentsionaalne kogemus, millest Husserl räägib kui
“nüüd”momendi algusest ja lõpust või kui komeedi sabast, on arhitektuurse protsessi
puhul väga selgelt formuleeritud või sätestatud eskiiside järkjärgulise valmimisega .
Husserli sisemise aja käsitlus on väga selgelt paralleelne ja võrreldav arhitek
tuuriprotsessiga, millega arhitekt läheneb oma loomingule .
Siinkohal võib veel ühe paralleeli tuua . Husserl räägib ka eideetilisest redukt
sioonist, mis seisneb selles, et mingist mõtlemise objektist või kogemise objektist
on kõrvaldatud tema eksistents ja tähelepanu all ei ole mitte objekti olemine, vaid
erinevad olekud, milles ta on teadvusele esitatud . Pärast pikaajalist mõtte fokus
eerimist objektile ja selle objekti asetamist erinevatesse kontekstidesse saab meile
selgeks selle mõtteobjekti olemus ja tähendus. Teatud reservatsioonidega on
puhtskolastiliselt võimalik vaadata ka Husserli transtsendentaalse reduktsiooni
paralleelsust arhitektuurinähtustega, kui haarame kaasa ka arhitektide õpetamise
protsessi (Soolep 2001) .
Veel üks üldine märkus, Husserli ajakäsitlus “nüüd”momendina on tunnetus
õpetuslikult väga oluline ja tähtis isiksuselik olemus . “Nüüd”momendi käsitlus
kirjeldab meile tegelikult iga mõtleja, seega meist igaühe identiteeti. Kuidas ma
tean, et ma täna olen see, kes ma olin eile ja üleeile, kui mitte mälestuste kaudu: igal
hommikul ärgates olen ma minevikulise suunatuse kaudu ühenduses kõikide oma
minevikukogemustega ja seetõttu tean, kes ma olen ning säilitan oma identiteedi .
Lihtsustades võime seda ka üle kanda filosoofiale, ehitamisele või ühiskonnale, kus
võiks olla kasu “nüüd”momendi käsitlusest vahetu identiteedina .
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Õigustuste lõpetuseks peaksime rääkima ka fenomenoloogilise meetodi
mõningatest puudustest . Fenomenoloogiline meetod, nagu selles loengus näita
sime, on ülimal määral subjektiivne ja lähtub mõtleja sisemusest või sisekaemusest, sisemisest kogemusest. Sellisena suunab fenomenoloogiline meetod meid
olulisel määral kõrvale sotsiaalsete suhete ja sotsiaalsete taustsüsteemide uurimiselt .
Fenomenoloogiline meetod lubab rääkida ainult subjektiülestest seostest, näiteks
geomeetriast või matemaatikast või sestsamast keelest, milles me räägime . Sellisena
suunab fenomenoloogiline meetod meid loojate ja kogejate kui isiksuste ja sub
jektide maailma ning kahtlemata vaesestab maailma kui terviklikult eksisteerivat
nähtust . Me läheneme maailmale niiöelda kinnisest dimensioonist . Sotsiaalsete
suhete, ühiskonna ja riigi toimimine oma rikkuses jääb sellise vaatluse alt välja või
on pärsitud .
Teine oluline puudus arhitektuuri käsitlemisel fenomenoloogilise meetodi
abil on loomisprotsessi vaatlemine ratsionaalse ja sirgjoonelise protsessina . Ometi
on loomingus tähtsal kohal intuitiivsed ja ebateadvuslikud mõtteid ning teadvust
formeerivad protsessid . Ebateadlikke komplekse ega kollektiivseid arhetüüpseid
struktuurielemente Husserli algupärane fenomenoloogiline meetod väga hästi
uurida ei võimalda .
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On möödunud kaks tuhat ja natuke rohkem aastat müütilise tegelase Jeesuse ole
tatavast sünnist . Maailm teeb lõpparve modernistliku ajastuga, mis on kestnud
ligikaudu viissada aastat, ja astub uude ajastusse, tajudes selgelt vana lagunemist .
Nimetagem seda uut ajastut postmodernistlikuks või täpsemalt transmodernist
likuks, sest see ajastu on pigem modernismiülene kui järgne ja selle juhtmõteteks
on digitaalne platvorm ja imagosfäär .
Ometi on arhitekt ja tema tegevus pika aja jooksul jäänud samaks . Arhitekti
staatus ja kaaskodanike suhtumine sellesse ei ole muutunud isegi nii pika aja jook
sul nagu neli tuhat ja natuke rohkem aastat . Sellest ajast saadik, kui Kreeta saarele
kerkisid esimesed paleed . Arhitekt on täna sama müütiline tegelane nagu Daida
los, kelle nime pärimused meieni on kandnud Kreetalt, kus ta esimese arhitektina
tegutses . Daidalos on üks tuntumaid mütoloogilisi persoone klassikalistes kreeka
legendides . Tema nime teatakse ka täna, vastupidiselt paljudele ürikutes mainitud
ajaloolistele arhitektidele . Daidalos on imeliste asjade – daidala – tegija .
Tõeline tegija on see, kes mõistab asjade olemust ehk teab ja toimib vastavalt
oma oskustele ja maailmategelikkuse korrale . Kreeklaste nimetus selle kohta on
techne . Homerose aegne techne on veel säilitanud mälestuse millestki vanemast .
Techne – eriti sepakunst, metallide käsitsemine, puusepakunst ja kudumine on
nähtused, mida omistatakse demiurgos’ele ehk siis maailma meistrile või juma
likule käsitöölisele . Demiurgos tegeleb metallide, puu ja kudumisega . Selline
demiurgiline tegevus ei erine palju maagiast – tegevusest, mis avab tee võimsate
jumalike jõudude kasutamisele . Kontrollides ja kasutades neid jõude, mis on tih
tipeale loomupäraselt ohtlikud, loob demiurg imelisi asju, millel on ümbritsevale
maailmale maagiline mõju .
Homerose ja Hesiodose tekstides leidub palju Daidalose pärisnimega sama
tüvelisi verbe, nimisõnu ja omadussõnu . Nende tähendus on seotud loomise, loo
mingu ja kunstiga (eelkõige poeesia tähenduses) . Need sõnad kaovad klassikalise
keele ilmumisega ja tulevad uuesti käibele hilishellenismis, kui oluliseks muutub
jälle müstiline ja maagiline maailmakäsitus . Eesti keelde on need tõlgitud August
Annisti poolt kui taidlik ja taidurlik (Homeros 2004, Homeros 2006) .
Daidalon/daidala on sõna, mida kasutatakse ja käsutatakse erinevates tähen
dustes . Tegusõnana tähendab daidala tegemist, valmistamist, võltsimist, kudumist,
asetamist ja nägemist . Objekti või asjana tähendab ta muu hulgas kulda, kiivrit,
vööd, relvi, mööblit ja laevu . Daidala on seotud ka sõnadega, mis tähendavad
valgust, heledust, kiirgust ja selgust . Ta on ka hirmu, imetluse, aga samal ajal ka
pettuse ja illusioonide aluseks . Asjade ja materjalide kaupa grupeerituna kuuluvad
daidala alla nähtused või valdkonnad, mida omistatakse Jumalale – metall, puit ja
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riie (PerezGomez 1985) . Metallist asjad on põhiliselt kaitserelvad, ehted ja möö
bel, kõige kuulsam puidust daidalon on Parise laev, mille ehitas Pherekles, Tectoni
poeg (tecton – tektooniline, siit ka – τεκτωυ + αρχι – architecton – αρχιτεκτωυ –
architectus – “arhitekt” ehk tõlgituna eesti keelde ehitaja, müüritööline, millele
lisanduvad sõnad algne, esmane, peamine – esimene meister, algupärane meister,
meistrite pealolev) . Näeme, et Kreeka legendides esinevad pärisnimed viitavad
peale müütilise põhiloo tihti ka allegoorilisele nimemaagiale .
Homerose tehniline (kui püüda techne’t nõnda tõlkida) tegutsemine toimib
samal põhimõttel ja sama oskuse alusel kui metis – maagia . Mälestus eelklassika
lisest tähendusest elab ka sellises sõnakasutuses, mis viitab masinate ja ehituste loo
misele – thaumata: imede, illusioonide loomine . Sellise maagilise techne kasuta
jaks on Daidalos, Knossose labürindi ja teiste imepäraste ehituste ja asjade looja .
Erinevatele materjalidele vaatamata on tehnika nende käsitlemisel ühetaolise
iseloomuga, viidates mitmete materjalide kooskasutamisele, tänapäevases keeles
siis kas komposiitmaterjalidele või interdistsiplinaarsusele . Relvade, kaarikute ja
kujude valmistamiseks on vaja erinevaid materjale, mis omavahel kokku kompo
neeritakse . Erinevad tehnikad viitavad ühele ja samale intellektuaalsele mudelile,
sõltumata materjalist on põhitähelepanu suunatud osade ja terviku omavahelisele
suhtele – kompositsioonile .
Veel tuhat aastat hiljem nimetab roomlane Vitruvius kompositsiooni arhi
tektuuri tähtsamaks omaduseks, kuid vabastatuna daidala mõistatuslikust jõust,
taandatuna tavaliseks arvuliseks proportsiooniks ehituste erinevate osade vahel
ja osade ning terviku vahel, ehk siis selleks, mida nimetab techne’ks Platon . See
on techne, mis pürgib maagia ja teadmatuse valdkonnast teadmise ehk episteme
valdkonda . Kreeka sõna techne eelklassikaline tähendus erineb oluliselt sellest,
kuidas seda sõna mõistis Platon . Platoni jaoks on techne täielikult inimlik tege
vus, inimese toimimine maailmas . Techne on käsitöölise algne töötegemise viis,
aga see viis on võrreldav doxa ehk arvamusega . See on vastuoluline arvamus mis
ei ole veel jõudnud episteme, tõelise teadmise tasemele . Techne saavutab tõelise
teadmise ainult osaliselt, niivõrd, kui tema üksikosi valitseb tõeline teadmine, mida
kirjeldavad kaal, mõõt ja arvutus . Techne on imitatsioon, aga inimest aitav ja elu
parandav imitatsioon, mitte nagu poiesis – kunstnike ja poeetide imitatsioon, mis
varjab kirgedega tõelise teadmise .
Tagasi Daidalose juurde . Pärit on Daidalos Ateenast, sündinud on ta kas
Metioni poja või pojapojana, Metion nimena on seotud sõnaga metis – maagia,
tarkus, oskus . Jumalikku Metist on vahel kujutatud tiivulise tegelasena . Metion
ise oli kuulus leiutaja ja käsitööoskuste valdajana ehk mehena, kes valdas maagilisi
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oskusi . Daidalos on seega metis’ega seotud juba veresidemete kaudu . Ateenas
töötades tegeles Daidalos eelkõige kujudega, tema kujud olid amalgata parimaks
väljenduseks . Kujudel oli ka võime elustuda – liigutada . Sellist võimet kujusid
elustada omavad jumalad, näiteks Hephaistos:
Askeldas lõõtsaga seal higist kaetud Hephaistos ka praegu,
valmistas nüüd kolmjalgu ta, kakskümmend korraga, et siis
seinte ääres nad seisaksid reas tema saalides uhkeis .
Rattadki valmistas kuldsed kolmjalgade alla, et võiksid
taevaste koosolekuile need veereda kord iseendast
ning tuleksid taas koju siis – oli vaadata see ime tõesti!
(Homeros 2004:302) /θάυμά ιδεσθάι, thauma idesthai/

1.2

1.3

Tõmbas selga ta nüüd ihukuue ja kepiga lööpas
ukseni . Astusid appi seal kunstlikud ümmardajannad –
kullast, ent kõigiti kui elus neitsikud, noored ja kaunid .
Rinnas on mõistust neil, inimhäälel nad rääkida võivad,
jõudu nad saand jumalailt ning oskuse kõiksugu töödeks .
(Homeros 2004: 303)
Hephaistos valmistas ka imelisi töövahendeid ja kaitserelvi . Näiteks sepistas
ta Hermesele tiivulised sandaalid ja kübara . Thetise palvel valmistas ta relvastuse
Acheillusele . Daidalose tiibu ja Hephaistose tiivulisi kaitserelvi seob veel Foinii
kia ja Sumeri jumalik sepp/arhitekt KotharwaHasis . (“Jumalik tool, mis kaetud
elektrumiga, jumalikud sandaalid pannaldega, mis kaetud kuldplaatidega[] .
(Morris 1995: 81)
Homerose daidala on oluliselt erinev Platoni techne’st ja selle daidala müsti
liste jõudude hulgas on omadus valgust anda või valgustada . See tähendab, et daidalon ilmutab ja valgustab seda reaalsust, mida ta esitleb . See valgus tekitab hirmu
ja imetlust . Näiteks juveelid ja ehted, mida nimetatakse tihtipeale samuti daidalaks,
valgustavad kolmel erineval viisil, need on charis, kalos ja amalga . Charis on hüve
ja jõud, mis on antud jumalate poolt – karisma (siit ka sõna “karismaatiline”) .

1.4

1.5

1.6

Imeks pannes seal vaatasid paljud tarka
Laertese poega . Sest veetlust vastustamatut
õlgadele ja pea peale nüüd võõrale kallas Athena,
kõrgemaks muutis ta kasvu ja kõik rühi priskemaks, et saaks
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armsaks faiaakide meelest ta, tekitaks hirmu ja austust
nendes ta vastu ja et saaks kõikidest teistest ta võidu
võistluses, kus nad katsuda tahtsid Odysseuse kangust .
(Homeros 2006: 93)
Tõusis Zeusisa lemmik Achilleus . Heitis Athena
narmase aigise kilbi ta võimsate õlgade umber,
mähkis ka ümber sangari pea jumal kuldsära pilve
ning pani kiirgama kõik naha tal nagu lõõmaks sel leegid .
[] – nii ka Achilleuse peast nüüd helk üles eetrini küündis .
(Homeros 2004: 298)

1.7

1.8

1.9
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Kalos on ilu, mis väljendub selles, mille Jumalad on ilusaks loonud . Me näeme
virvendust jumalikust ilust kehades, majades, vaasides, hobustes . Amalga on juma
lik ekstaas, see on valgustatuses olemine .
Nii on daidalal vastupandamatu võime võrgutada ja võluda, daidala võib nii
moodi luua ohtlikke näivusi ja illusioone . Poeetide jumalik võlujõud viib meid eemale
tegelikkusest endast . Homerose techne, mis loob daidala, on seega peaaegu jumalik,
tema kahepaiksus on usutav ja samal ajal haaramatu . Daidala on poeesia objekt, mis
võib näida sellena, milline ta tegelikult ei ole, ta võib teha materjali elavaks . Daidala
mitte ei esitle, vaid on. Daidalose kujud liikusid elulähedaselt, liigutasid silmi ja käsi
ning seega pidi neil olema ka daidala võim, mis neil ennast liigutada lubas .
Maagiline objekt ongi elus, maagiline objekt kannab oma elu iseendaga kaasas .
Maagiline maailm lubab elustada oma objekte, need ei ole veel märkideks või rep
resentatsioonideks saanud . Mida vanemad on tekstid, seda suurem on seal daidala
võime ellu ärgata, hilisemates tekstides muutub ta üha enam kujutiseks, kujutlu
seks, tähistuseks, märgiks, ikooniks, mis märgib reaalsust, mis ise on tegelikult
kusagil mujal – seega nähtuseks, mida kutsutakse eikon (Εικόνα – eikona – pilt,
ikoon, peegeldus ja kujutlus – μεταφ . Εικονικός – eikonikos – pildiline) .
Ateenas töötades tegeles Daidalos niisiis kujudega, kuid samas tegutses ta ka
techne valdkonnas . Plinius loeb üles Daidalose poolt leiutatud riistad: saag, kirves,
liim ja lõpuks, mis olulisem arhitektuuri seisukohalt – täisnurkne ripplood .
Nii nagu daidalal on kaks külge – oht ja võimalus, nii on ka Daidalose elul
kaks külge, kunstnikukirest aetuna tapab ta oma nõo Talose ja peab Ateenast lah
kuma – legendi järgi on selle tapmise ajendiks kunstniku kadedus, nimelt näis Dai
dalosele, et Talos teeb kaunimaid asju kui tema . Talio tähendab ladina keeles kätte
maksu, kätte tasumist, veritasu (algupära: kreeka τιλιχος, gooti tholik, saksa gleich) .
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Daidalos lahkub Ateenast ja läheb Kreeta saarele, kus ta asub kuningas Minose
teenistusse . Knossoses on üheks esimeseks daidalon’iks, mille ta valmistab, nahaga
kaetud puust lehm . Oli nimelt juhtunud, et kuningas Minos pettis merejumal
Poseidonit, jättes talle ohverdamata merest tulnud kauni härja . Raevunud Posei
don pani Minose naisele Pasiphaele peale needuse, mille mõjul viimast valdas
vastupandamatu armastus kauni härja vastu . Kuninganna kurtis oma muret ime
lisele käsitöömeistrile, kes tegi talle puust härja, mis lubas kuningannal maagilise
loomaga ühtesse astuda, mille viljaks oli härja pea ja inimese kehaga Minotauros .
Muidugi oli ka enne Kreetal härgadega probleeme olnud . Nimelt viis Zeus Europe
Kreetale ja võrgutas ta seal teatavasti kauni härjana . Legendi järgi pärines Minos
ise just sellest suguvõsast .
Daidalose järgmiseks imeliseks teoks on kahtlemata labürindi, kuhu Mino
tauros kinni pannakse, ehitamine . Labrys (λάβρυς) tähistab Kreeta kaksikkir
vest . Esimesed kujutised labürintidest on Knossose müntidel . Pompeist on leitud
Lucretiuse maja sambal olev grafiti tekstiga labyrinthos hic habita Minotauros –
labürint, kus elab Minotauros (Kern 2000, Rykwert 1989) . Seine’i, Amiensi ja
Reimsi katedraalides on kõigil põrandatel olnud labürindid . Teadaolevalt on ainus
algupärasel kujul säilinud keskaegne labürint Chartres’i katedraali põrandal . Selle
omataolistest ühe suurima labürindi diameeter, kui arvestada ka ümbritsevat ham
maskarniisi, on 12,885 meetrit ja sellisena markeerib see peaaegu kogu keskmise
löövi laiust . 17 . – 18 . sajandiks on labürindid oma tähenduse ja tähtsuse kaota
nud ja arvatakse, et nende pidev järgimine laste ja teiste kirikuliste poolt segas
vaimulikke . Nii on teada, et aastal 1768 hävitatakse Seine’i labürint, 1778 Reimsi
labürint ja aastal 1825 hävitatakse ka Amiensi katedraali labürint . Tänaseks on
viimane uuesti taastatud . Amiensi katedraali labürint valmis 1288 aastal . Selle
oktagooni laiuseks on 12,14 meetrit ja ta on tehtud kohalikust valgest ja sinisest
belgia kivist võimsa kiviparketina . Labürindi keskel on kohalikus dialektis sisse
kirjutis katedraali ehitajate mälestuseks .
Tagasi Daidalose labürindi juurde . Knossose armunud printsess Ariadne, kes
tahab, et Theseus labürindist tagasi välja pääseks, pöördub nõu küsides Daidalose
poole . Daidalos annab talle juhatuseks punase lõngakera . Pärast Minotaurose tap
mist aitab see Theseusel labürindist välja pääseda ning too põgeneb koos Ariad
nega . Kuningas suleb Daidalose karistuseks tema enda poolt ehitatud lõksu või
labürinti . Daidalos jätkab loominguliselt ja leiutab tiivad, et põgeneda .
Kuid me võime öelda, et arhitekt Daidalos mängib taevase tulega, ta teab palju,
kuid mitte kõike, ta oskab teha palju, aga mitte kõike . Daidalos esindab maagilist
daidala valgust, sammub absoluutse teadmise ja absoluutse oskamise poole sinna
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kunagi jõudmata, sest kui ta liiga kõrgele tõuseks, sulataks päike ta tiivad (nagu
juhtuski ta poja Ikarosega) .
***
Daidalose tegudest on möödas rohkem kui neli tuhat aastat . Eesti arhitekt sei
sab aga täna sama müütilisel positsioonil . 2005 . aasta suvel hapukurgihooaja leitsa
kus lahvatas päevalehtedes tuha all hõõgunud pahameel arhitektide vastu . Lihtsas
ja lühikeses protestis võtab selle kokku Jaak Urmet ehk kirjanik Wimberg:
Viimase kümne aastaga on arhitektid jätnud Tallinna kesklinna rohkem
koledaid maju, kui seda suutis nõukogude võim poole sajandiga![]
Linnarahvas on nördinud, isegi linnapea seisab vastu – aga pange tähele,
niikuinii arhitektid lõpuks oma kasti saavad . Ja patravad seepeale rõõm
salt midagi tänapäevasest lähenemisest linnaruumi ekspluateerimisele ja
moodsatest terviklahendustest .
Mis teil viga on, arhitektid? Miks te projekteerite Tallinna selliseid jõle
dusi? Mis kunst ja ilu see on, mida ainult teie näete, aga tavaline linlane
ei näe? (Päevaleht 2005, 11 . august)
Pisut varem oli kirjutanud kirjanik Mihkel Mutt arhitektuurialastest kurite
gudest, mis ei aegu:
See, mis Mere puiestee alguses praegu toimub, on veel meeletum kui
vanasti . Ausalt, see koht on inimvaenulik . Loomulikult ei saa ma selles
süüdistada postkontori projekteerijat või ehitajaid, vaid ikka toonaseid
linnaplaneerijaid . Aga mis tähtsust on poodava jaoks sellel, kes projek
teeris võllapuu või kus punuti köis? Kokkuvõttes mahub Mere puiestee
algus minu jaoks mõiste “arhitektuurialased kuriteod” alla .
Niisuguseid kuritegusid on mitmesuguseid . Näiteks tekivad praegu
kõikjale maotud kooslused, mille puhul on selgelt näha, et lähtutud
on hetkevajadustest – pärast neid tulgu või veeuputus . Kõikjal tungib
peale äri ja kaubandushoonestik, lämmatades ajaloolise traditsiooni,
esteetilised ja muud kaalutlused . Eesmärk on panna hirmkiiresti püsti
odavad hiidkuurid, kus tarbimisühiskonna juurde pääsenud pimestatud
hullutatud rahvale võimalikult palju nänni kaela määrida ja selle eest
raha kasseerida . Nende kuritegude üle ei hakata kahjuks kunagi kohut
mõistma (Sirp 2005, 5 . august) .
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Lõpuks veel parlamentäär Mark Soosaar:
Ja et saada appi suurte kogemustega urbaniste, siis kas ei tasuks mõelda
linnaarhitekti otsimisele rahvusvahelise konkursi kaudu? Hollandist,
Taanist, Soomest leiaks selle valdkonna väljapaistvaid spetsialiste . Idee
eeldab valmisolekut maksta linnarhitektile linnapeast kõrgemat palka .
Tavakodanikku ei rahusta arhitektuuriloolaste õigustused, et ehitatud
keskkond peegeldabki ajastu mentaliteeti ning jääb sõnumiks järeltule
vatele põlvedele .
Täiuslikkuse poole püüdlev inimene tahab, et uusehitused moodustaksid
harmoonilise terviku juba eksisteeriva maailmaga .
Arvan, et eesti arhitektide noorel põlvkonnal on aeg selg sirgu ajada ning
öelda selgelt välja euroopalik põhimõte, et uushoonestus peab sobima
ajaloolisse miljöösse nii mahult, materjalide kasutuselt kui ka kujundu
selt . Arhitekti ego ja tellija rahakott ei tohi istuda pähe ülejäänud ühis
konnale (Postimees 2005, 18 . august) .
Vaidlused Sakala ja sadama üle poliitikute ja arhitektide vahel on siis alles
algamas .
Selles loengus ei huvita meid kõigi nende artiklite ja sündmuste vastavus tege
likkusele ega ka see, kuidas need lood lõppesid või lõppevad . Pigem huvitab meid
nende lugude peategelase – arhitekti tonaalsus . Neli tuhat aastat pärast Daida
lost arvab avalikkus, keda need kirjamehed esindavad, et arhitekt on kõikvõimas
tegelane . Justkui polekski tema tegevuse taustal majandust, poliitikat, kultuuri või
inimlikkust üldiselt ning kui selline taust ka eksisteerib, jääks see justkui isiksuse
varju . Keegi kahtlane tegelane on jälle üht uut lehma valmistamas .
Midagi on valesti ja keegi peab olema süüdi! Keegi on maitsnud hea ja kurja
tundmise puu vilju . Kuri peab saama karistatud, sest tavaõigusliku paganana ei saa
eestlane seda jätta Jumala hooleks .
On ainult aja küsimus, millal keegi tahab teada, kust need arhitektid, “kes kunsti
ja ilu teevad, mida ainult teie näete, aga tavaline linlane ei näe,” õieti tulevad .
Seda on ka vähem või rohkem avalikult juba küsitud . Seda tegi ajakirjas Maja
minu kolleeg professor Krista Kodres, kes leidis, et linnaehituse kehva seisundi põh
juseks on planeerimise eelistamine mahulisele arhitektuurile, mille algatajaks on
arhitektuuriteaduskond (Kodres 2005) . Seda tegid ka ehitusettevõtjate liit ja mater
jalitootjate liit, kes oma kirjas teadus ja haridusministeeriumile palusid arhitek
tuuriosakond tagasi viia Tallinna Tehnikaülikooli . See ammutuntud mõte tiirutab
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asteroidi rahu ja järjekindlusega tagasi igal seitsmendal aastal . Kiri ise esitab väga
ratsionaalseid soove, kuid kui natuke järele mõelda, siis pakub maagilisi lahendusi:
Viimaste aastate kasvavad ehitusmahud on ühelt poolt toonud käivete
kasvu ehitajatele ja ehitusmaterjalide tootjatele, kuid teiselt poolt esineb
üha enam vastuolusid ehitajate ja arhitektide vahel . Üha sagedamini ker
kivad esile probleemid, mis viitavad tehniliste küsimuste lõpuni lahen
damata jätmisele . []
Kuni viiekümnendate aastateni õpetati arhitekte Tallinna Tehnikaüli
koolis (Tallinna Polütehnilises Instituudis) . Tehnikaõppes läbi viidud
koolitus andis meie arvates arhitektidele väga tugeva tehnilise põhja, mis
tõi kaasa tulemuslikkusele suunatud hoonete ja rajatiste kavandid .
Arvestades eeltoodut ja tänaseks ehitussektoris väljakujunenud olukorda,
teeme ettepaneku arhitektiõppe üleviimiseks Eesti Kunstiakadeemiast
Tallinna Tehnikaülikooli, millega saavutatakse arhitektiõppe tugevam
tehniline tase . Tugevamad kontaktid inseneri ja arhitektuuriala üliõpi
laste vahel soodustavad üksteisemõistmist ja loovad eelduse mõlema
poole võrdseks arenguks [] (Kiri nr . 089 minister Toivo Maimetsale
03 .11 .2004) .
Kui oletada, et “viimaseid aastaid” oleks kümme, siis 1954 . aastal (arhitektide
TPI viimane lend) lõpetanud inimesed, isegi kui nad kooli lõpetasid väga noorelt,
olid sajandi lõpudekaadiks aktiivsest projekteerimisest lahkunud . Nii et paremad
hooned enne “viimaseid aastaid” on ikkagi kavandanud teised . Kuid lootus, et
masinate, mehhanismide ja konstruktsioonide imeväe – thaumata – kohalolek
sirutab oma maagilise rüü üle arhitekti mõttemaailma, elab ikka veel . Tants kooli
nime ümber ja lootus inseneride abil arhitekte muuta kuuluvad aga samasuguse
maagilise lihtsameelsuse või küünilise poliitilise demagoogia valdkonda nagu Kalev
Kallo järgnev sõnavõtt:
Ning kui tallinlased näevad linnaruumis arhitektuurselt nõrga lahendu
sega hooneid, siis nende rajamise eest vastutavad eelkõige õppejõud, kelle
käe all arhitekte koolitatakse ning Eesti Arhitektide Liit, kes ei suuda
oma liikmetele professionaalset täiendkoolitust pakkuda .
Üks Tallinna linnakeskme inetumaid hooneid kuulub kunstiakadeemiale .
Nii inetus majas ei saa sündida lennukad mõtted ning seepärast toetan ja
aitan oma võimaluste piires igati kaasa akadeemia uue hoone rajamisele .
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Ehk pärast seda, kui kaob kunstiakadeemia kolemaja, mis riivab linlaste
ilumeelt juba aastakümneid, suudavad sealt võrsuvad arhitektid luua ka
uut kaunisarhitektuuri (Postimees 2006, 15 . veebruar) .
On tunda, kuidas tänases Eestis poliitilise ja ehitusvaldkonna arendajate mõtte
normatiivne alusbaas lubab oletada, et kui arhitektuuri haridust piisavalt väänata
ja ahistada, siis on võimalik protsesse õpetamisega juhtida neile meelepärasemasse
suunda .
Mulle tundub, et tegelikkuses on asi õnneks vastupidine . Minu sügava veen
dumuse kohaselt ei saa arhitekti üldse õpetada . Mis aga ei tähenda, et peaksime
kõik arhitektuurikoolid kinni panema . Arhitektuurikool on koht, kus saab arhi
tektiks õppida. See on ühesuunaline protsess ja tahe ning energia selleks tulevad
õpilase poolt . Arhitektuurikool peab looma kõik võimalused, et andekad inimesed
ehitaksid enda jaoks üles oma arhitektuurse maailmapildi ja oma loomismeetodi .
Taolist mõneti paradoksaalset tunnetusõpetuslikku lähtekohta seletab Alek
sander Gerbertovitsh Rappaport nõnda: renessansi perioodil hakkasid käsitööliste
ja skolaaride hulgast välja kasvama professioonid, millest enamik jäi püsima . Nii
saame rääkida paljudest defineeritud ja institutsionaliseeritud erialapiiride, ainese
ja õppemeetoditega professioonidest (Tõsi, praegusel murrangulisel ajastul on ka
need ilmselt juba teisenema hakanud) . Paljusid neist on võimalik omandada kodi
fitseeritult, näiteks kirjanduse või normatiivide tundmise vahendusel . Arhitektuur
(ja veel mõned eksistentsiaalse iseloomuga valdkonnad, näiteks kirurgia) jäi aga
pidama poolel teel . Arhitektuur ei suutnud ennast lahti rebida käsitööoskusest .
Rappaport vastandab oma raamatus Vorm arhitektuuris käsitööd ja professiooni,
mis avalduvad arhitekti toimimises ja õppimises:
Ühe keerulisema ja kõrgeltarenenuma käsitööna sünnib arhitektuur
professiooniks äärmiselt aeglaselt ja valuliselt . Käsitöö ehitub üles prak
tiliste ettekirjutiste ja retseptide tervikkujutelma põhjal, mis võib olla
lõpmatult keerukas, nõuda erakordset virtuoossust ja peent intuitsiooni .
Professioon aga ehitub üles mõtlemisele, teoreetilistele ettekujutustele .
Käsitöö üleminek professiooniks tähendab kõigi tegevuse osade ümber
orienteerimist . Arhitektuuris on selline üleminek mõneks aastatuhan
deks venima jäänud . Käsitöö nõksude kogum ja arhitekti intuitsioon,
mis kujunesid välja antiikperioodil, osutus teadusliku mõtte vormis ras
kesti ümberkujundatavaks . Hoolimata korduvatest katsetest anda tegut
semisele arhitektuuris teadusliku tegevuse vormi toimib see tänapäevani
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esijoones praktilise meisterlikkuse saavutamise kaudu . Tähtsaimaks
figuuriks arhitektuurihariduses pole mitte teadlane, vaid meister; mitte
lihtsalt jutustaja, vaid selle ettenäitaja, mida õpilasel on vaja mõista ja
omandada . Üheks tähtsamaks, kui mitte kõige olulisemaks vastuoluks
arhitektuuri kui professiooni tekkes on vasturääkivus tegevuse intellek
tuaaliseerimise protsessi ja käsitöö traditsiooni, mis säilitab oma arhailise
struktuuri, inertsuse vahel (Rappaport, Somov 1990: 20) .
Käsitöö, ükskõik kui lihtne või keeruline see ka poleks, ei kandu edasi, ei ole
õpetatav ilma õpetaja vahetu eeskuju, kohaloleku ja soovitusteta . Oskused ja tead
mised kanduvad siin edasi vahetult, tihti ka täpselt selgitamatul kujul . Arhitektuuri
ei saa aga võrrelda korvipunumisega, mis samuti on keeruline käsitöö . Arhitek
tuuri “käsitöölisus” asub vaimsetel – teadlikel ja ebateadlikel – tasanditel . Selle
valdkonna arhetüübid, loomingulised meetodid ja algupäraselt vaid mõtteliselt
toimivad kontseptid ja ruumimudelid on käsitöövahendite pagasiks, mille iga
arhitektuuriüliõpilane enda jaoks ajapikku kokku seab .
Paradoks seisneb selles, et iga arhitekt on loominguliselt unikaalne, tema
mõtteviis ja loomingulised tulemused eripärased . Nii ei olegi arhitektuuri või
malik õpetada institutsionaalsel ja normatiivsel teel . Nii arhitektuuri meetodid
kui ka õpetamise viis on eelkõige hermeneutilise ja seejärel poeetilise kallakuga,
koondudes ruumikomponeerimise valdkonda, mis on üheaegselt nii tähenduslik,
funktsionaalne, konstruktiivne kui ka loominguline tervik .
Arhitektuur tegeleb eelkõige inimese ja ruumi suhetega ning alles seejärel
nende suhete fikseerimisega asjade ja kehade maailmas . Arhitektuuri meetod
kuulub eelkõige humanitaarvaldkonda ning lülitab end alles hiljem, tulemuste
rakendamisel positivistlikust teadusmetodoloogiast tulenevale mõttesuunale, mida
eriti ehituse valdkonnas toetab empiiriline rakendusteadus .
Midagi uut siin ei ole . Sõnaselgelt on see kirja pandud juba 27 . aastal e .m .a .
Marcus Vitruvius Pollio poolt . Toon selle ära ladina keeles, mille sünteetiline ise
loom lubab seda erinevates keeltes ka erinevalt tõlgendada:
Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis eruditionibus ornate
/ cuius iudicio probantur omnia/ quae ab ceteris artibus perficiuntur.
opera ea nascitur ex fabrica et ratiocinatione. fabrica est continuata ac
trita usus meditatio, qua manibus perficitur e materia cuiuscumque
generis opus est ad propositum deformationis. ratiocinatio autem est
quae res fabricatas sollertia, ratione proportionis demonstrare atque
explicare potest. []
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cum in omnibus enim rebus, tum maxime etiam in architectura haec
duo insunt, quod wsignificatur et quod significat. []
itaque eum etiam ingenium oportet esse et ad disciplinam docilem.
neque enim ingenium sine disciplina aut disciplina sine ingenio perfectum artificem potest efficere (Vitruvius 2002: 6, 8) .
Niisiis on arhitektuur paljudest distsipliinidest ja eriilmelisest eruditsioonist
koosnev teadus, mille kaudu tekib oskus teha arhitekti tööd, mis on paljude kuns
tide tulemus . Olenevalt punktuatsioonist opera ees või taga on ka teine võimalus:
Arhitektuur on teadus paljudest distsipliinidest ja eriilmelistest õppimisoskustest
paljudes kunstides . Kuid olenemata opera paigutusest esimesse või teise lausesse
on kokkuvõte selge – arhitektuur on fabrica ja ratiocinatione tulemus . Arhitek
tuur sünnib tegemisest ja mõtlemisest . Arhitektuurse mõtlemise üheks osaks on
ad propositum deformationis – ettepanek vormimuutuseks . Eriti arhitektuuris
leiame kaks asja: quod significatur et quod significat – see, millega tähendus
antakse ja see, mida ta tähendab . Ja lõpuks arhitekt peab – etiam ingenium oportet esse et ad disciplinam docilem – omama loomulikku annet (väljamõtlemise
annet) ning valmidust palju õppida . Anne ilma õppimiseta või õppimine ilma
andeta ei võimalda saada täiuslikuks meistriks .
Paratamatult on tänasel ühiskonnal ja asjaosalistel kergem orienteeruda mate
matiseeritud positivistlikus maailmas, kus tulemused, arvandmed ja eksperimen
did, rääkimata rahanumbritest, on lihtsalt võrreldavad . Lihtsalt mõõdetavate tule
muste kergemeelne ületähtsustamine arhitektuurihariduses ei too aga soovitud
tulemusi . Koole, mis hiilgavad oma tööde tehnilise põhjalikkuse ja sõlmede tohutu
hulgaga, on maailmas küllaga . Sellise kooli kehtestamine ja käigushoidmine on
tegelikult väga lihtne ja samas ka väga formaalne . Tegeliku inimese ja ruumiga on
sellistel koolidel vähe pistmist .
Ometi peame kas või skemaatiliselt vastama nendele süüdistustele, mis on tänase
Daidalose õlgadele veeretatud . Arhitektis endas ega tema hariduses ei taha me ju seda
süüd leida . Toome välja neli põhjust ja lähme sealt edasi ruumi ja ühiskonna juurde .
Esiteks, seadusandlus . Planeerimist puudutav seadusandlus, eriti planeeri
misseadus, on väga ebaühtlane . Mõned detailid, mis võiksid vabalt olla kohalike
omavalitsuste ja sealse otsustusõigusega arhitekti määrata, on ülitäpsed, mõned
otsustava tähtsusega osad on aga ülimalt ebamäärased . Samas on selge, et iga pla
neering nii suuremale kui väiksemale alale loob tingimused hea arhitektuuri tek
keks . Mis puudutab planeerimisseaduse laiemat toimimist, siis nõustun siinkohal
ajakirjanduses kasutatud väitega, et sotsiaaldemokraatliku vaimuga Skandinaaviast
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üle võetud seaduse ideoloogia lihtsalt Eesti ebaühtlaselt arenenud varakapitalist
likus ühiskonnas ja majanduses ei toimi . Võibolla peituvad vastuolud veel süga
vamal, tunnetusõpetuslikes mõttekihtides: skandinaavialiku planeerimisseaduse
olemuslikus vastuolus saksa aluspõhjalise asjaõigusseadusega .
Teiseks, seaduste täitmine . Riiklikult reguleeritud erialasid ametlikult tun
nustatakse ja neid teostavaid ettevõtteid justkui kontrollitakse, kuid tegelikku
ses valitseb olukord, kus mistahes registreeringut omav firma võib tegeleda arhi
tektuurse projekteerimise või planeerimisega . Kontroll nii ehitusprojektide kui
planeeringute koostajate hariduse nõuetelevastavuse üle kohalikel omavalitsustel
tihti puudub . Nii on mitmel juhul autoriks inimene, kellel Euroopa mõistes üldse
puudub õigus arhitektuuri valdkonnas praktiseerida (Arhitekti direktiiv – 85/384
EEC) . Planeerimise valdkonnas aga võimutsevad inimesed, kes on planeerimissea
duse paragrahvi 13 järgi “muu planeerimisalase ettevalmistusega” . Selle muu alla
kuuluvad ka maamõõtjad, kellel – kogu minu lugupidamise juures nende ameti
vastu – puuduvad igasugused kogemused nii ruumikompositsiooni kui ka ühis
konna toimimise osas . Nii oleks tegelikult vaja uurida, kui paljude planeeringute
autoriks ikka oli arhitekt .
Kolmandaks, kohalikud omavalitsused . Nende ülesandeks on koordineerida
planeerimisalast tegevust, kuid nad ei saa sellega hakkama, sest riik või kohalik eel
arve ei suuda seda finantseerida . Tulemuseks on õiguste üleandmine ühele, tavaliselt
kõige rikkamale asjast huvitatud poolele . Töid teostav arhitekt pole pärast seda
enam võimeline silmas pidama kõigi huvisid, rääkimata moraalist ja eetikast . Kah
juks ei suuda kohalik omavalitsus ka tagada planeeringu arhitektuurset kvaliteeti,
pahatihti aga pole sellest – poliitilistel kaalutlustel – isegi huvitatud . Iga juhm saab
aru, et planeeringu olemuseks on kavandada ühtne terviklik lahendus laiemale ter
ritooriumile ja leida sellele sobiv vorm . Igapäevane praktika on aga vastupidine: pla
neeringuid tehakse ühe kinnistu piires, isegi kui seadus võimaldaks sellest hoiduda .
Neljandaks, arendaja loomupärane ahnus . Kümne kuni viieteistkümne aasta
jooksul on akumuleerunud kapital, mis on absoluutväärtuses piisavalt suur, et
mõjutada tervete linnaosade arengut . Samas jääb häid kohti – arendatavaid terri
tooriume – üha vähemaks . Avaliku ruumi ümberdefineerimise ja ahendamisega
on võimalik teenida suuri kasumeid . Näeme viimasel kolmelneljal aastal huvitavat
tendentsi: ehitusettevõtted suunduvad kinnisvaraturule ja arendajad loovad omale
väikese ehitusosakonna . Mõlemad kasutavad selleks akumuleerunud kapitali ja
tõusnud krediidivõimet . Tulemuseks on kasumiahne turusegmendi monopolisee
rimine (nö alt üles) ühe ettevõtte kätte . Ettevõte ostab maa, planeerib selle, ehitab
sellele ja müüb valminud ruutmeetrid maha . Mida kiiremini, seda kasumlikum
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on protsess . Kasutatakse kõiki legaalseid, aga kindlasti ka mittelegaalseid vahen
deid igasuguste takistuste eemaldamiseks kõige kiirema ja omahinnalt odavaima
lahenduse teelt . Selline lahendus loob a priori mittekvaliteetse ruumi, mis ei ole
läbi mõeldud ja on halvasti ehitatud . Arendustegevus tungib kahjuks ka poliitilisse
sfääri ja kasutab nõrgalt arenenud demokraatiat omakasupüüdlikult ära . Vastutustundetu ruumilahendus tekib tegelikult just sel põhjusel ega olene niivõrd
sellest, kas lahenduse koostas arhitektuuriharidusega inimene või mitte.
Ruumi mõiste asemel on kõigil silme ees kartesiaanlike koordinaatidega mää
ratud territoorium, mille väärtuse ainukeseks mõõdupuuks on ruutmeetrihind .
Inimlike väärtustega, mis on arhitektuuri esmaseks liikumapanevaks jõuks, ei ole
sellel mingit pistmist .
Just siin tuleb välja, kui deformeeritud ruumikäsitus valitseb tänases Eestis .
Tegeleme ja kirjutame müütilisest tegelasest, keda nimetatakse arhitektiks, aga ruu
miline dimensioon kui majanduslike ja poliitiliste otsuste tagajärg jääb varjule .
Asendustegevus varjutab (kas tahtmatult või tahtlikult) tänase majanduspoliitika
ja erastamispoliitika taga oleva lihtsustatud ruumikäsituse, poliitilise kildkonna
küünilisuse ja osalus- ning esindusdemokraatia vähese tegutsemisvõime.
Tänase kohati väärastunud linnaruumi üks põhjuseid on maa ehk maapinna
ülimalt lihtsameelne, kuid väga mugav käsitamine suveräänse eraomandina . See
käsitus laieneb automaatselt ka ruumile, mille see eraomand nii kinnistu pinna
all kui peal endaga kaasa toob . Niisuguse ruumikäsituse põhjusi võib otsida Eesti
viimase 150 aasta küllalt vägivaldsetest maareformidest, aga lõpuks põhineb see
17 .–18 . sajandi tehnokraatlikul käsitusel ruumist kui homoogeensest konteine
rist, mis toimib väljaspool inimteadvust, mis eksisteerib inimesest sõltumatu
objektiivse reaalsusena, mis on mõõdetav kolme koordinaadiga ja seejärel ka
täpselt välja arvutatav.
Sellise käsitusega ruumist kaasneb enamikes traditsioonilise ja ajaloolise maa
omandiga Euroopa linnades tundmatu oletus, et kinnistu tasapinnal on väärtus,
mida saab kohe rahaks vahetada . Tavaliselt vaadeldakse kinnistu väärtust ainult
seda ümbritsevate teiste kinnistute kontekstis, teisisõnu kinnistu väärtus tuleneb
põhiliselt tema kohast . Kinnistu väärtus ei tulene mitte arendaja tööst, loovusest
või kapitalist, vaid selle kohast linnas, see omakorda on aga ajaline ja ruumiline
kategooria. Need kategooriad tekivad vaid inimese kaudu, kelle algupärasteks
olemise moodusteks ja võimalusteks tegelikkust mõista on aeg ja ruum.
Ruumivaldkonna järjepidevus ja kollektiivsus seob seda teiste inimlike väär
tustega, mida on raske kirjeldada poliitika või majanduse seisukohtadelt ja või
matu mõõta rahalise mõõdupuuga . Järjepidevus, kollektiivsus ja loovus ruumi
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valdkonnas, mis annab tegelikkusele selle lõplikkuse, on Eestis veel väljaspool
ühiskonna tähelepanu . Inimlikud väärtused kanduvad suurel määral edasi arhe
tüüpide, mütologismide, tavade, traditsioonide, käsitööoskuste, teoreetiliste kool
kondade, looja julguse jms kaudu . See paneb ruumi üle otsustajatele suure eetilise
vastutuse. Seda eetilist vastutust otsustajad – parteiliidrid, linnapead, arendajad/
ehitajad suurte kasumite ahvatlusel ei oska või ei taha, arhitektid aga oma tänase
teisenenud positsiooni tõttu ei saa võtta.
Lõplikus ruumilises tegelikkuses on lahutamatult kokku põimunud poliitiliste
ja majanduslike otsuste abstraktne tähendus, olemise ajalisruumiliste mooduste
võimalikkus ning loojate tahe ja kujutlus .
Loojad on need, kes tegelikult teevad strateegilisi otsuseid, arhitekte kahjuks
nende hulgas peaaegu pole . Enamgi veel, arhitektkond on lahustunud olematuks .
Majandusministeeriumi järjekindlad reformid arhitekti kui registreeritud eriala
esindajate märkimisel on hajutanud arhitekti kui looja vastutuse ja asendanud selle
tema ettevõtte majandusliku vastutusega .
Neoliberaalne majandusmudel armastab lihtsalt kalkuleeritavat positivistlikku
teadust, kus kõik on taandatav kvantitatiivseks võrdluseks . Sellise mõttemudeli või
dukäigu alguses funktsionaliseeriti 17 . sajandil Eukleidese geomeetria . Diferent
siaalarvutusest kadus tema sümboolne ja ka praktiline tähendus ning geomeetria ja
matemaatika muutusid täielikult formaalseteks distsipliinideks, tehnoloogilisteks
tööriistadeks, mõtteliseks instrumentaariumiks .
Positivistliku teaduse poolt taltsutatuna ei suutnud arhitektuur täita oma traditsioonilist rolli kõrgemate poeetiliste ja maagiliste maailmade realiseerijana.
Arhitektuur kõrvaldati Homerose ja Dionysose vallast Platoni mõtteriiki
ning alandati see siis kas tehnoloogilise protsessi lüliks või lihtsaks dekoreerimise
kunstiks . Nii vajus arhitektuur kuhugi ehitamise ja kujutava kunsti vahele . Dalibor
Vesely kirjutas juba 1987 . aastal arhitektuuri ja poeetilist representatsiooni uurides:
Tänane arusaam arhitektuursest representatsioonist on vormitu ja hägune .
Ei ole selget arusaama sellest, mida arhitektuur peaks esitlema või kas ta
tegelikult peakski esitlema midagi muud kui iseennast . Kuid siiski püsib
ka sügav usk, et arhitektuur ei saa täielikult rahulduda oma sisemise eksis
tentsiga või mingi absoluutse kohaloleku vormiga (Vesely 1987: 24) .
Vajadust arhitektuurse representatsiooni olemust mõista, mida Vesely silmas
pidas, on vahepeal leevendanud arvutustehnika ja infotehnoloogia tormiline kasv .
Kõiksuse haarab endasse uus digitaalne platvorm . Kujutusviisi ja kujutusvahendi

38

1. loeng

a r h i t e k t, t e m a S ü ü j a S ü ü t u S

olemuse küsimused on mattunud digitaalsete manipulatsioonide alla . Kuid kui selline
esimene nälg rahuldatud, kerkib küsimus representatsioonist taas täies alastuses üles .
Vesely nägi arhitektuurse representatsiooni kriisi just sümboolse esitlusviisi
ülekasvamises instrumentaalseks. Lihtsakoelise ja väheütleva arvutisimulatsiooni
vohamine tänases arhitektuurses esitluses on selle üheks parimaks tunnistajaks .
Sümboolne representatsioon usub, et kannab endas olulisi tähendusi ja et neid
kannab ka arhitektuur . Ehitamine on sel juhul ise teistkordseks representeerimise,
millegi olemusliku esitlemise viisiks . Esitlemiseks kõige vahetumal ja eksistentsiaal
sel viisil . Tähendav ja tähendatav saavad üheks .
Instrumentaalne representatsioon usub, et tema funktsiooniks on ehituseks
saades iseennast esitleda. Instrumentaalne representatsioon on sellisena iseseisev,
domineeriv ja kontrolliv instrument või aparaat ja tegelikult renessansi poolt
välja arendatud eksperiment – invisiitorlik piinariist looduse saladuste väljapressimiseks inimliku kasu eesmärgil. Selline representatsioon ei esitle midagi
peale iseenda, ta on universaalsetest ja olulistest tähendustest tühjaks jooksnud .
Vesely vaatleb ka seda momenti, millal instrumentaalne representatsioon hak
kab võimust võtma . See on periood, kui arhitektuuris tuleb 18 . sajandil kasutusele
kirjanduse ja poeesia vallast pärinev mõiste “karakter” ehk iseloom, mis võib
tähendada ehituse karakterit, monumendi karakterit, maja karakterit ja ka linna
karakterit . Arhitektuur peab seega valdama erinevaid zhanre, peab aitama maailmale rakendada õiget karakterit. Ta esitleb või esitab seda otsekui näitleja
laval oma esitlemisvõimega.
Selline lähenemine arhitektuurile loob olukorra, kus traditsioonilise süm
boolse või kaasaegse kontseptuaalse esitlusviisi asemele tekib karakter kui esteetiline kategooria.
Arhitektuur, mis on tahtnud olla ja loodetavasti tahab ka edaspidi olla kõr
gemate poeetiliste maailmade looja, kaotab oma eetilise aluspinna, keskendudes
esitlusviisile . Jacques Francois Blondel kirjutas:
Lõppude lõpuks tähendab vähe, kas meie monumendid meenutavad
möödunud aegade arhitektuuri, antiikset, gooti või kaasaegset arhitek
tuuri või mitte, kui neil on piisav mõju ja karakter, mis sobib iga ettevõt
mise zhanriga (Vesely 1987: 28) .
Vesely läheb veelgi sügavamale ja leiab karakteri kui näilisusele ja esteetilisusele
üles ehitamise mõiste alt algupärandi, milleks on dekoor (viimasest pole kaugel ka
19 . sajandi mõiste stiil) . See on Vitruviuselt pärinev lihtsustus mõistest decorum,
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mis on omakorda laenatud tolleaegsest kirjandusuurimusest ja tähendab “veatut
töö kokkuseadmist kooskõlas omaksvõetud detailide pretsedentidega (autoritee
diga) ja toetudes traditsioonile (seisundile), tavale (jätkuvusele) ja looduslikele
tingimustele” (Vesely 1987: 25, 28) .
Selles definitsioonis on veel jälgi algupärasest kreeka mõistest prepon, kus
vahet eetilise ja esteetilise vahel ei saa tekkida, sest ilus on ainult see, mis on
ühtlasi hea ja õiglane.
Tallinna ja laias laastus ka kogu Eesti poliitika näide aga esitleb meile veenvalt tege
likkust, kus eetiline ja esteetiline on veel hullemini lahku rebitud: poliitika ise on muutunud instrumentaalseks representatsiooniks ega esinda enam mitte midagi peale
iseenda. Halvem veel – ta on võimuiha dekoratsiooniks. Sarnase instrumentaalse
dekoratsiooni on omaks võtnud ka arendajad. Ka neile on ruum eelkõige instrument – toore modernistliku maailmavaate lõppematu omakasu instrument.
Renessansis alguse saanud ratsionaalsele modernismile, mis oli ehitamise järk
järgult arhitektuuri eksistentsiaalsest ja müütilisest maailmast kõrvaldanud, andsid
selle lõppfaasis hoogu ka kaks suur ilmasõda, mille hävitustöö oli Euroopas tõesti
suur . Ehitus tõusis iseseisva ja kiireloomulise tehnilise väljakutse staatusesse .
Eesti arhitektuuris avaldub modernismi lõpp pärast kümme aastat kestnud
ärkamist letargilisest surutisest küllalt drastiliselt . Suhted inimesse, maasse ja
ruumi, mis Euroopas on kujunenud sadade aastate pikkuses järkjärgulises arengus,
leiavad – ilmselt tuleb kahetsusega tõdeda, et on juba leidnud – oma väljenduse .
Millegipärast ma ei imesta, et meenuvad Machiavelli moraaliga, maskeerimata
soovitused võimu haaramiseks ja hoidmiseks . Et meenuvad esimesed Veneetsia
kaupmeeste ostetud maavaldused, kui äri nihkub Vahemerelt vastavastatud Atlandi
mereteele . Et meenuvad Pallaadio villad, kus väärtuseks, millelt arvestada intresse,
on vaated omandatud maale – siis jumalikule loodusele .
Ehitamine kui peavarju püstitamine, ehitamine kui auavaldus Jumalale ja ini
mesele, ehitamine kui maa ja taeva vahel olemise viis on muudetud rahakasvatusmasinaks.
Mulle tundub, et Eesti ühiskond on oma olemuselt põhiliselt veel mittereflek
siivne ja tugevalt mütoloogilise aluspõhjaga . Seda näitab usk traagilisse müütilisse
kangelasse – arhitekti, kes on ju süüdi . Kuid kui jälgida, kuidas täna kritiseeritakse
arhitektuuri ajakirjanduses, siis mõistame, et ühiskond on muutunud . Kui Eesti
ühiskond on liberaalse kapitalismi tuultes astunud eemale sellest surutisest, mille
on kaasa toonud mütoloogiline aluspõhi, siis mulle tundub, et midagi uut ei ole
asemele tekkinud ja ühiskond on lamandunud . Müütilised aega ja ruumi kirjel
davad tuumad ja arhetüübid on veel peidetud kujul olemas, kuid üldine tendents
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on aeglaselt õhenev kultuurikiht . Ei ole enam ega pole veel tekkinud hierarhi
lisi vaimseid suhteid, mida kirjeldab (vaimse, kultuurilise või poliitilise) eliidi
mõiste . Selle asemel vohab korporatiivsus . Sellist kultuuri lamandumist näeme
nii poliitikas, ajakirjanduses kui ka kirjanduses, mis kõik liberaalse majandus
konkurentsi tingimustes tulevad inimesele üha lähemale . Tulevad lähemale ini
mese kõige madalamatele ihadele .
Tahaksin hävitada tänase müüdi arhitektist kui süüdiolevast ja süütust tege
lasest eesti kultuuris . Arhitekt on ettevõtja või otsustaja kohalikus omavalitsuses,
nõustaja . Arhitekt võib olla ka akadeemik . Kõik need funktsioonid on tegelikult
isesuguse suunaga . Eestis ei saa arhitektide puhul rääkida ainult ühest müütilisest
tegelasest . Kahjuks on meie arhitektuur täpselt selline, milliseks lamanduv kultuur
ja kuldse härjavärsi sabas jooksev rikkuse ihalemine ta teinud on .
Teisalt tahaksin öelda, et vaatamata kõigele säilib arhitekti tegevuses süga
vapõhjaliste ja vaimsete maailmade edasikandumine ja nende maailmade tähen
duste toomine igapäevaellu . Arhitekti töö sunnib teda tegelema ruumi ja aja kõige
algupärasemate vormidega, mis on peidetud sügavale keele, tavade ja argipäevaste
tõekspidamiste alla . Ja õnneks on meie kultuuris selliseid arhitekte ja sellist loo
mingut veel säilinud .
Lamandunud ühiskonna avalik nahk on nii õhukeseks kulunud, et see hakkab
mööda konte alla libisema . Arvatavasti häirivad ühiskonda need mütoloogilised
jäänukid, mis segavad lihtsat, selget, mõistlikku ja raharikast maailma . Mütoloo
giline ruum, selle ülesehitus ja arhetüübid oleksid nende vanade kontidena justkui
veel alles . Eesti kultuuril lihtsalt ei jätku jõudu ja julgust seda endale tunnistada .
Tahaks hüüda: minosed parlamendis, volikogudes, linnavalitsustes, merkodes ja
esserveedes, ohverdage mõned kuldhärjad, mis tegelikult ei kuulu ju teile, et arhi
tektid ei peaks teile puust lehmi tegema ja et teie lapsed ei peaks tuleviku labürin
tides minotaurustega võidu jooksma .
Aga ei hüüa, sest need, kes kuulevad, teavad niigi ja need, kes kuulma peaksid,
ei tee sellest välja . Ruum võtab mõne aja pärast ikkagi oma ja mulle kui arhitektile
on ükskõik, kas kümne, viiekümne või saja aasta pärast . Niikaua tasub meenutada
Platonit: iga valitseja on väärt oma linna, nagu iga linn oma valitsejat .
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1.1

1.2

1.3

1.1
Kreeta - Daidalose imetegude saar. Foto: M. Soolep, avaldatud autori loal.
1.2, 1.3
Taevalik daidalon – tiivuline vanker, Triptolemose tunnus. Triptolemos oli
kreeka kangelane, kes Demeteri juhatusel õpetas inimestele viljakasvatust. Oma tiivuliselt vankrilt külvas ta seemet üle kogu maa. Teda
tuntakse viljapärja või viljapea järgi, mida ta kannab. 500 – 300 e.m.a.
Glyptoteket.

43

1.5

1.6

1.4
Hermes, ettekuulutuse, kauplemise, varastamise, rändamise jumal. Hephaistose poolt
valmistatud daidala – Hermese töövahendid:
tiivulised sandaalid (kreeka αρβυλόπτερα,
ladina talaria), tiivuline kiiver (πέτασος nähtamatuks tegev tiivuline päikesekübar või
kiiver, mida kannavad kreeka mütoloogias
Athena, Hermes ja Perseus) ning tiivuline sau
(kreeka κηρύκειον, ladina caduceus). Kannab
Hermes mantlit (χλαμύς – paremal õlal kinnitatud reisimantel). Kopenhaageni börsihoone
skulptuur.
1.5
Tänaseni kasutusel olev tiivuline vanker – Taani
raudtee sümbolmärk.
1.6
Hermese tiivulised sandaalid (αρβυλόπτερα,
talaria).
1.4
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1.7

1.9
1.7
Hermes ja Erosed. Hermes oli Zeusi poeg.
Ta võrgutas Aphrodite ja neile sündis Hermaphroditos, keda vahel samastatakse Erosega.
Eros tulenevat omakorda pteros’est – tiivast ehk
tiivulisest Erosest. (Eros – tiibadel kirg – tõsi,
nii inimsuu teda kutsub;/ Pteroseks jumalad,
sest kasvama tiivad sunnib. Platon. Phaidros
252b. μὲν ἔρωτα [] δὲ Πτέρωτα). Rooma
mütoloogias saab Hermesest Mercurius. Eros
omandab palju uusi nimesid: Amor, Amorett,
Cupido, Putto, Keerub.
1.8
Perseus tapab Medusa. 1903. Marqueste,
Laurent-Honore. Glyptoteket. Perseus kannab
nähtamatuks tegevat tiivulist Hadese kiivrit ja
Hermeselt laenatud tiivulisi sandaale.
1.9
Perseuse Hermeselt laenatud sandaalid.
1.8
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1.10

1.11

1.10
Knossose palee puust rekonstruktsioonimakett. Herakleioni arheoloogiamuuseum.
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1.11
Knossose palee osaliselt rekonstrueeritud varemed. Oletatavsti näeme
sama treppi, mis paistab puust maketil esiplaanil. 1700–1400 e.m.a.

1.12

1.13

1.14
1.12
Knossose fresko, mis kujutab härjavõitlust või härjatantsu, kus akrobaadid
sooritavad keerulisi hüppeid. 1450 – 1400 e.m.a. Herakleioni arheoloogiamuuseum.
1.13
Knossose palee puust rekonstruktsiooni makett. Esiplaanil choros – tantsuplats, kus sümboolne või tegelik härjatants võis aset leida. Kaugemal
pinnases sisse ehitatud suured säilitustsisternid – pithoi. Säilitustsisterne ja
maakoopaid ning – kaeve, mida kasutati ka matustekohtadena, seostatakse
Persephonega (vilja hing), kes peab 2/3 aastast veetma Hadese kuningriigis.
1. 14
Knossose palee “labürintne” alumine korrus, kus säilitati vilja, õli, mett, veini
ja teisi varusid spetsiaalsetes säilitustsisternides.
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1.15

1.16

1.15
Knossose palee tantsuplatsi varemed.
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1.16
Knossose palee puust rekonstruktsioonimakett. Esiplaanil choros –
tantsuplats.

1.17

1.17
Sarkofaag Hagia Triadast. Kivi on kaetud õhukese lubjakrohviga, millele on maalitud fresko, mis pärineb 1300 aastast
e.m.a. (Herakleioni arheoloogiamuuseum). Sarkofaagi
külgedel olevad freskod kujutavad oletatavasti ohvritalituse
protsessi. Enamus uurijaid toetab käsitlust, et tegemist on
matusetalituse või surnute mälestamisega. Mõlemad ohverdused toimuvad kaksikkirveste vahel või kaitse all. Kaksikkirves (bipennis, labrys, λαβρυς) on maagiline kaitserelv
rituaalsetes toimingutes, samuti kuningliku või ülimusliku
võimu sümbol. Kaksikkirves ja stiliseeritud härjasarvede
motiiv on mõlemad kreeta kultuuri eelselt tuntud kui tähtsad sümbolmärgid. Külgede figuraalkompositsioonid on
kirjeldatavad kui protsessioon ja härjaohverdus. Mõlemad
kompositsioonid on tinglikult jaotatavad kolmeks stseeniks.
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1.19

1.18
1.20

1.18
Suured kaksikkirved Herakleioni arheoloogiamuseumis. Suurem kirves on koos alusega
umbes 3 m kõrge.
1. 19
Rihmadega kokku tõmmatud vitsakimp,
milles on kirves või kaksikkirves (fasces), oli ka
rooma karistusvõimu sümbol. Ühtlasi tuleneb
nimetusest labrys – kaksikkirve maja – labürint
(λαβύρινθoς, kus inthos võib tähistada kohta )
lõks või ehitus, mis hoidis vangis Minotaurost.
1.20
Europe pulli kuju võtnud Zeusi seljas. Kreeka
euro münt (http://www.ecb.int/euro/html/
eurocoins.et.html).

1.21
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1.21
Mithra pulli tapmas. 50 e.m.a. – 500. Taevaliku
pulli ohverdamine on keskne teema HilisRooma Mithra müsteeriumites. Vahemereäärse pulli-mütoloogia järelkaja Roomas.
Glyptoteket.

1.22

1.22
Miniatuursed maju kujutavad tahvlikesed. Kohati on
katusekarniisi palkide rõngad muutunud dekoratiivseks
seinakaunistuseks. Selgelt on ära tuntavad ukse- ja aknaavad,
mis kohati on ka füüsiliselt tahvlikese sisse tehtud. Tahvlid
on pärit ajast vähemalt 1700 e.m.a. Osa maju on lisaks savist
ja palkidest konstruktsioonile ka laotud kas tellistest või
kivikvaadritest (Herakleioni arheoloogiamuuseum).
1.23
Detailid freskost, millel on kujutatud palee. Selgitaval joonisel
näeme sambaorderi ülaosa ja laetalastiku otsi. Alumisel fragmendil on kujutatud kas laotud või maalitud seinadetaili.
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1.24

1.24
Savist maja mudel. Esiplaanil ja küljel on
näha vahelaetalad (ümarpalgid), mis
toetavad konsoolset rõdu ja katuseterrassi.
Sammastel on abstraktse kuju leidnud ka
orderi baasid ja kapiteelid. Mudel pärineb
Minose perioodist, 1600 e.m.a. (Herakleioni
arheoloogiamuuseum).

52

1.25

1.26

1.25
Pitsat ja pitsati jäljend Konossosest, kus labürinti on kujutatud kaksikspiraalina. (Herakleioni
arheoloogiamuuseum).
1.26
Kaksikkirve kasutamine geomeetrilise
konstruktsioonina traditsioonilise labürindi
kavandamisel.

1.27

1.27
Hilisem antiik-kreeka kultuur võtab puitkonstruktsiooni ja transformeerib selle kivikonstruktsiooniks, säilitades puitsõrestikule omase
kompositsiooni triglüüfide ja metoopide
vaheldumises. Viimased markeerivad laepalkide ja nende vahele jäänud, väljast suletud
avade rütmi. Iga triglüüfi all on nn. regula, mis
koosneb horisontaalsest elemendist ja seda
katvatest “nööbikestest“. Neid kutsutakse
ladina keeles guttae – tilgakesed. Vanemas
puitkonstruktsioonis on ilmselt tegemist laetalasid fikseeriva detaili ja puidust naaglitega.
Räästa alt paistab veel nn. mutulus (lad), mis
tähendab eesti keeli: konsool, kaitseäär või sarikaots ja kujutab kinnitusklambri fikseerimist
18 gutta abil. Hephaistose tempel Ateenas,
alustatud 449 e.m.a.
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1.28

1.30
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1.29

1.31

1.28
Labürint Chartres’i katedraalis. Repro kiriku piltpostkaardist.
1.29
Amiensi katedraali pealööv. Katedraal sai valmis umbes 1289.
1.30
Amiensi katedraali labürint. Hävitatud 1820 ja taastatud 1895.

1.31
Amiensi katedraali labürindi keskosa tahvel tekstiga: “Armulisel aastal
1220 alustati selle katedraali ehitamist. Õnnistatud Evrard oli sel ajal piiskopiks. Prantsuse kuningas oli siis Loeys (Louis), Phelippe le Sage (Philip
Tark) poeg. Tööd juhtis/plaanis meister Kert de Louvrage, meister Rober
de Lusarches, seejärel meister Thomas de Cormont, seejärel tema poeg
meister Renaut, kes pani selle kirjatahvli siia ülestõusmise aastal 1288“.
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Oleme sissejuhatuses ja esimeses loengus vabalt kasutanud mõistet ruum, vae
vumata uurima, mida see sõna ja sealt edasi ka mõiste võiksid tähendada . Oleme
seda kasutanud eesti tavakeele kontekstis . Me pole isegi kõige üldisemalt avanud,
milliseks me seda mõisteliselt peame . Nii võib see sõna kanda mitmeid vastuolulisi
ja ebamääraseid tähendusi, rääkimata sellest, et erinevad inimesed mõistavad seda
hoopis erinevalt . Eestikeelne ruum on kahtlemata laensõna, et mitte öelda kontra
bandsõna . Tegemist on äratuntavalt eesti keelde üle võetud germaani tüvega, olgu
selleks algupäraselt siis raum, room või rom .
Jätame käesolevas loengus veel kõrvale küsimuse, kas eesti kultuur annab sellele
sõnale uusi tähendusi ning tõlgendusvõimalusi ja vaatame, mida on algupärasest
germaani aluspõhjast välja lugenud Heidegger . Ta vaatleb saksa ruumimõistet,
vastandades seda antiikse kreeka ruumikäsitusele:
See, kust midagi tuleb (saab oma olemise), on meie jaoks “ruum” . Kreeklas
tel ei olnud sõna “ruumi” tähistamiseks . See ei ole juhus; sest nad kogesid
ruumilist mitte ulatuvuse kaudu, vaid koha, topose kaudu; nad kogesed
seda chora’na, mis ei tähista ei kohta ega ruumi, vaid seda, mille peal
midagi seisab. See koht kuulub asja enese, eseme või nähtuse juurde . Igal
erineval asjal on oma koht, mis kuulub tema juurde . See, mis saab olema,
seatakse oma kohalikku “kohta” ja avaldub läbi selle . Aga selleks, et seda
võimaldada, peab “ruum” olema vaba kõigist nähtumustest, mida ta võib
endasse ükskõik kust haarata . Sest kui ta oleks sarnane mistahes nähtumu
sele, mis temasse siseneb, võiks ta võtta vorme, mis oleksid vastandlikud
või erineksid täielikult oma olemusest, ja sellisena esindada omaenese näh
tumust ja luua ideedest viletsaid koopiaid . [] Kas chora ei tähenda: see,
mis vabastab ennast kõigest üksikust (erilisest) ja sellisena tagasi tõmbudes
lubab sisse ja teeb kohta millelegi muule (Heidegger 1959: 66)?
Heidegger viitab siin Platoni dialoogile Timaios, kus on ära toodud maailma
loomise kirjeldus . Platoni loomiskirjelduses mängib olulist osa just ruum .
Kui Daidalos saatis oma imepäraste teadmiste abil korda uskumatuid tegusid, mil
lest mitmed olid inimestele väga kasulikud ja mitmed väga kahjulikud ning Homeros
pajatas nendest, siis natuke hiljem seisis Akademose puudesalus mees ja ütles:
Aga suudad sa seda uskuda, Glaucon, et kui Homeros oleks tõesti võime
line inimesi harima ja paremaks tegema – kui tal oleks tõeline teadmine
ja mitte lihtsalt järgi tegemise, imiteerimise mõte – suudad seda uskuda,
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ütlen ma, oleks tal olnud palju järgijaid ja ta oleks olnud lugupeetud ja
jumaldatud nende poolt .[]
Ja kas oleks olnud mõeldav, et nende kaasegsed oleksid lasknud Homero
sel või ehk Hesiodosel rändlaulikuna ringi hulkuda, kui nad oleksid
tõesti olnud võimelised tegema inimkonda vooruslikuks . Kas nad ei
oleks neist kinni haaranud nagu kullast ja sundinud neid enda juurde
kohale jääma .[]
Siis kas ei peaks me oletama, et kõik need poeetilised isiksused, alusta
des Homerosega, on vaid jäljendajad; nad teevad järele vaid kujutlusi
hüvedest, kuid tõeni ei jõua nad kunagi? Poeet on kui maalija, kes, nagu
oleme avastanud, teeb järele kingsepa tööd, teadmata midagi kingadest,
ja tema loodud pilt on hea küll nendele, kes ei tea midagi ja otsustavad
vaid värvide ja joonte järgi .
[] Nii ka võib öelda poeedi kohta, kes loob oma sõnade ja kirjatäh
tedega värve mitmete kunstide jaoks, mõistes nende olemust vaid nii
palju, et neid jäljendada; ja inimesed, kes on sama rumalad kui tema ja
hindavad vaid tema sõnu, kujutlevad, et ta räägib kingade parandamisest
või sõja taktikast või millest tahes muust; värsimõõdus ja harmoonias ja
rütmis – ja ta räägib väga hästi – niisugune magus mõju on meloodial ja
rütmil (Plato 1992: 368, 369) .
See mees oli muidugi Platon . Ta süüdistas poeete ja kunstnikke kahes süü
teos:
 Esiteks, poeedi loodud kujutist kui illusiooni saame vaadata vaid ühes valgu
ses, vaid ühes väljenduses ja sellisena on poeet silmamoondaja .
 Teiseks, poeedi loodud kujutist kui kirjeldust saame vaadata kui asjatund
matust ja sellisena on poeet valetaja .
Maagilise poeedina väärib Daidalos muidugi erilist hukkamõistu .
Platon kirjeldab koobast, kus aheldatuna lebavad vangid, kes ei näe midagi
muud kui seinal liikuvaid varje . Kui üks neist vabastakse ja välja talutatakse, ei näe
ta midagi, sest ta silmad on pimedusega harjunud . Kui ta lõpuks toibub ja näeb
varjude asemel tõelist valgust, näeb ta tõelist maailma . Kui ta nüüd tagasi läheb ja
pimeduses midagi ei näe, siis teised, kes võistlevad varjude tundmises, tunnistavad
ta pimedaks .
Inimesed ütleksid, et üles ta läks ja alla tuli ilma silmadeta, ja on parem
üldse mitte mõelda lahkumisest, ja kui keegi peaks püüdma kedagi teist
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vabastada ja üles valguse poole juhtida, tuleb see rikkuja kinni püüda ja
surma mõista .
Aga nüüd, nagu sa võid mõista, armas Glaucon, eelmisest väitlusest, van
gimaja on nägemise maailm ja varje heitev tuli on päike, ja sa ei eksi, kui
arvad, et ülespoole viiv tee on hinge lahkumine teadmiste maailma .[]
Minu arvamus on, et teadmiste maailmas ilmneb kõige lõpus headuse
idee, ja see on nähtav vaid suure pingutusega, ja kui kord nähtud, on ta
sama, mis kõigi asjade – heade ja ilusate – looja, valguse isa ja nähtava
maailma valguse isand ja mõistuse ning tõele mõtlemise vahetu allikas; ja
see jõud, millele oma silmad peab seadma see, kes tahab mõistusepäraselt
toimida kas ise või koos teistega (Plato 1992: 257) .
Olgu lisatud, et lux prima ja pater luminum on mõisted, mille juurde me
allpool tagasi pöördume .
Platoni kõiksus koosneb seega kahest alusest – sellest, mis on ja sellest, mis saab
olema – ideedest, mis on igavesed, ja nähtumustest, mis on pidevas muutumises .
Omaette küsimus on see, kuidas ideedest saavad nähtumused .
Platoni Timaios oli pütagoorlasest astronoom ja oma müüdilaadses vestluses
kirjeldab ta maailma loomist . Siin jõuame ruumi või õieti väljendi juurde, mida
Platon ja Homeros kasutavad, viidates nähtusele, mida me tänapäeval kutsume
ruumiks . Just sellest rääkis Heidegger meie loengu avatsitaadis .
Pärast Timaiose ülevaadet kosmose matemaatilisest ülesehitamist demiurgoi
poolt, mis seega koosneb olevatest ideedest (arhitekti jaoks vastavad sellele pro
portsioonid) ja saavatest ning muutuvatest nähtumustest (arhitekti jaoks vastavad
sellele kehad), alustab ta uuesti algusest:
Kuid me peame siiski uuesti alustama oma ülevaadet Universumist
ja tooma enam selgitusi kui enne; sest kui me algul eristasime kahte
vormi, siis nüüd peame välja tooma ka kolmanda . Sest meie eelmine
ülevaade neist kahest ei olnud piisav, kuna üks neist, Ideaalne Vorm
on mõistusele ligipääsetav ja üleüldiselt eksisteeriv, ja teine, selle idee
koopia, on aluseks tekkimisele ja nägemisele . Kolmandat ei eraldanud
me sel hetkel, arvates, et need kaks on küllaldased, kuid nüüd tundub,
et mõttearendus sunnib meid proovima paljastada seda vormi, mis on
mõistatuslik ja tume . Missugust olulist tunnust siis omab see uus vorm?
Eriti järgmist – ta on otsekui vastuvõtja, kui kasvataja (ämmaemand)
kõigele mis saab olema .[]
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Siis peame praegu leppima kolme liigiga: see, mis saab olema, see, “kus”
ta saab olema ja põhjus, “kust” ta kopeeritud ja valmistatud saab (Plato
1966: 113, 117) .
Mis on see mõistatuslik ja tume olemus, millest räägib Platon? See on ruum,
mida ei saa kirjeldada, sest selle jaoks ei ole sõnu . Derrida ja Heidegger viitavad
sõnale chora, mida üks vanemaid Platoni käsikirju, nimelt Zürichi oma, üldse ei
kasuta . Chora on mõiste, mis Platoni tekstist läbi kumab kui “vastuvõtja”, “kasva
taja” ja “see, kus asjad juhtuvad” . Miks on Platonil vaja kolmandat lisasubstantsi?
Tõenäoliselt on vaja tumedat piiri olemise ja nähtumuse vahel . Muidu oleks koo
piad ju sama head kui nende aluseks olevad ideed . On vaja teatavat häirivat üle
minekut ja selleks on chora .
Kõigepealt eristatakse kahte vormi: chora/chore ja choros – esimene on nais
soost ja teine meessoost . Soomeugri maailmavaatel on muidugi keeruline mõista,
kuidas saavad mõisted olla naissoost ja meessoost . Kuid vaatame seda siis tradit
sioonilise talukultuuri seisukohalt kui meeste ja naiste tööd, millel on selge aja
looline ja kultuuriline taust .
Platon kasutab naissoovormi chora, Homeros kasutab naissoovormi chore, aga
samuti ka meessoovormi choros . Erinevust seletatakse sellega, et Homeros oli pärit
Jooniast ja Platon Atikast . Põhjuseks võib vabalt olla ka Joonia filosoofilise mõtte
müütilisem päritolu . On ju Joonia filosoofilise mõtte kujunemiskohaks, kust see
pärslaste vallutuse tulemusel kandus LõunaItaaliasse, kus selle koolkonna esinda
jaks on Pythagoras oma numbrilise kosmoloogiaga . Numbriline kosmoloogia on
arendatud maagiliseks või müütiliseks süsteemiks . Homerose tekstides puudub ka
hilisem filosoofiline tõlgendus chora/topose kujul .
Lühidalt väljendudes tähistab feminiinne chore asjade kogemist ja maskuliinne
choros asjade toimimist, üks on vaatlev ja kogev, teine ründav ja tegev .
Esimene tähendus tuleb ilmekalt esile Odüsseuse seiklustes . Koju jõudnuna
peab too Penelopeiale tõestama, et on tema ise ehk siis tõestama oma identiteeti –
ilmutama ennast läbi mälestuste ja kogemuste . Penelopeia käsib sulastel puhkeruu
mist välja tõsta Odüsseuse tehtud abieluvoodi .

2.1
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Kuid abikaasale nii pahameelega vastas Odysseus:
Raskelt, oh naine, on mul südant see sinu ütelus haavand .
Teisele paigale kes minu sängi on viind? Oleks raske olnud see ka väga
taidjale . Võiks teda vaid jumal hõlpsalt
nii oma soovil kanda või lükata siia ja sinna .
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Kuid surelikkudest meestest ei keegi, ka noorim ja kangeim,
paigast ei liigutaks eal seda sängi, nii taidlikult tehtut .
(Homeros 2006: 300)
Tema olekut maja peremehena peab näitama tema suhe voodisse, see suhe on
olemas niikaua, kuni voodi jääb oma kohale . Odüsseus on ärritunud, kui kuuleb
juttu voodi tõstmisest teise kohta, sest ta teab, et voodi on samane oma kohaga,
ja mitte ainult filosoofiliselt, vaid ka füüsiliselt . Nimelt on voodi tehtud vanast
oliivipuu tüvest, mille juured on ikka veel mullas .
Pikalehtne oliivipuu siin kord kasvas me aias,
Õitsev ja lopsakas, suur . Tüvi tal oli sirge kui sammas .
Selle ümber siis just, tihedalt kive liites, ma müüri
valmistin ning tegin puhkusekambri, ta laegagi katsin ning panin ette
tal uksed, mis kindlad ja liituvad hästi .
Ladva ma raiusin siis sel pikalehitsel oliivil,
kuid juurele jäävast ma lõikava pronksiga täpselt
voolisin palgi ja hööveldin, nööriga kõik ise mõõtes .
Sängisambaks ta jätsin ja puurisin augud ta sisse
ning tema külge ma siis tegin sängi nii terveni valmis .
(Homeros 2006: 301)
Voodi, selle koht ja maapind on vahetult seotud . Voodi on püsivalt oma koha
peal . Maja on ehitatud selle puu ümber, mille juured on ikka veel maapinnas, ja see
on abielu ja naise kaudu saanud üheks Odüsseuse endaga . See on tema identiteet,
ta olemus, ja siit tuleb ka Penelopeia viljakus . Muidugi ei ole Odüsseus mures koha
kui sellise, vaid “oma koha”, oma identiteedi pärast, sest selle lõhkumine tähendaks
ka tema, Odüsseuse, lõppu .
Samas lõigus näeme ka, kuidas voodi, mis on identne oma kohaga, on daidala,
maagiline ese, mis on mõeldud koha ja inimese identiteedi kaitsmiseks . Voodi
kohta öeldakse nii nagu ka jumalike ümmardajate kohta thauma idesthai – otse
tõlkes “ime, mida näha” .
Ehtisin selle ma kuld, hõbe ning elevandiluuehteil
ning üle tõmbasin rihmad, mis värvitud purpurikarva .
Needap on tunnused sängil sel, naine . Ent ei seda tea ma,
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kas samal paigal ta veel üha seisab või paigale muule keegi on tõstnud
ta – siis oliivipuu ta raiunud enne .
(Homeros 2006: 301)
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Samalaadset chore ja daidala kokkusulamist inimese olemusega näeme ka
episoodis vibust . Vibu on Odüsseusega üks, ainult tema oskab seda kasutada ja
tema võib tappa kõik võistlejad . Vibu elustub relvaks ainult koos Odüsseuse tead
mistega . Oma kohale tagasi tõstetuna seisab see kasutuna .
[]Ent ülileidlik Odysseus
Iialgi endaga viind seda ambu, kui sõtta ta sõitis
laevadel mustadel, vaid koju jättis kui meelespeaasja
armsast sõbrast ja Ithakas vaid teda endaga kandis .
(Homeros 2006: 273)
Maskuliinne choros leiab väljenduse sündmustes ja eelkõige lahingutes, siit
ka antiikteatri koor, kooristseen . Selle omapäraseks väljenduseks on aja, kestvuse
puudumine . Teatav liikumatuse seisund – akord . Choros kestab niikaua, kuni jõud
on tasakaalus, selleks ajaks on kohale antud uus tähendus, ja kui vastasseis taandub,
tagasi tõmbub, siis “loovutab ta oma koha” . Samatüvelisest sõnast choreo tuleb
tänases eesti keeles koreograafia, liikumise kunst .
Maskuliinsel kohal on seega ka teistsugune tähendus – see märgib kogunemise,
rituaali, tantsimise kohta . Rituaal aga nõuab kordust . Rituaalis on reeglid, mis valitsevad
keha liikumist, poose ja väljendusi . Kehad, mis rituaalses tantsus haaravad mitteulatuvalt
kohta, annavad sellele kohale tantsu ajaks ka oma olemuse . Koreograafias annab sellele
kohale tähenduse tantsija, koht ja tantsija liikumine ruumis muutuvad identseks .
Rituaaliks on ka ohvritalitused ja nendele järgnenud pidusöögid . Need toi
musid tavaliselt templi esisel, pühade piiridega märgitud templi kinnistul, mida
kutsuti temenos . Siin näeme kuidas choros ja temenos kattuvad . Ruum ja maapind
saavad üheks . Kogu ohvritalitus ja pidusöök oli ilmselt muusikast saadetud teat
raalne etendus, mida kirjeldavad hästi Hagia Triada kivikirstu maalingud .
Choros ja daidala saavad üheks ka Thetise poolt poeg Achilleusele tellitud
kaitserelvade puhul . Maailm, sõda ja relvad põimuvad kokku üheks lahutamtuks
tervikuks, Hephaistose poolt loodud imago mundi’ks:
Esmalt valmistas kilbi ta, määratu suure ja kindla,
kummis ta kaunisti kõik, tagus kolmekordse ta ümber
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välkuva äärise ning taha kinnitas siis hõbevangu .
Viis oli kihti sel kilbil . Ja nendest pealmise peale
nikerdas kunstikalt sepp kujud, mis oli leiutand vaim tal .
(Homeros 2004: 305)
Kilpi piiras serval kujutatud ürgne vetevool, Okeanose ürgjõgi, mille sisse oli
ehitatud terviklik maailm: tähtkujud, taevas, maa ja meri; kaks linna oma kireva
tes askeldustes ja sõjas; jumalad, karjused ja karjad, põllud, mida künti, külvati ja
koristati; viinamägi ja veinitegu ning pidustused; lõvid ja härjad; orud, välud ja
laudad . Lõpuks taotakse valmis ka choros:
Veel tagus taidlikult siis osav meister tantsimistandri,
nii nagu suures Knossoses kord oli valmistand ammu
kuulus Daidalossepp ilushiusAriadnele kingiks .
Noorukid õitsevad ning kenad neitsid, kõigile armsad,
tantsisid tandril seal, käerandmeist üksühel hoides .
Riideks neidudel üll olid lõundid kergeimad, poistel
ent kenad koega hitoonid, mis veel õlist läikivad veidi .
Kauneimad pärjad peas olid neidudel, kuid olid poistel
vööl hõberihmad ja pussid sel kõlkusid, puhtast mis kullast .
Aegajalt kiiresti ringis nad keerlesid jalgadel kergeil
niisama ruttu kui ketas, mis harjunud pottsepa käe all,
kui tahab proovida too, kas kergesti küllalt see keerleb .
Aegajalt taas reakaupa nad hüplesid üksühe vastu .
Rahvastki hulk oli koos ringtantsude armsate ümber,
vaadates neid imetelles . Ja tandril sealsamas laulis
taevalik laulik, end lüüraga saates . Ent vaevalt ta algas,
kui kaks leikarit jooksid ja keerlesid tantsides ringi .
Viimaks ta kilbile kindlale siis tagus just selle äärde
ürgOkeanose jõe igitormava, valdava voolu .
(Homeros 2004: 307–308)
Nii on Hephaistose taotud kilp ringikujuliseks maailmamudeliks ja viimase
sisse on ehitatud veel choros kui kujutatud maailmamudeli väike mudel .
Choros, koosolemine, koostegemine annab oma tähenduse ka sellistele kaas
aegsetele tegevusvaldkondadele nagu sõda ja ehitamine . Mõlemad vajavad kindlaid
reeglistikke ja tegusaid organisatsioone . Kui Urbino duce Frederico da Montefeltro
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valmistus sõjakäiguks Firenze vastu, siis esimene nõunik, kelle ta kohale kutsus,
oli arhitekt . Nii nagu oli loominguline tegevus kaitserajatiste kavandamine ja
ehitamine, oli loominguline ka nende hävitamine . Õnneks jäi sõjakäik ära ja
Firenze purustamata . Teine näide ruumi ja sõja skisofreenilisest kokkusulamisest
on kahtlemata Adolf Hitleri tegevus . Hitler kummardus veel Berliini langemise
ajal ideaalse linnaplaani kohale . Võibolla ei oleks Teise maailmasõja purustused
olnud nii kohutavad, kui ta oleks Müncheni arhitektuuriakadeemiasse vastu võe
tud . Purustamise koreograafia on oma nime andnud ka sõjaprotsessile – seda kutu
takse sõjateatriks .
Ehitamine on kahtlemata vähem dramaatiline kui sõjaline purustamine, kuid
kannab endas palju enam müütilisi tähendusi . Ehitamine on oma olemuselt rituaal .
Nurgakivi joodud, sarikapidu ja soolaleivapidu on kõik algupäraselt maagilise
tähendusega sündmused . Kuid ka ehitamine ise on koreograafiline nähtus, alates
maamõõtmisest ja ehituse mahamärkimisest kuni viimaste katusedetailide lõpe
tamiseni . On teada, et paljude katedraalide valmimisel leidis pärast ehituse lõppu
pealöövi labürindis aset arhitekti ja teiste tähtsate otsustajate maagiline tants .
Näeme ruumi mõiste olulist keerukust, millele viitab Heidegger . Kuid ehi
tamise müütilist tähendust kasutades viib ta ruumi kui mõiste ka oma filosoofia
absoluutsesse tippu . Ta vaatleb olemise (sein) mõiste etümoloogilist ja arhetüüpset
tausta . Verbi sein pöördevormidel on kolm erinevat tüve:
Esiteks: es, mis tuleneb sanskriti sõnast asus ja tähendab eesti keeles: elu;
elamine; see, mis seisab iseendal; see, mis liigub ja see, mis puhkab iseendast; on
iseseisev; elu, kui elamine iseseisvalt, olemas olemine iseseisvalt .
Teiseks bhu, bheu, mis on suguluses kreeka sõnaga bhuo ja tähendab eesti
keeles: nähtavaks saama; võimukas olema; ise seismisesse tulev ja jääv; väljahinga
tav jõud või energia; hingejõud .
Kolmandaks: wes, mis on seotud sanskriti sõnaga vasami ja germaani sõnaga
wesan ja tähendab elutsema; täpsemalt öeldes sees elama; sees asuma või sees aset
sema; millegi sees või millegi all (katusealune on muidugi üks selline ehitis, mille
all saab olla ja sellisena sees elada) (Heidegger 1959) .
[] indoeuroopa alustüvi on bhu, bheu . Sellesse kuulub kreeka phuo,
välja ilmuma, võimukas olema, iseendast seismisesse tulev ja jääv (Hei
degger 1959: 71) .
Mida siis tähendab Bauen, ehitama? Vanainglise ja ülemsaksa sõna ehita
mise jaoks – buan – tähendab: sees elama . See kirjeldab jäämist, kohale
jäämist . Verbi ehitama – bauen – tegelik tähendus: sees elama, on meie
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jaoks kadunud . [] Kus sõna bauen kõneleb meile oma algupärasel viisil,
seal näitab ta, kui kaugele see sees elamise olemus ulatub . See tähendab, et
bauen, buan, bhu, beo on meie sõna bin versioonides ich bin, mina olen,
du bist, sina oled ja käskivas kõnes bis, ole . Mida siis ich bin tegelikult
tähendab? Vana sõna bauen, mille juurde bin kuulub, vastab: ich bin,
du bist tähendab: mina elan, sina elad (lisame eesti keeles täpsustuseks:
millegi sees või all) [] Ehitamine kui elamine, see tähendab olemine
maa peal jääb inimese igapäevase kogemuse jaoks algusest peale “eluko
haliseks” – me elame ühe koha peal [](Heidegger 1971: 146–148) .
Seepärast kaob Heideggeri arvates olemise mõiste mitmekihilise ehitamise
maailma alla, kus kasvatades ja ehitades, või ladina tuletissõnu kasutades: kultivee
rides ja konstrueerides viiakse ellu maailmasolemist . Need tegevused võtavad üle
olemise vanema nimetuse bauen ja allutavad selle ainult ehitamisele kui protses
sile; nähtus iseenesest – kuidas ja kus ehitatakse, kuidas ja kus ollakse – jääb meie
igapäevase pilgu eest kõrvale .
Heideggeri sellist algupärast, poeetilist maailmavaadet olemise ja ehitamise
ühendamisest kritiseerib inglise filosoof Andrew Ballantyne, kes on tegelenud
arhitektuuriteoreetiliste kirjutistega . Ta peab vajalikuks kritiseerida Heideggeri
esseed Ehitamine, elamine ja mõtlemine just selle müstilise ja samas ka või
maliku poliitilise tõlgenduse tõttu . Kolm raamatu esseed on pühendatud ehi
tamisele ja arhitektuurile ning ülejäänud kunstile, poeesiale ja keelele . Niisiis
kritiseerib Ballantyne Heideggeri esseed, mis on kirjutatud aastal 1951 ja ilmus
esmakordselt aastal 1954 . Meenutagem siinkohal, et see on sõjajärgne periood,
kui Heidegger tegelikult enam õpetada ei saanud . Karl Jaspers kirjutab pärast
sõda raportis komiteele, kes vaagib, kas Heidegger võiks veel õpetada pärast
1945 aastat, järgmiselt:
Heideggeri mõtteviis, mis tundub mulle fundamentaalselt mittevaba,
diktaatorlik ja mittearusaadav, mõjuks tänapäeva üliõpilastele hävita
valt . Ja tema mõtteviis ise tundub mulle ohtlikumana sellele tuginevatest
poliitilistest otsustest . [] Ma arvan, et oleks päris vale lubada sellisel
õpetajal tänapäeva noortega tegeleda . [] Kõigepealt tuleb noori õpe
tada iseseisvalt mõtlema (Ballantyne 2000: 353) .
Heidegger viitab oma essee meile juba tuttavas tsitaadis: “Templi ehitus, seistes
seal …” ehitamise ja olemise seotusele maapinnaga . Tempel laseb maapinnal näida
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maapinnana, kasvab oma kivisest aluspinnast välja ja sellisena seob olemise ja ehi
tamise konkreetse kohaga ehk maapinnaga .
Heidegger viitab siin mistahes esemele või nähtusele, mis on kindlalt seotud
oma kohaga, ta räägib sillast, mis saab olla see, mis ta on ainult tänu sellele, et jõgi
pöörab sellisel kohal ja pakub talle oma kaldaid, millele sild toetab . Sarnaseid näiteid
on veelgi . Samas on koha, ruumi ja maapinna üheks olemise algpõhjuseks seadmine
ainult mõne sõna kaugusel veresidemest . Kultuur, mis tekib kohast ja maast, toob
Ballantyni arvates endaga kaasa rassilise puhtuse idee ja mõiste . Rassiline puhtus
on sel juhul ühendatud romantilise kohavaimuga, genius loci’ga, mis oli roomlaste
koha tähenduslik mõiste, millele rajab oma argumentatsiooni ka NorbergSchulz .
Ballantyne toob näite, kuidas olemine, ehitamine ja maapind võib olla vere
puhtuse või bioloogilise puhtusega seotud, ja viitab natsiideoloog Kauffmani tsi
taadile 1941 aastast, mis kirjeldab saksa poliitilise kunsti tolleaegseid suundumusi:
Niipalju mõistusepärast ja loomulikku on seotud maaga, milles oleme
juurdunud, me näeme oma tööd looduses kui puhast kunstilist tegevust .
[] Meie jaoks tähistab loodusvaade Reichi territooriumit, mis nõuab
alandlikku pühendumist [] . Tänane Saksa maal püüab rõhutada ter
veid füüsilisi juuri, üksikindiviidi bioloogilist väärtust ja rahvuse ning
tema hinge uuenemist (Ballantyne 2000: 351) .
Seetõttu on ka ehitamise ja maailmasolemise kohta sisseseadmise teema
PõhjaEuroopas pärast Teist maailmasõda küllalt taunitav . Uuesti võtab selle kasu
tusele NorbergSchulz, tulles Põhjala keelte kaudu tagasi indoeuroopa keelte ning
maa ja koha juurde .
Ballantyne kritiseerib Heideggeri veel ühel viisil, ta nimelt ütleb, et ehitamine
ja ehitus, mis on kultiveeritud ja konstrueeritud, ei ole iseenesest kohaga seotud
ja ehitusel pelga ehitusena ei ole kindlat tähendust . Ta toob näite, et kui meil on
haamer, millega me naelu seina lööme, siis see haamer on mõeldud olema ehitus
tööriist, ta on pelk instrument, millega me tööd teeme . Kui me võtame haamri ja
kellelgi sellega pea lõhki lööme, siis ei ole haamer süüdi, et inimene on pahatahtlik
ja kuri . Ka ehituseprotsessi võib käsitleda millenagi, millel puudub algupärane
tähendus . Ehitus on sel juhul täielikult instrumentaalne . Kui me seome ehitamise
ja arhitektuuri üheks tervikuks inimese ja ruumi sobitamise, kokkuseadmise, ühele
kohale asetamise tähenduses, siis võime samuti öelda, et arhitektuur töö ja tege
vusena on ainult instrument . Instrumentaalse maailmavaate puhul võime me teha
veel ühe sammu ja öelda, et ruum kui selline ei ole midagi muud kui instrument,
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mis ümbritseb meid kolmemõõtmelise kastina ja mida saab matemaatiliselt kui
tahes täpselt kirjeldada, tänapäeval isegi maailmaruumi kõverust arvesse võttes .
Ballantyne’i mõte, millelt ta ründab Heideggeri poeetilist olemise ja ruumi
kohakeskseks ja kohatähenduslikuks seadmist, baseerub ühel varasemal mõtte
käigul, mille autoriks on inglise hilisrenessansi filosoof Francis Bacon, kes paneb
aluse uuele maailmavaatele, mida me tänapäeval kutsume empiiriliseks . Bacon
ütleb, et me vajame selleks, et teada saada looduse, ruumi, maailma ja kõiksuse
saladusi, eksperimenti . Eksperimenteerimine ei ole aga mitte lihtne ja mõnus tege
vus, vaid eksperiment on inkvisitsiooni tööriist . Inkvisitsioon tahab eksperimendi
kui proovilepaneku ja kannatamise kaudu selgitada inimese saatanlikku olemust .
Sellise hilisskolastilise, empiirilise eksperimenteerimise võtabki üle Bacon, kelle
arvates on lubatav loodust tema saladuste teadasaamise ja nende inimese hüvan
guks rakendamise nimel piinata . Selline seisukoht viib omakorda mõtteni, et
loodus ise on instrument . Loodus on instrument inimliku õnne, et mitte öelda
inimliku kasuahnuse teenimiseks, looduse arvelt kasu saamiseks . Ehitamine ilma
olemise tähenduseta, mille annab arhitektuur, on tõepoolest samasugune tänapäe
vase inkvisitsiooni – arendustegevuse – instrument . Väärtushinnang, millega ei
tahaks kuidagi nõustuda  .
Vaatame selle osa lõpuks veel ruumi selliste mõtteliste esinemiskujude nagu
maapind ja territoorium erinevust . Kui esimene on seotud müütilise tähendusega
Heideggeri vaimus, siis teine vabastab end sellest Ballantyne’i vaimus .
Siin maa ise ja maaalune saavad seotuks varjamise ja peitmisega . Hak
kab paistma oluline seos surma ja peitmisega . Kreeklastele ei ole surm
“bioloogiline” protsess, nagu ka mitte sünd . Sünd ja surm haaravad oma
olemuse samast valdkonnast – nähtavaks tegemisest ja peitmisest . Isegi
maa saab oma olemuse samast reaalsusest . Maa on vahepealne, nimelt on
ta maaaluse peidetuse ja maapealse valgustatuse, nähtavaks saava (seega
taevavõlvi, ούρανός) vahel . Roomlastele on maa, tellus, terra vastupidi
kuiv kui maa, mis on eraldatud merest; see erinevus eristab seda, millele
võib ehitada, asulaid ja rajatisi seada sellest, millele peale neid ehitada
ei saa . Terra muutub territoriumiks, asula maaks – käsu reaalsuseks .
Rooma terras kõlab imperiaalne aktsent, mis on täiesti võõras kreeka
sõnadele γαία ja γή (Heidegger 1998: 60) .
Näeme, kuidas algul neutraalsena näivad sõnad kannavad kaasas tuhandete
aastate tagusest ajast pärinevaid tähendusstruktuure .
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Heideggeri kriitika, olgu õigustatud või mitte, laseb meil näha, milliste fun
damentaalsete järeldusteni ruumi mõiste meil teadvuse süvakihtidesse kaevudes
jõuda laseb, millise inimmõtte algupärase moodusega on meil tegemist .
Pöördume siinkohal aga veelkord täpsemalt NorbergSchulzi juurde . Ta leiab
ka sõnale dwelling (sees elama, koha peal olema) väga omapäraseid ja ootamatuid
tähendusvarjundeid . Sõna dwell tähendab ja selgitab meie jaoks mitmesuguseid
võimalusi . Dwell tuleb vanapõhja sõnast dvellia, mis tähendab koha peal seisma,
koha peal olema või ringi jalutama, ringi tammuma või ka ringi tatsama ühe koha
peal . Edasi viitab NorbergSchulz, et Heidegger pöördub saksa sõna wohnen
(elama) juurest gooti sõna vunjan juurde, seega tüve wes, vasami ja wesan juurde
koos gooti sõnaga vunjan. Viimane tähendab tegelikult: olla rahus, jääda rahusse .
Saksa sõna rahu jaoks on friede, mis tähendab free – vaba, olla vaba, st olla pääste
tud või säästetud kurjusest ja pahast . Sellist kaitset kurja eest võib saavutada millegi
kaudu, mida tähistab mõiste unfriedung: olla ümbritsetud, piiratud, ümbrusega
piiratud, müüriga, ehitusega piiratud . Friede on seotud ka sõnaga zufrieden, mis
tähendab, et kui mingi nähtus on piiritletud või piiratud, siis talle tekib uus tähen
dus, tal on oma sisu . Ka freund ja vanagooti sõna frien, mis tähendab armastust,
on üks ja sama sõna . Kõik nad tulenevad ühest ja samast mõttest – vabadus või
ärapäästetus on ühtlasi ka ehitusestümbritsetudolemine .
Heidegger kasutab etümoloogilisi sõnade aluspõhju, et näidata, kuidas ehi
tuses elamine tähendab elamist rahus ja ärapäästetuna maailmast . Ehitamise kui
ümbritsemisega luuakse ruumile tähendus ja see tähendus abstraheerub otseselt
olemasolemiseks . Nii on tekkinud germaani olemise mõiste – ich bin, du bist.
NorbergSchulz kirjutab: see viis, kuidas meie, surelikud, oleme maapinnal, on
seeselamine . Võime lõpuks viidata, et elamine tähendab maailmas kindlasse ehi
tusse või ruumi kogunemist . See arhetüüpiline ehitamise akt on suletuses olemine,
unfriedung, ja NorbergSchulz kasutab siin Friedrich Hölderlini lühikest luuletust
(millele viitab ka Heidegger), inglise keeles kõlab see järgmiselt:
“Full of merit, yet poetically man dwells on this earth”
/Rõõmus ja headuses, kuid poeetiliselt inimene elab sellel maapinnal/
Juhiksin tähelepanu sellele, et sõna earth on kahemõtteline, earth võib olla maa
kui maapind ja territoorium, aga ta võib olla ka maa kui muld, pinnas – see, mida
me künname, külvame ja millesse oma käed surume, kui me kartuleid korjame .
NorbergSchulz jätkab: arhitektuur kuulub poeetika juurde ja selle eesmärk
on aidata inimesel elada – sees elada, asu leida, asuda . Arhitektuur on keeruline
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kunst ja vaid praktiliste linnade ja kasulike ehitiste ehitamisest ei piisa . Arhitektuur
muutub elavaks siis, kui kogu loodus või kogu keskkond on tehtud nähtavaks, ja
just sellele viitavad roomlased mõistega genius loci .
Arhitektuuri esmane akt ei ole midagi muud kui mõista koha tahet ja soovi .
Me kaitseme maapinda või maad ja muutume ise tegelikkuse terviklikuks osaks .
Mingile kohale kuulumine tähendab olla paigal, eksistentsiaalselt oma sammudes,
oma jalajälgedes ja nii igal üksikul päeval . Kui Jumal ütles Aadamale: “Sa pead
olema põgenik ja rändaja maa peal,” siis seadis ta inimese vastakuti kõige algsema
küsimusega, et see aste, see künnis, ületada ja kaotatud koht taastada . Jumal ütles
seega, et Aadam peab leidma oma koha maailmas, ja vabastas ta sellisest vabadusest,
mille puhul inimene ei pea midagi tegema ega ühtegi vastust otsima .
Elamise kohast, kus inimene pidevalt viibib, tuleneb inimese identiteet . Ela
mise koht, kus me pidevalt viibime, muutub meie olemise kohaks . Võiks öelda, et
koht, kus ma elan, kuulub mulle, minu juurde, mina ja minu koht on koos .
Kui ma elan oma kohas, siis see koht on minu ümber, kui me õpime mõnes
kohas, siis see koht on meie ümber . Enne kui me siia saali tulime, kujutasime me
kõik seda saali endale ette, kuivõrd me oleme siin juba olnud . Kui me siit saalist
välja astume, siis me oleme fuajees ja minu koht, mida ma endaga kaasas kannan,
on seal fuajees, kuid selle koha paratamatuks osaks on mälestus sellest saalist ja
sellest loengust .
Siit jõuame me järgmise küsimuse juurde: kui lõhkuda ära renessansi instru
ment, see kolmemõõtmeline ruum, mis on meie ümber, ja keskendada selle kolm
mõõdet oma teadvusesse, siis ruum, mis meie ümber on, ei ole enam lihtsalt instru
ment, vaid see ruum on minu koht . Ma võin öelda – nagu seda võib teha ka igaüks
teie hulgast , et ma kannan seda kohta endaga kaasas . Sellele kohale rakenduvad
küll instrumentaalse kolmemõõtmelisuse algupärased väljaarvutamise viisid – me
võime mõõta, kui kaugele me näeme, me võime mõõta, kui suur on see tuba, kus
me oleme jne , kuid see ei muuda selle koha ja ruumi olemust . Vastupidi, see teeb
ruumist veel kindlamalt teadvuse mooduse, mida jagavad kõik maailmas, maa ja
taeva vahel, kus elavad inimesed .
Sellisel kohal ja ruumil, mida inimene endas kannab, ei ole instrumentaalset
iseloomu, see on alati eksistentsiaalne, see on osa inimese identiteedist . Mina saan
aru, et ma olen mina ainult niivõrd, kui ma näen enda ümbrust ja mäletan, kui
das ma sellesse kohta sattusin, kui ma mäletan kõiki eelmisi kohti, milles ma olen
olnud . Tavaliselt on selline koha peal olemine oma koha peal olemine, ja seda isegi
liikudes . Koht on üks esmane, algupärane mõtlemismoodus, millega me saame
endast mõelda . Lapsepõlves me ei mõtle selle koha peale, kus me oleme . Praegu
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mäletame me oma varajasest lapsepõlvest tegelikult ainult kohta, kus olime, mitte
iseennast . See koht on muutunud meie identiteedi osaks . Ja niikaua, kui me seda
mäletame, jääme me iseendaks . Kui me aga mingil põhjusel ei mäleta, kus me
oleme, siis oleme kadunud, oleme eksiteel ja meid valdab paanika, sest me ei tea,
kes me oleme, kuidas me sellesse kohta sattusime ja mida tegime .
Selline oli esimene sissevaade käesoleva loengusarja üldisesse mõistesse ruum,
mille jooksul püüdsime erinevate autorite kaudu näidata selle mõttemooduse kee
rukust ja sealt tulenevaid erinevaid tõlgendusvõimalusi . Vaatlesime selle germaani
laensõna mõningaid tähendusvarjundeid kuni kreeka ja rooma keelekontekstini
välja . Nagu selgus, ei ole meil võimalik ruumi enda mõistet avada või sellest arutada
ilma selliste eestikeelsete sõnadeta nagu koht ja kohalolek . Kuid loengu käigus
oleme neidki sõnu tihti kasutanud neile loomupärases tavakeele kontekstis, täpse
malt uurimata, mida võimaldab nende sõnade arhetüüpne või müütiline mõõde .
Kui ruum on eesti keeles laensõna, siis koht on ilmselt algupärasema pärit
oluga . Vaatame viimase murdevormi kotus . Johan Mattias Eisen kirjutab raamatus
Esivanemate ohverdamised:
Muude kohtade ohvripaiku üheskoos, hiisi, ohvrikiva, ohvriaedu, Uku
ja Tõnni vakka jne . esitavad enestes Tarvastu kuulsad ahikotused . Mõn
naste külas peeti ahikotuseks metsatukka, teisal jälle üksikut puud, jälle
teisal koguni põõsast . Sagedamini ometi hüütakse ahikotuseks kiva,
kivihunnikuid, ahervarsi, viimased seisavad mõne korra püha puuga ehk
põõsaga kõrvuti . Enamasti leidus ahikotus õues aianurgas ehk rohuaia
nurgas kivivarena, harvemini väljas koplis, nurmel ehk ojakaldal . Mõnes
kohas ilmus ahikotus laia ohvrikivi näol, teisal aga kerist meelde tuletava
kivihunniku kujul . Ahikotusel käidi ahtamas, ahkamas, ahvimas – muu
rahva keeli anda viimas, ohverdamas – kas iga päev ehk ainult iseäralik
kudel juhtumistel (Eisen 1920: 100, 115) .
Selles tsitaadis on antud nii murdesõna kotus tähendus kui ka esemeline kir
jeldus . Kotus ei sõltu oma välisest vomist (kivi, vare, puu, põõsas), vaid omab
üldistavat tähendust – see on oluline ruumiline asetus või paigutus, kus toimub
tähtsustav tegevus – ohverdamine . Üheks tervikuks on seotud tegevus, rituaal,
mälestus ja loodus . Kõiksusest on välja lõigatud ajahetk ja kohahetk, mis kor
duvad ühes ja samas paigas . Kotus ja oletatavasti koht ühendavad nõnda endas
nii inimese ja ruumi . Ruumile antakse tähendus toimimise protsessis sarnaselt
kreeklaste käsitusele chora’st ja see tähendus muutub pikkamööda väga püsivaks .
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Ruumi püsivus ei kuulu vaid ühele inimesele, see muutub perekonna, külakonna,
kihelkonna ja vahel ka maakonna kultuuri ja järjepidevuse osaks . Enamgi veel, see
tekib vahel kadunud ja varjatud kohta koos uute inimestega uuesti . Meenutame
siin ristipuid või pulmalintide puid, mis vahel tekivad uuesti, kui küla on tühjast
ellu ärganud .
Ahikotus tähendaks siis murdekeeles ahju koht . Selle sünonüümideks on veel
ahervare, ahervars, ahuvare ja ahuvars, ahjuvars, ahjuvare. Aher ja ahermik
tähendavad kivihunnikut (Väike murdesõnastik I 1982: 2023) . Ahikotus on
seega mälestis põlenud majast, millest on järel vaid ahju varemed . Kui siia lisada
teadmine, et ahikotusest möödamineja pidi midagi ohverdama, muidu käis tema
kannul õnnetus, siis näeme ka selget seost teisekujuliste ohvrikohtadega . Kuna
tihtipeale asendas lepitusohvrit lubadus ohverdada pärast ettevõtmise õnnestu
mist, siis tekkisid õnnetuskohtadele ehk reomägedele/reumägedele kivihunnikud .
Nimelt võis kivi olla lubaduse märgiks .
Murdevorm kotus on veel huvitav sellepoolest, et vähemalt spekulatiivselt saab
tema käändevorme siduda selliste sõnadega nagu kodu, käima ja, mis muidugi eriti
tähelepanuväärne, ka sõnaga koda. Murdevorm kottan (kotan, kottahn) tähis
tab korraga sõna koht seesütlevat ja sõna koda sisseütlevat vormi . Kottalt, kottal,
kotsalt, kotsan, kotsel ja kotsil on sõna koht murdekeelsed käändevormid . Kodu
seesütlev murdes on kotu, kodon, kotohn ja kodos . Siia lisanduvad veel sellised vor
mid nagu kottu, kodunt, kodune, kodane, kodama, kotsima, kotserdama (Väike
murdesõnastik I 1982: 248, 285, 286) .
Ühine sõnatüvi ja algriim (koht, kotus, kodu, koda) lubavad meil vaadata neid
sõnu nende ajaloolises jätkuvuses . Sõna koda, mida tänaseni kasutatakse ehitus
tüübi ja ruumi nimetusena, on tõenäoliselt üks vanimaid soomeugri sõnatüvesid,
mis esineb peaagu muutumatuna paljudes keeltes ja tähendab elamise või olemise
kohta . Näiteks: soome kota (kooniline ehitus või söögitegemise koht), liivi kuoda
(ehitus, maja, kalasuitsetamise ruum), karjala koda (metsamaja), vadja kõta (ruum,
söögitegemise ruum), mordva kudo, kud (maja, ruum) . Lisaks veel saami kata,
udmurdi kuala, komi kola, mari koda, kude, kuda ja vepsa kodi (Ränk 1949: 94;
Habicht 1977: 87; Heikel 1887; Haruzin 1895: 4) .
August Ahlqvist viib sama sõnatüve veel laiemasse konteksti ja pakub selliseid
variatsioone: karjala goatte, udmurdi gid, handi höt, ungari haz, itaalia casa, romaani
cottage, saksa hütte, rootsi hydda, slaavi hata, mordva jurtha (vana tüvega gurt),
tatari jurta, komi gurt, gort, kerka, vadja korka, pärsia khoneh (Ahlqvist 1875: 108) .
Ka need tähistavad maja, ruumi või elamise kohta . Viimane, pärsia vorm jõuab otse
kui ringiga tagasi ja resoneerub soome sõnaga huone ja eesti sõnaga hoone .

2.24

2.25

2.26
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Niiviisi on eesti sõna koht seotud indoeuroopauurali algupärase ehitamise
ja kodus olemisega . Koht tähistab ehitamise või sees olemise – elamise protsessi
tulemust . Selle sõna üldistusjõud ja ajalooline taak on vähemalt sama võimsad kui
germaaini tüvel buan, bauen . Tähendus kannab endas algupärast olemise moo
dust – minu kohta, kohalolekut, kohtumist.
Sõnas koht kohtuvad mõte kui mälestus ja ruum kui osalus.
Vaatame nüüd, pärast seda etümoloogiat ja arhetüüpe puudutavat arutlust,
milliseid laiendusvõimalusi pakub koht tänases keelekontekstis . Lause “Kas see
käib minu kohta?” on igapäevane keelekasutus, kus ruumilisus on sõnast “koht”
täielikult kadunud ja see viitab ainult identiteedile . Minu koht on asendanud minu
isiku . “Olen täpselt kohal” puudutab ruumi vaid erandlikus keelekasutuses, näi
teks siis, kui pean liikuma mingi kindla koha peale . Tavaliselt tähendab see hoopis
kusagil olemist õigel ajal . Ruumiline määratlus muidugi peab selguma kontekstist
või olema iseenesestmõistetav . Näeme, kuidas kaks mõttemoodust – aeg ja ruum –
hakkavad kokku sõlmuma . Fraas “ma ei ole kohal” võib tähendada, et ma pole
mõnes paigas, aga viitab ka sellele, et ma pole mõnes paigas õigel ajal (mis tuleb
selgemini välja fraasis “ma ei ole veel kohal“) . Kohta ja aega on raske eristada .
Puudumine, puuduolek laseb koha mõistel ruumilisest ja ajalisest määratlusest
abstraheeruda . Võtame näiteks lause “ma ei ole kohal, tema on minu asemel” . See
lause tähendab, et keegi esindab mind, kedagi on volitatud minu “asemele” ehk
kohale . Keegi on võtnud minu aseme . Kohalolu laenab oma ruumilise osaluse puu
duolijale . Puudumine kohalt on sama eksistentsiaalne kui kohal olemine . “Sündmus
leidis aset” on kinnitus, et midagi toimus – sellisena on see ajaline määratlus ja viitab
minevikule . Algselt tähendab see aga, et miski või keegi leidis oma “aseme” ehk koha .
“Asukoht” tähendab ühesemalt kohta, kuid viitab samas aseme ehk teravda
tult voodi kohale . Odüsseuse voodi “asukohta” ehk asetust/asetamist oli raske, kui
mitte võimatu muuta . “Asetada” tähendab kohale ehk asemele seadma, mis võib
tähistada nii kohalolekut, kohale seadmist kui puuduolekut ja “asendamist” . Tihti
meenutatakse Herakleitost, kes sellise ruumi ja aja, koha ja oleku kohta (veel üks
koha võõrandunud identiteet) on öelnud: “Ühte jõkke ei saa astuda kaks korda,
uued veed tulevad peale” . Vähem tuntakse tema teist tarkusetera: “Me astume ja
ei astu ühte ja samasse jõkke, me oleme ja ei ole .” Viimane võiks just puudutada
kohaloleku ja eemaloleku omavahelist dialektikat .
Koha peal seismine on Joseph Rykwerti arvates üks algupärasemaid inimese
ja ruumi seadeid . Homo on sapiens üldiselt või isegi ainult pärast seda, kui ta on
erectus (Rykwert 1996: 122) . Täisnurk laseb inimesel loodusega tasakaalus ja sel
lest tasakaalust teadlik olles maa peal püsti seista . Täisnurk pole mitte lihtsalt kaks
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sirget, mis on risti . Täisnurgale võime leida ka muid kaugeleulatuvaid tähendusi .
Täisnurk on ristiolek maa ja taevaga, ristiolek horisondiga .
Koha peal olemine ja inimese keha annavad meile kaugeleulatuvad eksis
tentsiaalsed ruumilised määratlused . Kohalolek määrab selle, mis on ees ja mis
tagapool . Ta määrab, mis on vasakul ja mis paremal . Need vastandused sõltuvad
asukohast, nad muutuvad koos inimese asendiga maa peal . Kuid seistes maa pin
nal, määrab inimene ära ka maapealse ehk taeva ja maa enda ning ka maaaluse .
Horisont jääb alati samaks, sõltumata inimese asendist . Horisont on maa ja taeva
kokkupuude kui kujutletav piir, kuhu me kunagi ei jõua . Horisont kuulub vaid
kohaloleva inimese identiteedi juurde . Kuid horisondilt tõusev päike seab mõt
tesoleku ruumi tagasi . Päikesetõusul maa peal seisev inimene seab oma ees ja
tagaoleku kokku kosmilise looduse endaga – ta teab, mis on ida ja lääs, põhi ja
lõuna, ta teab ka, mis on hommik, päev, õhtu ja öö . Ruum, aeg ja inimene saavad
kosmosena üheks siin ja praegu.
Meie loengu lõpuks võime ka skemaatiliselt uurida eespoolsust . Ette võib tähen
dada ees, eespool, eespoololev, sellisena viitab ta esiküljele. Ettepidi, ees, ettepoole.
Eespool on esimene pool, see on see pool, mis paistab välja . On eespool, on esil .
Eespoolsusega saab esitleda, saab midagi ette panna . Kui mingi asi on ette pandud
või esitletud, siis ta viitab juba sellele, et midagi on antud millegi muu asemel .
“Teeb kellegi eest ära” on lause, mis on kaotanud oma ruumilise sisu ja muutu
nud asendamise või esitlemise viisiks . Tegelikult on see otsene tuletus eesolemisest
või ette kujutamisest . Teeb kellegi eest . Kust? Eest . Midagi on ees ja see võetakse
eest (esi, esist) välja, tehakse ära . On hämmastav näha, kuidas sellises kõneväljen
duses ruumiline mõiste muutub ruumi välistavaks või unustavaks abstraktsiooniks .
Kui keegi teeb midagi kellegi eest, on kellegi asemel või kellegi kohal, siis ta
esindab, esitleb, seab ette, toob välja, toob esile, toob nähtavaks, on eespool – mis
tähendab, et ta vahendab .
Ruumi ette kujutades me esitleme kõiksuse ruumi, toome ta välja, seame ette,
teeme nähtavaks – eelkõige enda jaoks ja seejärel kõigi teiste jaoks .
Ruumi ette kujutades oleme ruumi asemel või veel parem – oleme ruumi
kohal.
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2.1

2.1
Kreeta – Odysseuse vägitegude saar. Souda laht Kreetal. Esiplaanil Leoni
saared (Λέων – kreeka lõvi). Valgete kaljude pärast meres kutsuti seda
antiikperioodil ka Leukai (kreeka keeles valged). Pärimuse järgi tekkisid
valged kaljud pärast sireenide ja muusade lauluvõistlust, kui sireenid
kaotasid ning nende tiivad merre ära kukkusid. Kohaliku jutu järgi on
kaljud veest välja paistavad sireenid, kes uputasid end pärast seda, kui
Odysseus neid masti külge seotuna oma kavalusega alt vedas.
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2.2

2.3

2.2
Koopad on Kreetal peaaegu alati sakraalse tähendusega.
Dikte koopas sündis Zeus. Fotol olevas Hagia Sophia
koopas elasid nümfid. Kristlikul ajal on koobas pühak
Sophia surmapaiga mälestuskirik.
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2.3
Dionysose teater Ateenas. Ehitatud 534 ja rekonstrueeritud 325 e.m.a. Täna nähtavad
varemed on uuesti restaureeritud 61. Aastal keiser Nero poolt. Teater. Choros on kujundatud lava ette pikendatud poolringi kujuliselt. On võimalik, et teater kuulus Dionysiose
templikompleksi temenos’e sisse. Istepingid olid enamasti raiutud kaljupinda.

2.4

2.5

2.4
Sarkofaag Hagia Triadast. Detail stseenist 1. Kolm naisfiguuri
valavad ja kannavad vedelikuohvrit. See võis olla vesi, piim, õli,
õlu, vein või mistahes muu vedelik. Kirstu teisel küljel kujutatud
loomaohver laseb oletada, et see võib ka olla ohvripulli veri.
Ohvrivedelik valatatakse suurde nõusse. Kolmas figuur kannab
ilmselt muusikariista. Tegemist on lüürale või kitarale lähedase
keelpilliga (φόρμινξ).

2.5
Sarkofaag Hagia Triadast. Detail stseenist 2. Kolm oletatavasti meesfiguuri kannavad loomi ja paadikujulist eset,
mida on peetud ohvriandideks. Loomade ebaloomulik
poos viitab sellele, et tegemist võib olla ka loomakujudega.
Meeste seelikuid on peetud kas lambanahkseteks või
lambavillasteks. Figuurid ühendab tervikuks tumedam
taust, mida on peetud koopaks.
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2.6

2.7

2.6
Sarkofaag Hagia Triadast. Detail stseenist 3. Viimane stseen sellel küljel jätab palju võimalusi interpreteerimiseks. Ilmselt on siin tegemist ohverdamise sõlmpunktiga. Steenil paikneb laotud altar
või trepp, mille taga on puu. Seda on peetud oliivipuuks. Steeni lõpetab ehitus: maja, tempel või
hauakamber. Steeni keskseks tegelaseks on kätetu kuju: kas inimene või skulptuur. Enamus uurijaid
oletab, et figuur märgib ohvritalitusel austatud isikut – siis oleks see piirimärgiline herm. Hoone on
rohkesti dekoreeritud. Nii püstistel väljadel kui ka laetalade otsaväljal on näha spiraalset meandrit.
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2.7
Sarkofaag Hagia Triadast. Detail
stseenist 4. See osa on kirstul kustunud, näha on vaid viie inimese,
oletatavasti preestrinna jalad.
Nähtaval olev preestrinna viib läbi
pulli ohverdamist.

2.8

2.9
2.8
Sarkofaag Hagia Triadast. Detail stseenist 5. Stseenil on kujutatud
keskne ohverdusprotsess. Kahetoelisel altaril (nagu Mükeene Lõviväraval) lebab rihmadega seotud pull, kelle veri voolab kogumisnõusse. “Pussi all seal korinal surid mitmedki läikivad pullid, tapeti
palju ka määgivaid kitsi ja villakaid lambaid; [---] Peekriga tõstetud
verd maa täis oli korjuse ümber”(Homeros 2004: 363). Stseeni
tagaplaanil mängib oletatavasti meesfiguur topeltvilepilli (diaulos,
διάυλος). Mõlemal küljel kujutatud pille meenutatakse pidustuste
instrumentidena Achilleuse kilbil: “Noormehed keerlesid tantsus
seal lüürade ning vilepilli lärmikal, lustlikul saatel [---]” (Homeros
2004:305). Samuti on vilepill seotud matusepidusöökidega.

2.9
Sarkofaag Hagia Triadast. Detail stseenist 6. Kirstu selle külje
lõpetab samuti ehitus. Näeme fragmenti majast või paleest, kus
on näha sarveskulptuuridega katuseparapett ja vahelaetalasid
markeeriv või kujutav ringide jada. Vertikaalis on ringid asendunud, nagu teisel küljel, spiraalse meandriga. Fragment ehitusest,
kus nii vertikaalsed kui horisontaalsed ringide jadad on asendunud spiraalse meandriga. Keskne naisfiguur teeb midagi altaril
oleva madala nõuga. Kaugemal on kujutatud korvi või kraatrit
puuviljadega (traditsiooniliselt peideti ohvrinuga puuviljade
korvi) ning vedeliku kannu. Altari kõrval seisab 1-2 kaksikkirvest.
Kaugemal paistab puu.
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2.10

2.11
2.10
Dionysose teater Ateenas. Tavaliselt oli kreeka teatrite lavapoolne külg
avatud looduskaunile vaatele.
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2.11
Dionysose teater Ateenas. Vaade Akropolise kindlustatud nõlvale, kus
auditoorium tõuseb koos maapinna loomuliku kaldega.

2.12

2.12
Herodes Atticuse Odeon Ateenas. Ehitatud
161. aastal. Loodusvaate asemel on poolkaare
kujulise tantsuplatsi taga lava ja selle lõpetab
tagakuliss, mis on keeruline hoone.
2.13
Herodes Atticuse Odeon Ateenas.
2.13
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2.14

2.15
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2.16

2.14, 2.15, 2.16, 2.17
Sürakuusa teater Sitsiilias.
Ehitatud 5. sajandil ja rekonstrueeritud 238 – 215 e.m.a. Üks suuremaid kreeka teatreid. Auditooriumi
ülemine osa on ühendatud allika
ja tehisbasseiniga, kus toimusid
nümfidele pühendatud pidustused. Kogu ehitus on raiutud
lubjakivikalju sisse.
2.17

83

2.18

2.20
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2.19

2.21

2.18
Sürakuusa teatri lähedal asuvad lubjakivimurrud.
2.19
“Dionysiose kõrv” – Caravaggio poolt pandud nimetus antiiksele kivimurrule, mis moodustab
23 m kõrguse koopa, kus helipeegeldus võimendub 16 korda. Legendi järgi hoidis Sürakuusa
türann Dionysios I siin oma vange ja kuulas salaja nende vestlusi.

2.22

2.20
Poseidoni tempel. Sounion (Akron Sounion), Kreeka. Ehitatud 440 e.m.a. vanema templi asmele,
mille purustasid pärslased Xerxese sõjakäigul. Mütoloogias on mainitud seda kohta seoses Theseuse
ja Aigeusega. Ateena kuningas Aigeus ootas sellel kohal poega, kes unustas vahetada laeva musta
purje heleda vastu. Arvates, et Minotauros on Theseus tapnud, hüppas Aigeus sellelt kohalt merre.
2.21
Poseidoni tempel. Sounion (Akron Sounion), Kreeka.
2.22
Nii võiksime kujutada kartesiaanliku ruumi kolme koordinaati ja näiliselt objektiivset ja vaatajast
sõltumatut ruumi.

2.23

2.23
Nii võiksime kujutada fenomenoloogilist minaidentiteedi ruumi. Ratsionaalne ja võõrandunud
kartesiaanlik ruum on vähemalt osaliselt välja lülitatud ning selle asemel tähtsustub koha- ja
ajakeskne elumaailm.
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2.24

86

2.25

2.24
Kõige lihtsam varjualune – koda. Lihtne vorm on siiani kasutusel kui
suvekoda, karjakoda või lihtsalt teivaste säiltamise võimalus. See koda
on taastatud Sassi-Jaani talus Eesti Vabaõhumuuseumis.
2.25
Spontaanselt tekkinud koda vana rehielamu kõrval. Konuvere, Raplamaa.

2.26

2.26
Suveköök Hiiumaal. Illustratsioon raamatust: Heikel, A. O. Rakennukset
tseremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla.
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Arhitekt sobitab inimest ja ruumi ettekujutamise viisil. Arhitektidena me kuju
tame ette inimesi ja ruume ning seame nad ikka selle sama ettekujutamise viisil üks
teisele sobivaiks . Arhitekt sobitab inimest ja ruumi, tuues nad oma kohale . Kuid
see oma kohale toomine on arhitekti jaoks tegelikult omaenda (seega arhitekti
enda) koha laiendamine . Selle koha, mida ta iga päev oma identiteedina endaga
kaasas kannab . Ainult sellisel – ettekujutamise – viisil on võimalik sobitada inimest
ja ruumi . Kui see seadmine on korda saanud, siis kirjeldame seda ettekujutist või
ettekujutust, et sellest saaks tegelikkus .
Me püüame ettekujutamise viisil edasi anda seda, mida me mõtleme, mis on
meie isiklikus kohas . “Ettekujutamine” koosneb kahest poolest: üks on ette ja teine
on kuju või kujutama (siia kuuluvad ka sellised eestikeelsed sõnad nagu kujutuma, kujundama, kavandama).
Ettekujutamine on ka mingi kuju moodustamine või kirjeldamine või isegi
kujutamine . Kuju võib olla piirjoon, kuju võib olla vari, kuju võib olla kujutis .
Kujutis on selline nähtus, mis on esitletud . Kujutis ei ole asi iseeneses – asi ise,
mida kujutatakse . Kujutis on see, mis kirjeldab, kuidas me maailmast ja asjadest
aru saame, ja teeb seda mingisugusel teisel viisil kui mõte . Ta on saanud oma
koha esitlemise kaudu . Kujutis näitab seega eelkõige, missugust nähtust, olendit
või eset esitletakse . Ettekujutis võiks sellisel juhul oma mõttemooduselt ühtlasi
olla ka mingite piiride sisse kujutamine, mingite piiride sisse süvenemine, min
gite piiride sees oleva mõistmine; ja nii on ettekujutis esialgse vormi täitmine
mingi tähenduse või sisuga . Maailma ette kujutades me täidame ta mingi vormi
ja tähendusega .
Seega ees olemine, ette kujutamine omab kahekordset jõudu . Kujutus on ees,
meie silme ees ehk vaimusilmas – ta korraga on oma kohal ja samas tekib tema
tähendus nendesse piiridesse minu jaoks .
Eelmises loengus vaatasime mõiste koht tähendusvõimalusi . Nägime, kuidas
kohalolek laenab oma ruumilisuse abstraktsetele mõttevormidele . Ka leidsime ruu
milise mõiste ette ja püüdsime selle kaudu kirjeldada inimese olemisviisi .
Ettekujutamine tähendabki kahte nähtust – kõigepealt kujutatakse enda ette ehk
siis ettepoole . Tihtipeale me ütleme, et ette kujutatakse vaimusilmas, vaimusilma ette .
Ette saab kujutada siis, kui paneme silmad kinni ja vaatame enda ette ning kujutleme
või kujutame, mis seal võiks olla . Aga me kujutame ette ka seda, mida tegelikkuses
ei ole ja vahel ka seda, mis alles saab olema. Kujutame ette – kujutame enne ja
pärast . Mõtleme ette – oletame ja ootame, mis hakkab edaspidi, ettepidi juhtuma .
Mõtleme pärast – kujutame järgi, mis juba juhtus ja mis sellest meenub .
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Nii võib sõna ette, eespool tähendada peale ruumi ka aega .
Ette saab endale kujutada asju, mis olid, mis on praegu ja mis saavad olema
ehk mida veel ei ole . Ometi on nad ainult meie ettekujutuses, selleks, et mõned
neist saaksid päriselt olla .
Niisiis me saame ettekujutuses, ette kujutamise viisil kui teataval meetodil, kui
teatavas töötegemise vormis eristada kolme tunnusjoont:
 esiteks oleme me suunatud enda ette, püüame kujutist näha nõnda, nagu see
oleks meie ees;
 teiseks oleme me suunatud tulevikku, kuna kujutis on eespool olev, ettepoole
jääv, mitte veel kätte jõudnud;
 kolmandaks antakse selle protsessi käigus mingisugusele nähtusele meie jaoks,
meie kui mina identiteedi ja koha jaoks sisu, tähendus ja tähtsus .
Ettekujutamise lõpuks on kõik need kolm aluspõhjalist aspekti üheks lahuta
matuks tervikuks kätketuna olemas .
Veel üks tähelepanek: lisaks grammatilisele soole puudub eesti keeles ka verbi
tulevikuvorm . Tulevikku ei saavutata ka abitegusõnadega . Kuidas, milliseid või
malusi kasutades räägitakse eesti keeles tulevikust? Näiteks inglise keeles on asi
selge, tulevikku ja kestvat tulevikku on võimalik tähistada grammatiliselt: he will
be here, I will work, I will be working.
Eesti keeles ütleme lihtsalt “tulevikus” . Kui selline määrus on lisatud, siis saame
aru, et tegemist on tegevusega, mis saab toimuma edaspidi .
Teine eesti keele võimalus tulevikku märkida on “hakkab” . Mis see sõna hakkab tegelikult tähendab? Kuidas seda tõlgendada või mõista? “Hakkab minema;
ta hakkab minema homme” . Võib ka lausest ajamääruse homme ära jätta, me
teame, et ta hakkab minema . Ta veel ei lähe, aga ta hakkab minema kohe, peat
selt, varsti või mingil tulevikuhetkel . Hakkama on mingisugune alguspunkt või
protsessi esimene hetk, kui juba on hakatud, siis midagi toimub . Kui midagi
on hakanud, siis see kestab ehk jätkub . Kujutletakse või oletatakse, et edaspidi,
eespool midagi jätkub .
Kolmandaks, eesti keeles kasutatakse tuleviku kirjeldamiseks ka tingivat kõne
viisi . Tingival kõneviisil on omalaadne tunnetusõpetuslik olemus, see viitab võima
likkusele ja annab mõista, et midagi võib, aga ei pruugi juhtuda . Tulevik ongi ses
mõttes tingimuslik, et see on võimalik, aga mitte tegelik, selle kohta ei saa midagi
väita täie kindlusega ja ta ilmneb ikkagi juba olevikuks saanuna .
Ettekujutamisse on seega juba algupäraselt sisse ehitatud olemuslikult tingiv
kõneviis, niipalju kui see ajale ette viitab . Kuna ette saab kujutada tulevikku, siis
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kujutusviis on tuleviku jaoks, tulevikust lähtuv, tulevik on selle kõige olulisemaks
tunnusjooneks . Ette kandub edasi ka kujutamisele kui protsessile, mis näitab meile, et
ettekujutamises on tegelikult kohal võimalikud maailmad ja võimalikud tulevikud .
Ettekujutus või ettekujutis ei ole võrdsustav maailma kogemisega või maail
mast arusaamisega, sel on hoopis teistsugune tulevikuline suunatus, tulevikuline
vektor . Tulevikulisus on ettekujutamise olemuslik osa . Ettekujutamine, millel on
tähtis osa ka meie igapäevaelus, põhineb omakorda meie mälestustel ja kogemisel .
Tänu ettekujutusele oleme me üldse suutelised maailmas eksisteerima .
Nii tegeleb arhitekt sellega, mida veel ei ole kahes erinevas tähenduses: ta
tegeleb ruumi ja inimesega enda ees olevana ehk nähtavana, aga ta tegeleb ruumi
ja inimesega ka tulevikus olevana – teeb seda ettekujutamise viisil ehk vaimu
silmas, nüüd ja siin . Sellisena saame me mõistet ruum/raum täita kolme arhe
tüüpse eestikeelse mõistega: koht, “ette” ja kuju . Oma algupärase olemisviisi ja
tiheduse poolest võiksime neid kutsuda mütologismideks . Koht ja esi on need
algupärased mütologismid, mida eesti keeles saaks näha aja ja ruumi sünteetiliste
väljendustena .
Ettekujutamine arhitektuuris on teadvuse aktiivne seisund, kus mõte tegeleb
algusest peale ruumiga, ruumist arusaamisega ja ruumi hindamisega, ruumi kavan
damise, kirjeldamise ja selle kirjelduse uue mõistmisega .
Siinkohal on isegi vähetähtis, kas ruum kuulub vaimse või kehalise valdkonda või
hoopiski mõlemasse korraga . Võime rahulduda oletusega, et ruum on küllalt ühetao
liselt avatud kõigile inimestele nii mõtlevate kui kogevate subjektidena . Vastasel juhul
ei saaks me viibida ühes ruumis, vastasel juhul ei saaks me ruumiliselt üksteisest aru .
Ruum sellises tähenduses on seega inimese olemise fundamentaalne moodus .
Arhitektuurse ettekujutamise ehk kavandamise järkjärgulist lahtirullumist
võime näha või kogeda kõige tavalisema arhitektuuribüroo igapäevases praktikas .
See toimub järgmiselt: kogu kavandamise protsess leiab aset tellijaga peetavate koos
olekute või intervjuude vahelisel ajal . Need koosolekud, kus kõik asjaosalised on
kohal, seega ühel ajal ja ühes kohas, võivad olla vahel väga pikad dialoogid . Inimesed
on kohal ja räägivad tavaliselt oma mõtetest . Need koosolekud koosnevad arutlus
test, mille aluseks on programmid, unistustekstid, visioonid, joonised, maketid,
kujutlused ja eesmärgid ehk kõik see, mille põhjal kavandatav ruum luuakse . See
on järkjärguliselt kulgev dialoog, kus erinevad osapooled avaldavad oma arvamust
igapäevases, argises keeles . Selline arutlus loob kavandatule, üles märgitud ettekuju
tusele teatavad tähendused ja väärtused . Tekste, jooniseid ja makette kasutatakse kui
ettekujutatu kirjeldusi. Sellist koosolekut võiksime kutsuda esmaseks dialoogiks,
millel on aina uute vastastikuste küsimuste ja vastuste vorm .
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Esmane dialoog võib ka ise olla ettekujutatav sündmus . See võib leida aset arhi
tekti, kavandaja teadvuses, kavandaja mõtlemises, samal ajal kui tema töö valmib .
Ühiskonna või tellija võimalikke tähendusi ja tõlgendusi kujutletakse kavandaja
poolt ette ja võimalikud vastused neile viiakse sisse ilma tegeliku, tellija juuresole
kul toimuva dialoogita . Selles võib näha arhitekti teatavat enesekriitilist suhtumist
oma töösse või isegi eeltsensuuri . Me kujutame ette, mida võime ja mida ei või ning
mis sobib ja mis ei sobi . Kavandamine toimub justkui mitmel erineval positsioo
nil, mitmel erineval sotsiaalsel staatusel korraga ning ühendab endas niimoodi
lähtekohad ja lõpptulemused, vaadates kavandatavale nähtusele kord ühelt, kord
teiselt poolt ja vahel ka mitmelt poolt korraga . Kavandaja teadvus võtab niimoodi
erinevaid vaatenurki ja loob järjepidevaid võimalikke stsenaariumeid . Ettekujutel
dav on seega võimalike maailmade, võimalike stsenaariumite kogum, mille hulgast
mõni soovitud ruumi või ehitusena realiseeritakse .
Sisemine dialoog käib töökohtumiste vaheajal, kuid mitte pidevalt, sest selles
protsessis on ka teatavad lüngad – vähemalt teadvuslikul kujul, teada oleva mõtte
kujul ei toimu protsess ühtlaselt . Siinkohal kerkib üles küsimus, mis on ilmselt
ühine kõigile loomingulistele erialadele, nimelt kuidas on loomisprotsessiga seotud
alateadvus ehk ebateadvus . Alateadvus on teadvuse osa, mis on pärsitud, kadu
nud, unustatud teadlikust maailmast, meie igapäevastest mälestustest ja toimib
nii kogemises kui ka mõtlemises mingi aluskihina . Seda, kas alateadvus toimib
kavandamise käigus pidevalt või on ka ise lünklik, me ei tea, aga et alateadvus
paratamatult ettekujutamise ja kavandamise protsessis toimib, on praktiliselt või
ütleme kogemuslikult selge . Tihti tekivad vähemasti arhitektuuris (aga kindlasti
ka mujal, näiteks insenerikunstis, luules või maalikunstis) lahendused küllalt kee
rukatele probleemidele äkitselt, ilma et tulemust või lahendust järkjärgult üles
ehitataks . Lahendus on sähvatusena kohal .
Seega võime öelda, et kuigi arhitektuur on kindlasti käsiteldav ratsionaal
selt ülesehitatava vormina, tekivad ka siin tihti niiöelda alateadvuse väljalöögid,
kus lahendus on olemas ilma, et me oleksime seda järkjärgult üles ehitanud või
ratsionaalselt kujundanud . Teadvus meenutab hiigelsuurt “kummutit tuhandete
sahtlitega” ning aegajalt tasub neid sahtleid lahti tõmmata ja vaadata, kas sinna on
midagi tekkinud . Sellised kavandamise ebateadlikud osaprotsessid, mis “sahtlites”
avalduvad, ei allu kirjeldamisele ega järkjärgulisele ülesehitamisele . Seetõttu me
neid käesoleva loengusarja raames ei vaatle .
Oleme rääkinud tellija ja kavandaja vahelisest dialoogist, oleme rääkinud kuju
teldava tellija/ühiskonna ja kavandaja vahelisest dialoogist, aga võime rääkida ka
kolmandast dialoogist . See on kavandaja teadvuses kulgev sisemine, pikkamööda
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arenev, alateadvuslike väljalöökidega dialoog . See dialoog tegeleb kujuteldava koha
ja kuju ehk siis kujuteldava ruumi ja mäletatava tegelikkusega, või ettekujutatava
tegelikkusega, kus see kuju ja koht toimima hakkavad . Nii seisneb kavandaja kol
mas dialoog tegelikkuse haaramises selle kõige asjastunumal ja kehalisemal kujul,
tegelikkuse omadustest aru saamises ja nende kasutuselevõtmises . Kavandamise
protsessis me omistame tegelikkusele teatavaid omadusi ja kasutame neid .
Õigupoolest saame me siin tunnetusõpetuslikult rääkida mitmekihilisest maa
ilmast: kõigepealt tegelikkus, tegelikkuse kirjeldus mõtleja jaoks, mis ei pruugi alati
vastata tegelikkusele endale . Seejärel kujuteldava tegelikkuse võrdlemine, manipu
leerimine ja ärakasutamine igapäevases kavandamise tegevuses vastavalt kavandaja
identiteedile . Ja lõpuks lähtealus, milleks võib olla haridus – mis koosneb õpetaja
käest kuuldud tõdedest ja millele lisandub vahetu, isiklik – olgu siis teadlik või
alateadlik – kogemus elumaailmast . Nõnda puudutab, peegeldab või simuleerib
looja sellises kolmetises dialoogis tegelikkust nii enda kui teiste jaoks .
Kui esimene dialoog kulgeb suures osas tavakeeles ja teine seisneb järkjärgulises
kujutluspiltide loomises ja toimub kujutletavas keeles, siis kolmas on sügavalt isik
lik ja intiimne dialoog . Väga harva leiab see sõnalise väljenduse . Tavaliselt on selle
dialoogi vahenditeks eskiisid, joonistused, maketid, skeemid . Võib isegi juhtuda,
et kolmas dialoog leiab aset puhtas teadvuses, ilma igasuguste abivahenditeta .
Kõik need kolm tunnetuslikult erinevat dialoogi sisaldavad teatavat mõtlemise
suunatust, mõtted järgnevad neis üksteisele . Ühtki probleemi pole võimalik lahen
dada järkjärgult, ratsionaalsel või meetodilisel viisil ilma, et üks mõte järgneks teisele .
Üks mõte järgneb teisele – ja vastupidi, mingi mõte eelneb järgmisele . Dialoogilise
mõtte kirjelduses avaldub meile sisemise ajateadvuse kulg – kõik need protsessid on
ajaliselt jätkuvad, nad algavad ja lõppevad, nad on alati konkreetse suunaga, millelegi
sihitud . Usutavasti arhitektuur ja ka teised loominguviisid toimivad sellise mõtete
kordamise, taaskordamise ja järkjärgulise modifitseerimise protsessina . Me võiksime
öelda, et see on kavandamise kohal olek arhitekti või looja mõtetes .
Sellist mõttelist kohalolekut, teatavat nüüdmomenti saame kirjeldada mõiste
tega nüüd ja praegu . Siin, teadvuse või vaimu fookuses tuntakse ära ideed ja nende
suhted . Midagi kavandades hoiame mõtteid teravdatuna, otsekui oma kestvuses
ja venivuses paigal seisvatena . Kui ma sama mõtet ja lauset kordan: “Kavandades
hoiame mõtteid teravdatuna, otsekui paigal seisvate, kestvate ja venivatena,” tõrjun
ma oma teadvusest eemale kõik muud mõtted . Nimetatud teadvuse hetkes on küll
see ruum siin, mida ma püüan enda jaoks välja lülitada, aga mõte keskendub kor
duvalt konkreetsele lausele, konkreetsetele sõnadele . Ja niikaua, kui mõte on neile
keskendunud, nad kestavad, on kõik justkui paigal, kuigi aeg liigub samas pidevalt
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edasi . Mõtted venivad ühes kohas, teadvuse fookuses . Seda ainulaadset peatumist
aja kulgemise taustal nimetaksime teadvuse fookuseks ja mõtte fookuseks.
Nii ladestub arhitektuurse kavandamise protsessis ettekujutus kihtkihilt, mõte
mõttelt oma kohale . Igas kihis ja igas mõttes on oma ajaline jätkuvus ja järgnevus .
Selline mõtteline kohalolek, hetke teadvustus, kus mõte on kestev ja terviklik, lubab
meil teadvuse fookusest kustutada kavandaja füüsilise ja psühholoogilise isiksuse .
Me ei pea tegelema oma isiklike tunnusjoontega või oma kehaga, me saame kesken
duda ainult mõtete abstraktsele järgnevusele, nende terviklikkusele ja jätkuvusele
ajas . Me ei eita millegi sügavalt alateadliku võimalikku osalemist nimetatud prot
sessis, kuid me peame jätma ta uurimise alt kõrvale, sest sel juhul tuleks kasutada
teistsuguseid meetodeid kui need, mille oleme valinud selle loengusarja tarvis .
Kirjeldatud mõttefookuse kestvust on uurinud täpsemalt Husserl . Mõned
tema tähelepanekud lubavad meil lähemalt uurida ka kavandamise olemust . Liht
sustades võiksime väita, et Husserl pakub välja kolm konstruktsiooni, mis selgita
vad ja kirjeldavad teadvuse ajalise kulgemise viisi:
1 . Esimene on ajaliste objektide ühtsus retentsioonides (ladinakeelsest sõnast
retineo – ohjeldama, tagasi hoidma, piirides hoidma) ja protentsioonides . Eesti kee
les võiksime me neid nimetada ajaliste objektide või mõtete järelkõlaks ja eelaimduseks . Sellist järelkõla on kirjeldatud skeemil 1, mille on Husserli järgides koos
tanud Maurice MerleauPonty . Skeem kirjeldab ajamomenti A, mille puhul mõte
on kestev, ühetaoline, identne kuni momendini P . See on siis mõtte A järelkõla .
Skeem 1 . Ajateljel on kirjeldatud järelkõla ehk retentsiooni ajahetkest
A kuni ajahetkeni P . Seejärel varjutab selle uus mõte ja järelkõla ajahetkest
P kuni ajahetkeni X . Ajahetkel E on kõik järelkõlad modifitseeritud kui
mälestused eelnevatest mõtetest E(A´P´,P´X´) .
Aeg liigub ühes suunas, ülevalt alla . Momendil P tuleb uus mõte ja kes
tab mõtteni X ja nii edasi lõpmatuseni, kuni praeguse momendini välja .
Mida rohkem möödub aega momendist A, seda kaugemale sisemise aja süga
vustesse see moment vajub, kuid see ei tähenda, et ta kaob . Üks võimalus
on, et see moment suundub alateadvusesse, teine, et ta jääb meile meelde .
Ja siis ajamomendil E, kuhu me oleme jõudnud, on käesoleva ajamomendi
osaks P mälestus Ast, Xi mälestus Pst ja samas ka Ast . Kõik eelnevad
mälestused, mis oma järelkõlaga on kadunud minevikku, eksisteerivad tegelikult
siin ja praegu teatava mälestusena või vähemalt võimalusena neid mälestusi esile
kutsuda või nende poole pöörduda . Nii nagu teadvus vaatab kogu aeg tahapoole,
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vaatab ta ka ettepoole ehk siis ajas edasi (skeem 2) . Momendid A1 või A2 või A3,
mis meie teadvuse jaoks on mälestuste maailmas, on tõrjutud kõrvale hetkelisest
mõttefookusest, mida võiksime kutsuda kohaloleku horisondiks /horizon of
presence/ – kohalolek, praegune kestus, siinolek, (siinolek on võib olla isegi kõige
parem vaste, sest kohalolek ütlebki, et miski on siin, nüüd ja praegu) .
Skeem 2 . Kohaloleku horisondil toimivad mõlemad vektorid;
nii retentsionaalne kui protentsionaalne . Esimene vormistub mäles
tustena ja teine ettekujutise või fantaasiana .
Kohaloleku või siinoleku horisonti ja sellest horisondist edasi
tulevikku võime kujutada teatavaid objekte, mis meie mõttefooku
sesse tekivad . See on eelaimdus või protentsionaalne maailm, mida
me võime nimetada ka fantaasiaks, kuid tihti on sellel fantaasial väga
selged piirjooned . See oleks otsekui kammitsetud tegelikkuse raami
dega, mis sümmeetriliselt tulevad minevikust ja peegelduvad tule
vikku . Retentsioon, protentsioon ja nüüdhetk moodustavad teatava
mõttefookuse ja samas ka mõtte konteksti või tausta . Selle hetkelise
praeguse tausta najal saavad teadvuse fookusesse projitseeruda need
eelmised teadvuse fookused, mis on järkjärgult minevikku vajunud .
2 . Teadvuse fookuse ja teadvuse tausta küsimus on Husserli poolt lahendatud
teise meie jaoks olulise konstruktsioonina, mida ta nimetab kahekordseks intentsionaalsuseks . Seda võiks nimetada ka kahekordseks objektsuseks . Kui me vaatame
mõtte fookuses sündmust A3´, mis märgib sündmust A3 sellisena, nagu see on antud
meie mälestustes, siis punktis A3 oli samamoodi olemas järelkõla ja eelaimdus . Punk
tis A3 on sama juhtunud mälestusega punktist A1, mida on kujutletud minevikus
olevana nagu ka praegune hetk ehk siinoleku horisont, mis oli siis tulevikuline . Punk
tis A3 on need mõlemad suunad või vektorid korraga aktiivsed, nii nagu nad on
aktiivsed ka praegusel momendil, nüüdhetkel  . Need kaks suunatust satuvad justkui
ühele kohale, on nagu kaks kihti või kaks meie silme ees kohakuti olevat membraani .
Me mäletame minevikku ja kujutame ette, mis saabub tulevikus, aga me mäletame
ka seda, mida me kujutasime tulevikuna ette punktis A3 (ja mis on juba teostunud,
olevikuks saanud) . Seega mõttefookuse möödunud punkti A3 tulevikulisus on
juba täitunud ja niipalju kui selle tulevikulisus on täitunud, nii palju muutuvad
ka praeguse nüüdhetke tulevikulised fantaasiad, kuna need kaks tulevikulisust on
seotud . Kui oleviku moment pidevalt liigub ajatelge mööda edasi, siis minevik ja
tulevik pidevalt põimuvad teineteiseks, muutes siin ja praegu olevat objekti .
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3 . Kolmas inimese ja ruumi seisukohalt oluline ja meenutamist väärt konst
ruktsioon sisemise ajateadvuse kulgemises on mõtete ja mõttefookuste taas-esitluse
erinevad moodused või viisid ehk teisisõnu see, et me võime mäletada asju erinevas
vormis . Asjade tähendus ehk identsus jääb samaks, aga kujutlusviis muutub . See
teadvuse omadus võimaldab loojale erilist mõttevabadust . Nende teadvuse viiside
koosmõju vaatlemine aitab kirjeldada kavandamise ajal toimuvat mõttekulgu ja
lubab selle kohta loodetavasti teha ka mõningaid tunnetusõpetuslikke järeldusi .
Püüame neid viise kirjeldada . Oletame, et kavandamise ajal hoitakse tegevuse
objekti või kujutletavat eesmärki mõttefookuses . See tähendab, et teadvus tegeleb
selle objektiga nüüd ja praegu . Teatud perioodi jooksul on see objekt selge ja haa
ratav, siis aga järgnevad uued mõtted, mis vahel on kavandamisega seotud, vahel
hoopiski mitte . Näiteks meenub, et kass tuleb õue või vastupidi tuppa lasta, siis
tahetakse süüa jne . Uus mõte justkui lükkab kavandamise mõtete fookuse kõrvale .
Uus mõte või mõttekompleks katab eelneva ja “lükkab” või “vajutab” kavandamise
mõttefookuse ajas kaugemale ning kehtestab enda kui uue nüüdmomendi, millel
on oma selge identiteet . Igas sellises nüüdmomendis hoiab teadvus mõtet paigal
ja fokuseerituna, säilitab selle struktuuri ja identiteedi . Igal sellisel mõtteobjektil
on oma “mahajooksu aeg” ehk siis järelkõla .
Kui mõtted arenevad ja vahetuvad, võime igal hetkel tagasi pöörduda vara
sema mõtte ja selle järelkõla kui “komeedi saba” juurde . See on mälestus . Järel
kõla, mis on mõttega seotud ja kuulub mõtte sisse samamoodi, nagu komeedi saba
on komeedist lahutamatu, on täiesti erinev tagasipöörduvast mälestusest . Meie
loengut võiks käsitleda ühe sellise komeedi sabana, mis rullub järkjärguliselt lahti
siin, selles ruumis ja ajas . Kui me pöördume mälus tagasi aega, kui me alles lähe
nesime sellele majale, kui me alles vaatasime, kuidas üle tee saada või et kuidas
lumi sajab – siis see mälestus, mille juurde me nõnda tagasi pöördume, enne seda
loengut tominud sündmuse mälestus on retentsioonist või järelkõlast olemuslikult
erinev . Oletagem, et me pöördume A1st tagasi A2e ja meie loeng on kestnud
A2st kuni nüüdmomendini . Kui me pöördume selle mälestuse juurde tagasi ja
fokuseerime oma mõtte sellele taustale, mis meie kohaloleku teadvuses leidub, siis
võime öelda, et saame seda mälestust erinevatel viisidel endale esitleda . Me võime
seda käsitleda sellise järkjärgulise sammumisena ja meenutada iga momenti üksi
kult ja eraldi . Järkjärgult, samm sammu haaval võime enda jaoks oma mõtteprot
sessi lahti harutada . Aga me võime selle lahti mängida ka ühe tervikliku, hetkelise
meenutusena ja teha seda erinevatel kiirustel ning üha uuesti ja uuesti . Me võime
kõnealust mõtet selle järjepidevuses uuesti läbi mõelda, kuid selle erinevusega, et
see mõte on kord juba teadvusele uuesti esitletud . Kõik lahtimängimise mälestused
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satuvad iga kord uuesti kohakuti . Algse mälestuse kõrval sellest, kuidas ma siia
tulin, on nüüd kaks mõtet sellest, kuidas ma neid mälestusi enda jaoks järkjärgult
lahti rullin . Kõik need satuvad üksteise kohale või kõrvale, kõik nad on erineva
kiirusega, kõik nad käsitlevad natuke erinevalt sama objekti . Ainus eristaja algu
pärasest mõtteprotsessist on aeg – meenutamine toimub üha uuesti ja uuesti … ja
uuesti ning me saame igale järkjärgult lahtirulluvale protsessile vastava meenuta
misindeksi juurde kirjutada .
Nii nagu eksisteerib kogemuste või mõtete järelkõla, on olemas ka nende eel
aimdus ehk protentsioon . See on esmane lootus, oletus, ettearvamine, ootus selle
kohta, mis peaks järgnevalt juhtuma . Teadvus haarab tulevikulisi tervikobjekte ja
toimetab nendega ühes teatavas tervikus, seda tervikut nimetatakse fenomenoloo
gias intentsionaalsuseks, mõtte suunatuseks objektile . Husserli järgi ei ole see mitte
õpitud kogemus, vaid teadvuse struktuurne omadus . Mõtted on alati millestki, ei saa
olemas olla objektituid mõtteid (kuigi sügava meditatsiooni puhul, kus mõtteobjekt
väidetavalt kaob, võib olla tegemist puhta ajateadvuse vooluga) . Nagu öeldud, on igas
nüüdmomendi mõttefookuses (elavas olevikus) pidevalt kokku sulanud mineviku
järelkõla ja tuleviku eelaimdus . Mõttefookuse kohalolek on tulemus esmase mäles
tuse ja esmase ootuse pidevast põimlemisest nüüd-hetke kahes vastandlikus suunas. Selle muutumise aluseks on pidev ootuste realiseerumine nüüdhetkes ja sellest
lähtuv uute ootuste modifitseerimine . Mida lähema tuleviku ja minevikuga teadvus
opereerib, seda täpsem on ta suhe oleva kogemusega . Mida kaugemale projitseerime
oma mõtte minevikku või tulevikku, seda hägusam on nii mälestus kui etteaimdus .
Kui teadvus voolab oma sisemises ajas, mis on järjepidev ja enamvähem üht
lane protsess, siis mälestuste lahtipakkimise protsess on tegelikult täiesti vaba . Üht
laselt voolava teadvuse taustal võime mälestusi taasesitada ja taasesitleda vabalt
valitud kiiruse ja artikulatsiooniga . See on väga iseloomulik ka arhitektuursele
kavandamisele . Me pöördume ikka ja jälle tagasi käsiloleva projekti meenutamise
juurde ja mängime seda erinevates meenutamise viisides kui filmilinti, erineva kii
ruse ja järjestusega . Erinevad tervikobjektid võivad saada ka mittelineaarse “mon
taazhi” . Samal ajal modifitseerub arhitektuurne idee nüüdhetkes ja saab uuesti
meenutamise objektiks . Ilmselt mitte asjata ei öelda, et iga tegevus või iga projekt
vajab teatavat settimise või laagerdumise aega .
Kuid selliselt kirjeldatud minevikuline ja tulevikuline põimumine nüüdhetkes
on omane kõigile eluvaldkondadele . See on omane kogemusele tervikuna . Kogu
meie maailm ja mõte on üles ehitatud samal viisil .
Arhitektuurse kavandamise teeb siiski mõnevõrra iseäralikuks ja eriliseks see,
et mineviku ja tuleviku põimlemise protsess on siin teadlikult fragmenteeritud .
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Kavandid kui meenutused ja mälestused möödunust saavad teistsuguse vormi kui
puhas mõte või tavaline keel . Nende komplekssus ja keerukus eeldab nende fiksee
rimist . On teada, et mõned arhitektid suudavad täielikult väljaarendatud objekte
vaimusilma ees hoida . Arhitektuurseid mõtteid on seega võimalik teostada ka min
gil muul moel kui ülesjoonistuse, ülesjoonestuse või digitaalse, arvutikeskkonnas
teostatud virtuaalse kirjeldusena mingist objektist . Kuid tavaliselt on objektid nii
keerukad, et neid hoitakse alal joonistuste, jooniste või makettide kujul, mis justkui
võõranduvad kujuneva arhitektuurse mõtte jätkuvast sisemise ajakestvuse maailmast .
Husserli fenomenoloogia mõistestiku juurde jäädes saame neid võõrandunud
mõtteid ja nende kirjeldusi nimetada taasesitluste esitlemiseks, ehk võõrsõnadega
representatsioonide representeerimiseks . Kui mõtted siin ja praegu avalduvad,
võime me rääkida esitlemisest ehk presentatsioonist (lad sõnast praesentia) . Kui me
mõtete juurde tagasi pöördume, võime rääkida nende taasesitlusest  . Siis on tegemist
representatsioonidega – uuesti esitletud mõtetega . Kui me nüüd võõrandame need
teadvusest ja joonistame või kirjutame üles, siis võiksime rääkida taasesitluste esit
lemisest – representatsioonide representeerimisest . Nii leiab tunnetusõpetuslikult
aset kogemuse pikendamine ja mitmekesistamine: me tegeleme sel juhul korraga
(1) mõttega, (2) mõtte teistkordse või mitmekordse meenutusega, kui arhitektuurne
objekt on teadvusest läbi käinud, (3) mõtte meenutuse üles märgitud ja teadvusest
võõrandatud kujutisega ja (4) tegelikkuse uue esitlusega, ehk siis sama paberi pealt
uuesti loetud mõtete taasesitlemise protsessiga . Mitmekesine, mitmekihiline mõt
tearendus on justkui tegelikkusest uuesti teadvusele ette antud või välja toodud .
Igapäevases kogemuses sellist mitmetasandilist taasesitluste protsessi ei toimu, välja
arvatud eksistentsiaalses piirolukorras, kus saame selgelt aru, et tegelikkus on meid
võõrandanud, hävitanud ja samas aidanud, edasi viinud . Argises, igapäevases kogemuses
sellist taasesitlust tegeliku, asjalise ja kehalise maailma kaudu just tihti ei näe .
Arhitekti võõrandunud kavandi tähendus ehk identiteet asetub nüüd
kahele või isegi enamale taustale: esitluste ja taasesitluste algupärase ajavoolu
(mis on meie teadvuse osa) taustale; ning kavandi, meie ees asuva paberi asjali
suse nagu ka nüüdhetke minevikulise ja tulevikulise ajavoolu taustale . Meil on
võimalik kavandit meenutada, aga ka mõelda, mis sellest edasi saab . Sellises mit
mekihilises ajavoolus, mida me nimetasime mitmekordseks intentsionaalsuseks,
loeme erinevatest representatsioonidest välja selle objekti tegeliku tähenduse või
tegeliku olemuse – eidose . See on teatav eideetiline protsess, kus ühe nähtuse mõte
ja tähendus meie jaoks fokuseeritud teadvuse kaudu järkjärgult selgineb .
Arhitektuurse kavandamise protsessis saame me inimest ja ruumi silmas pida
des sellisele vähemalt neljasele tsüklile lisada veel ühe kestvuse või “mahajooksu”
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kihi . See on kavandi põhjal loodud ehitus – ehitatu, ehk tegelikkus, sellisel kujul
nagu ta ruumis on, tegelikul kohal ja tegelikul kujul ja tegelikul ajahetkel .
Võõrandunud kirjeldus viiakse ellu, ehitatakse uuesti üles ja sealt satub ta taas
kord teadvuse sfääri . Kui tegemist on ühe autoriga, siis too meenutab oma mõtet,
meenutab oma mõtete meenutamist, meenutab oma skitse ja jooniseid, meenutab
oma projekti kui tööjoonist ning lõpuks meenutab seda maja, mis protsessi lõpuks
tekkinud on . Tekib vähemalt viiekordne tagasipilk mõtetele ja nende tähenduse
väljasilumine või väljakujunemine ühe kindla ruumi ja aja kaudu – elumaailmas .
Sellisena ei erine ehitatu tunnetuslikult just palju joonistest või piltidest, sest on
nagu makett, ainult et suur makett, mis paistab tegelikkuse endana .
Kuid selles viimases esitletuses või taasesitletuses lisandub objektile uus kva
liteet . See, mis oli teadvuse fookuses algselt väga intiimne ja isiklik, on nüüd ühi
nenud elumaailma olemusega viimase toores asjalises ja kehalises kohalolekus .
Algupäraseid lähtekohti ja lõpptulemust pole võimalik enam lahutada . Kui kõiki
eelnevaid meenutamise viise saab vaadata tegelikkuses olevatena (või sisalduva
tena), siis viimane – ehitatu – koondub tegelikkuseks endaks . Tema suurus, eksis
tentsiaalne jõud ja ulatus muudab ta tegelikkuseks endaks . Algselt teadvuslikust on
saanud midagi, mis on avatud kõigile, on osa kõigist . Nõnda väljub arhitektuur looja
maailmast, nii nagu seda tavapäraselt mõistetakse . Ehitades ükskõik millise hoone,
võtab arhitekt endale tohutu moraalse vastutuse ning peab endalt küsima, kas tema
isiklik ja intiimne võiks kokku langeda kõigi teiste isikliku ja intiimsega või mitte .
Tavapärases elumaailmakogemuses ei ehitu vaatleja vaimus üles selliseid kujut
letava ja tegeliku kokkusulamisi . Kuigi iga kogemus on suunatud tulevikku, ei teki
sellele niisugust eksistentsiaalset jõudu, nagu ruumi käsitlevate arhitektuursete
projektide puhul kas kahjuks või õnneks tekib . Tavapäraselt hoitakse elumaailma
tegelikkuse kogemus (vahetu kestev minevik) vastupidi võimalikult lahus võima
likkusest kui ettekujutatavast fantaasiast (võimalik tulevik) . Kui me segame kokku
minevikulise kogemuse kui tegelikkuse ja tulevikulise fantaasia kui võimalikkuse,
siis satume sellistesse vastuoludesse, et ei suuda maailmas opereerida . Taolise prot
sessi kõige drastilisemaks kujuks on kahtlemata skisofreenia, kus minevikulisus ja
tulevikulisus ei ole lahus, vaid moodustavad ühe terviku – selline inimene tavapä
rases ühiskonnas väga lihtsalt toimida ei saa .
Arhitektuurses kavandamise protsessis, kus tegeletakse inimese ja ruumiga,
avaldub elumaailma tegelikkuse sissetung juba jooniste tasemel . Joonised ja kir
jeldused on juba oma olemuselt lahkunud puhtast mõtlemise fookusest ja viinud
meid kartesiaanliku ruumi olemuse juurde . See on eraldi teema ja me vaatame seda
kui perspektiivi tekkimist renessansi perioodil .
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Kuigi meie ees olev joonis kujutab ruumi tasapinnaliselt, tähendab see ometi ka
seda, et joonisel on päris kindlasti olemas sellised mõisted nagu all ja üleval, ees ja
taga . Neid on küll kujutatud abstraktsel või peidetud viisil, kuid see viis on looduse
ja geomeetria poolt meile juba ette määratud . Jooniste ja vahendite (sirkel, joonlaud,
kolmnurk) kaudu, millega me joonestame, jätkub tegelikkuse omaduste latentne sis
setung mõtete võõrandamise protsessi tihtipeale nii kestvalt, et me ei pane seda isegi
tähele . Enamgi veel, joonised võivad esitleda selliseid tegelikkuse omadusi, mida me
ei koge, mida me ei pea enda jaoks oluliseks või mis on ebateadvuslikul tasemel .
Seetõttu võime öelda, et arhitektuurse kavandamise protsessis käsitletakse
seda, mis saab olema, juba millegi kohalolevana (teadvuse fookuses olevana) .
Samuti võime oletada, et seda, mis saab olema, on valmis tehtud joonistel (joo
nistel kui representatsioonidel) käsitletud millegi minevikulisena . Seda tehakse
üheaegselt vaatleja osalemises nüüdmomendil . Nüüdmomendi olemust kirjeldab
võibolla kõige paremini Hans Georg Gadamer:
Kohalolek ei tähenda lihtsalt olemist millegi muuga koos ühel hetkel ja
ühes kohas . Kohalolek tähendab osalemist . Kui keegi oli kohal millegi
juures, siis ta teab, kuidas kõik tegelikult oli . [] Nii on millegi vaata
mine algupärane osalemise moodus . Siin me võime meenutada algu
pärase kreeka teooria kontsepti taga asetsevat pühaliku osakssaamise
kontsepti . Theoros tähendab kedagi, kes osaleb pidustuste delegatsioonis .
[] Teooria on tõeline osaks saamine, mitte millegi aktiivse, vaid hoopis
passiivsena (pathos), nimelt saamine kaasahaaratuses ja kaasaviimises
selle poolt, mida nähakse (Gadamer 1997: 124–125) .
Selline osaks saamine teadvuse fookuses ühendab teadvuse erinevad viisid ja
arhitektuurses kavandamises põimuvad kokku ka erinevad ajavormid .
Tegeliku ja võimaliku, eksistentsiaalse ja kujutletava radikaalset ühinemist
arhitektuurse kavandamise protsessis võime õigustada mõistega kavandatu .
Rida kava, kavatsus, kavatsemine ja kavandatu viitab sellele, et ühel hetkel võib
midagi valmis saada . Selline eksistentsiaalne jõud, mida me näeme arhitektuurse
tes joonistes, ei teki sinna juhuslikult . See ei püsi mitte jooniste enda varal, vaid
tuleb kogemusest . Teame, et midagi on enne kavandatud ja teoks tehtud . Midagi
on juba ehitatud . Arhitektuursetesse joonistesse, arhitektuursesse projekti on see
võimalikkuse elujõud, võimalik eksistentsiaalsus iga vaataja jaoks sisse kodeeritud
ja seetõttu erineb arhitektuurne projekt olemuslikult maalist, olgugi et neid vahel
esitletakse ühesugusel kujul, ühesugusel lõuendil ja ühesuguses raamis .
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Tulevik on alati võimalik ja minevik on alati tegelik . Olevik kui osaks saa
mine ja kohalolek on avatud mõlemale . Arhitektuurse kavandamise jaoks on sellisel
lihtsakoelisel mõttel otsustav mõju . Tänu kavandamise spetsiifikale ühinevad arhi
tektuurse mõtte esitlemises, taasesitlemises ja viimaste kirjeldamises minevik, olevik
ja tulevik lahutamatuks tervikuks . Mis saab olema või võib olla, on antud millenagi,
mis juba oli – jooniste ja kirjelduste kujul . Seda, mis kuulub tegelikkusesse, eksistent
siaalsesse, mis oli antud, käsitletakse kui midagi sellist, mis on võimalik ehk tulev .
Kokkuvõtteks võib siis öelda, et arhitektuur kui kavandamine käsitleb
tegelikku kohta ja kuju kui võimalikku ja võimalikku kohta ja kuju kui tegelikku, ning teeb seda ettekujutamise viisil taasesitlustes ja maha märkimise
moodusel tegelikkuses.
Nii oleme sünteetilist ruumilist määratlust “ette” vaadeldes jõudnud loen
gutsükli teise algupärase mõiste juurde, milleks on aeg . See määrab inimese iden
titeedi ja laseb kirjeldada teadvuses toimivaid protsesse, mida võime näha arhitekti
igapäevast tööd uurides .
Aja mõistest rääkides jõuame paratamatult sellise meheni, nagu Aurelius
Augustinus, Püha Augustinus, kes oma raamatus Pihtimused suurtest mõtlejatest
ühe esimesena keskendub aja mõistele . Mitte kehavälisele ja maailma kuuluva aja
mõistele, vaid sisemisele teadvuse ajale . Kui soovida selle teemaga edasi minna,
tuleks lugeda Pihtimuste peatükke 9–12, mille filosoofiline lihtsus sisemise aja
uurimisel on jäänud ületamatuks . Kaks tsitaati Augustinuselt:
[] Igatahes pole Sa taevast ja maad teinud taevas ja maal, samuti õhus
või vetes, kuna needki kuuluvad taeva ja maa juurde; samuti ei teinud
Sa kõikehõlmavat maailma kõikehõlmavas maailmas, sest polnud, kus
miski võinuks saada, enne kui see sai, et olla olemas . Sul polnud midagi
käes, millest teha taevast ja maad; sest kust tulnuks Sulle see, mida Sa
polnud teinud, millest Sa midagi oleksid teinud? Sest mis see oleks, mille
olemine ei tuleneks Sinu olemisest (Augustinus 1993: 264)?
[] Vaid ma ütlen, et Sina, meie Jumal, oled kõige loodu Looja, ja kui
taeva ja maa all kogu loodut mõistetakse, siis ütlen julgelt: enne taeva ja
maa tegemist ei teinud Jumal midagi . Sest kui Ta tegi, siis mida muud
peale loodu? Oh kui ma seda kõike, mida enda kasuks teada ihkan, teak
sin nõnda, nagu tean seda, et mingit loodut ei saa olla enne loomist![]
Sest kuidas saaksid mööduda arvukad ajastud, mida Sina, kõigi ajastute
Looja ning Korraldaja, polnud teinud? Või millised ajad võiksid olla, kui
Sina polnud neid loonud? Või mismoodi nad möödusid, kui neid kunagi
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polnud?[] Just sedasama aega Sa ju tegidki, ja ei saanud mööduda ajad,
enne kui Sa olid nad teinud . Kui aga enne taevast ja maad polnud min
git aega, siis miks küsitakse, mida Sa tollal tegid? Polnud ju “tollal”, kui
polnud aega (Augustinus 1993: 268–269) .
Sellisena vaatab Augustinus aja tekkimist ja teeb seda antiikmaailma jaoks
fundamentaalselt uuel moel . Maailm luuakse mitte millestki – see on puhas
loomisakt. Ruum ja aeg luuakse eimiskist .
Üks tsitaat Piiblist, mis laseb meil teoloogilise loomisaja mõistet veelgi täp
sustada, Esimene Moosese raamat, I peatükk:
1 Alguses lõi Jumal taeva ja maa . 2 Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli
sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal . 3 Ja Jumal ütles: “Saagu
valgus!” Ja valgus sai . 4 Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas
valguse pimedusest . 5 Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta
nimetas ööks . Siis sai õhtu ja sai hommik, esimene päev .
Ja nüüd on loodud aeg .
6 Ja Jumal ütles: “Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!”
(Piibel 1989: 5) .
Selle aktiga seoses saame rääkida maa või maapinna tekkest . Aga eespool on
juba öeldud, et “maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal” – ma arvan,
et Jumal on siin metafoorses ja poeetilises vormis loonud kõigepealt ruumi (mida
iganes see ka ei tähendaks), seejärel on ta loonud aja ja nii on tekkinud aegruum .
Jumalik aegruum, mis kulgeb pärast loomisakti .
Kui me rääkisime “minu ajaga” seoses ruumist, elamise ja olemise kohtadest kui
minu mälestuste või teie mälestuste identiteedist, sellest, kes ma olen ja kuhu ma
igal hommikul, pärast teadvuseta olekut uuesti ärkan, siis kohaidentiteedi puhul
ei saa me kuidagi mööda minna ajaidentiteedi olemusest . Mina olen mina ainult
sellepärast, et ma mäletan, kes ma olin eile, üleeile, üleüleeile . Tõsi, selles mäleta
mises on kohad väga tähtsad, ma mäletan, kus ma olin, aga see on seotud teadvuse
objektsuse või intentsionaalsusega .
Ometi, kui me silmad kinni paneme ja ennast sellest kehalisest ja ulatuvast
maailmast välja, ainult omaenese teadvusesse sulgeme, siis ei jää meile iseendast,
minast järele midagi peale mõtete järgnevuse . Ma saan oma mõtetes minna üha
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kaugemale ja kaugemale, nii kaugele kui ma vähegi ennast mõtlevana mäletan, ja
püüda sellest välja poleerida või välja lükata koha kui sellise .
Inimesed saavad vaadelda oma olemust konkreetsel ajal ja konkreetses kohas
asuvate minapiltide võrdlemise kaudu . Viie, seitsme, kaheksateistkümne või
kahekümneaastase minu minapildid, mida ma praegu mäletan, on kõik erinevad,
ometi leidub nendes midagi identset . Selles identsuses peame me justkui (eelkõige
enda jaoks) ütlema, kes olen mina .
Minapilt kui peegeldus on kujutletavas minevikus ja kujutletavas tulevikus .
Minapilt ei ole sellisel kujul valmis nähtus, vaid ma mäletan, kuidas ta kujunes,
ma oletan või kujutlen, kuhu ta võib edasi liikuda . Seega ajaline minevikulisus ja
tulevikulisus tegelikult määravad mind, sind, teid, meid kõiki üksikult sellisteks
minadeks, millised me oleme .
Kuid minapildil on ka kehaline asjastatus, mis muutub ajalise maailma osaks,
nimelt minu peegelpilt: kui ma näen end peeglist, siis ma tunnen end ära . Vahel
ma näen end pööratud peeglist ehk läbi kahe peegelduse ja siis näib mu nägu viltu
olevat, sest ma olen harjunud selle sümmeetriliselt teistpoolse peegliga, peegel
pildiga oma näost . Ainult kahekordselt pööratud fookusega peeglis on mul ennast
võimalik näha sellisena, nagu mu nägu või keha näevad teised . Tavapäraselt peeg
lisse vaadates näeme me pöördpilti sellest, mida näevad teised .
Ka oma peegelpilte mäletan ma lapsepõlvest peale ja on täiesti selge, et lapse
ja noore peegelpildid erinevad praegusest ja ilmselt on erinevad ka tulevased pee
gelpildid . Seega mina identiteet keskendub ka teatavatele mälestustele, millele
on antud kehaline vorm . Minapilt on korraga üks ja sama ning erinev, erinevates
minapiltides on mingi osa minu identiteedist – kui ma neid üksteisega võrdlen,
saan ma öelda, et nad on üksteisega identsed, kuid samal ajal nad muutuvad . Millal
saabub moment, kus nad enam ei ole identsed, kus mina ei ole enam mina? Kus on
sellise mina piirid? Kas need on vaimsed piirid? Vaim kui aeg . Ma mäletan paljusid
asju, mis on minuga nii ruumis kui ajas toimunud . Minapiirid on teatavas mõttes
kehalised, me suudame siit loenguruumist välja minna ja aega endaga kaasas kanda,
keha kui selline on ruum, mida ma mäletan, mis on aega lükatud . Inimesel on keha
pind, nahk, mida ma katsun, mis on mind ümbritsevas ruumis – aga võibolla see
ei ümbritsegi mind ja ma ainult kujutlen, et ümbritseb . Kas mu mina lõpeb seal,
kus lõpeb mu nahk, kas lisaks mu keha pinnale määravad mu piiri mu riided ehk
kehakatted või määrab minu piiri see kogemuspilt nähtavast ruumist, mida ma
kannan endaga kaasas visuaalselt või siis mälestustes, seega pilt oma kohast, oma
kodust, oma elamiskohast, oma olemiskohast?
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Nii võiksime kokkuvõtvalt öelda, et mina jätkub ja ulatub läbi aja . Meie jät
kuvus ja meie ulatuvus on see, mis minaidentiteedina minevikus ja tulevikus keh
testub . Vaatamata sellele on minevikuline ja tulevikuline minaidentiteet, vähemalt
minu jaoks asjastunud ruumiliseks ettekujutiseks mälestuste või fantaasiana . Aeg
ja ruum saavad ühise vormi ja tähenduse .
Meie – minu, sinu, teie identiteete seob aga veel miski, nimelt keel .
Me kasutame keelt, et üksteisest aru saada . Nõnda mõistetuna on keel iga
vikuline nähtus, sest on välja lõigatud minaidentiteedist ning ka meie kehast ja
vaimust . Keel on olemas olnud enne meid ja kui ei juhtu fataalset katastroofi kõigi
nendega, kes mõnda keelt räägivad, eksisteerib see tõenäoliselt ka pärast meid .
Sellisena vajutab keel kahtlemata oma pitseri nii ajale kui kohale, millega inimene
end samastab . Kui järele mõelda, siis on sõna keel ka ise väga huvitav, keelel on
oma ruum, keelel on oma vabadus . Kui me ütleme, et kellelgi on keel suus, siis
tähendab see ühteaegu mitut erinevat asja – kõigepealt seda, et tal on suus keel,
mida ta saab liigutada – seda tehes ta tunneb, et tal on keha, see keel on meie
keha üheks piiriks . Kui keegi ütleb, et tal on keel suus, siis see tähendab seda, et ta
räägib kellegagi ühte keelt . Keel on kahes ruumis korraga, kõigepealt ma valdan
seda ja teiseks on see minu sees (kui ma suu kinni panen) . Keel kui selline liitub
seega minu keharuumi identiteedi olemusega . Kuid keel on selline mõiste, mille
täpsemast defineerimisest me püüame nendes loengutes hoiduda, me kasutame
emakeelt siin lihtsalt kui suhtlemise ja mõistmise vahendit .
Selle loengu lõpuks tahan oletada, et inimese, ruumi ja aja suhted on küllalt
keerulised, nendesse on kätketud nii tunnetuslikud kui ka eksistentsiaalsed
võimalused. Käesolevas loengutsüklis vaatleme seega ruumi ja aega kui inimliku teadvuse ja kogemuse algupäraseid mooduseid.
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3.1
Esialgne elumaja sünteetiline visand, milles
puudub mõõtkava, ei ole veel logistilist ega
tähenduslikku ülesehitust. Värvid ei tähista
ei funktsiooni ega materjale. Joonistusel on
korraga nii plaanile ja lõikele iseloomulik
ülesehitus.

3.2
Esialgne elumaja visand, milles puudub mõõtkava, kuid selgineb ruumide konfiguratsioon
ja omavaheline asend. Visand on plaanilise
ülesehitusega, erinevad korrused on surutud
ühele joonisele. Värvid ei tähista veel midagi.

3.3
Esialgne elumaja visand, mis on joonistatud
mõõtkavalisele alusele. Ruumide konfiguratsioon ei ole veel päris selge, kuid asend
tänavate ja ilmakaarte suhtes on täpne.
Värvid on omandanud funktsionaalse
tähenduse.
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3.4
3.4
Esialgne elumaja fassaadi esitlusjoonistus tellijale.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.5, 3.6, 3.7
Kolm skeemi kolmest ruumilisest ideest juurdeehituse olemuse kirjeldamiseks. Skeemide
alusel on võimalik tellijaga dialoogi laskuda.

3.8
Siseruumi joonistuslik uurimus. Kaader sünteetilisest ruumitervikust, kus väliskest on eemaldatud,
mõtteline gravitatsioon ja orientatsioon on välja lülitatud. Selline joonistus on kõige lähedasem
hetkeks katkestatud teadvuse fookusele. Joonistuse ülesehituseks on intuitiivne sfääriline perspektiiv, mille moonutused muutuvad, kui vaatepunkt teadvuse fookuses muutub.
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3.10
3.9
Elumaja eskiis. Joonistus üldistab maja mahulist kompositsiooni ja määratleb vormide viimistlusmaterjalide iseloomu. Perspektiiv on “peale” joonistatud digitaalse mudeli väljatrükile. Esitlusjoonis.
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3.10
Detailplaneeringu mahtude esitlusjoonis.

3.12

3.13

3.14
3.11

3.11
Ebamäärane ruumiline fantaasia, kus joonistuslik tegevus on teadvusliku ruumilise mõtte varjutanud. Eesmärgi ebaselgusest on kasvanud
lihtsakoeline pinnaline kompositsioon.

3.12
Spontaanne arhitektuurse emotsiooni joonistus, mis eelnes projekteerimisprotsessile ja ei
viinud kusagile.

3.14
Elumaja mahuline eskiis, mis viis suhteliselt
kiiresti arhitektuurse projektini ja ehituse
valmimiseni.

3.13
Elumaja asendi- ja põhiplaani eskiis.
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3.15

3.15
Eelpool skitseeritud elumaja lõplik põhiplaan,
mille järgi ehitus valmis.
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3.16

3.16
Eelpool skitseeritud elumaja
teise korruse plaan.
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3.17

3.18
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3.17, 3.18, 3.19
Eelpool skitseeritud elumaja fotod.

3.19
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3.20

3.21

3.22
3.20
Peegliraami eskiis, kus joonistuslike vahenditega
kontrollitakse profiili võimalikku väljanägemist.
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3.21
Arhitektuursete vormide mahuline eskiis, mis
võimaldab täpsustada erinevate ruumielementide omavahelist sobivust.

3.22
Räästasõlme lahendus ehitajale. Joonistus koos
selgitavate märkuste, mõõtude ja spetsifikatsioonidega muutub analüütiliseks kirjelduseks,
mille järgi on võimalik ehitada.

3.23

3.24

3.23
Taastusravikeskus Estonia Rohelise Maja
esimene eskiis. Joonistusel on korraga töös nii
asendiplaani fragment kui kahte mahtu siduva
galerii vaade. Eskiis eelnes detailplaneeringu
protsessile.

3.25

3.24
TRK Estonia Rohelise maja esimesed abstraktsed visandid.

3.25
TRK Estonia Rohelise maja detailplaneeringu
eskiis. Valminud 1989. Üleval nurgas esimene
mahuline visand hoone massidest.
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3.26

3.27

3.26, 3.27, 3.28, 3.29
TRK Estonia kavandamise töövisandid, kus järkjärgult kujuneb hoone tänavapoolse mahu lõplik ilme.
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3.30
TRK Estonia tänavapoolse mahu ruumiline
süsteem kolmandal korrusel. Esialgne visand.

3.31
TRK Estonia lõplik kolmanda korruse plaan.

3.29

3.30

3.31
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3.32

3.33
3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36
TRK Estonia hoone. Ehitatud 2001.
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3.38

3.39
3.37
TRK Estonia Termid. Trepi ja kajasaunade
esialgne eskiis.
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3.38
TRK Estonia Termid. Trepi ja kajasaunade
mahuline eskiis.

3.39
TRK Estonia Termid. Kajasaunade mahuline
eskiis basseini poolt.

3.40

3.40
TRK Estonia Termid. Trepi, kajasaunade ja jaapani
basseini lõplik arhitektuurne joonis.
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3.41
3.41
TRK Estonia Termid. Ehitatud trepp ja kajasaunad. Ehitatud 2008.
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3.43
3.42
TRK Estonia Termid. Ehitatud 2008.

3.43
TRK Estonia Termid. Kajasaunad basseini poolt. Ehitatud 2008.
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3.44

3.45

3.44
TRK Estonia Termid. Vaade pargi poolt. Ehitatud 2008.
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3.45
AS Marat. Vana tootmishoone rekonstrueerimise ruumiline ideekavand. Esitlusjoonis tellijale.

3.46

3.47
3.46
AS Marat. Vana tootmishoone rekonstrueerimise mahuline eskiis. Esitlusjoonis tellijale.

3.47
AS Marat. Tootmishoone rekonstruktsioon. Ehitatud 2006.
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Vaadelnud sissejuhatavalt arhitektuuriga seotud põhimõisteid ruum ja aeg,
tahaksin ruumi asendusmõistet koht laiendada ajaloolise spekulatsiooni
kaudu . Vaatlesime skemaatiliselt sõnade koht ja koda seotust . Tänases loen
gus vaatame, missugust ruumilist dimensiooni pakub meile ehitustüüp koda
eesti talurahva vanemas arhitektuuris . Koda on nii ehituse kui nimena meieni
jõudnud aegade hämarusest ja seega peaks pakkuma arhetüüpilisi tähendusi
eesti keelele ja meelele .
Tänase Eesti territooriumil ja lähiümbruses võib ruumilise dimensiooni aval
dumist näha kompaktsel ja haarataval kujul vanemas ehitusloos ja mütoloogias .
Need kaks on omavahel võrreldavad ja kokkuseotavad . Vaatleme piirilist ja koha
keskset ruumistruktuuri Eesti ehitusajaloos, mida pakub koda .
Looduse algelemendid VESI, MAA, KIVI, TULI, PUU, TAEVAS (ILM) on
inimesega olnud algusest peale, aga on taandunud mälu sügavusse . Leiame need
sajandite vanused unustusehõlma, igapäevase elu ja kaasaegse hariduse ning kul
tuuri varju vajunud tähendused üles vanemast keelest . Lausume järgnevaid sõnu:
Käsikivi. Ohvrikivi. Kerisekivi. Veskikivi. Kivikangur. Kivimüür . Pikkamööda
täitub meel kujutluspiltidega, jõuliste ja võimsate mälestuste, aimamiste ja süm
bolitega . Kivi vastupanu meenutab meile tähendusi, mille olulisust me taipame ja
tunneme siis, kui me neid sõnu hääldame, algul vaikimisi, siis kõval häälel . Esialgu
me neid tähendusi ei näe ega oska selgitada .
Meenub, kuidas muinasjuttudes, vanasõnades, pärimustes on kivid salapärased
ja varjavad midagi . Kivi võib sõnudes ja põletades minema lennutada, kivi all on
varandusi, aga kivi all on – nagu ka antiikse metise puhul – peidus pahaendelised
jõud: kivialused ja ahjualused .
Need muistsed mälestused on nii vanad, et neid täpsemalt uurimata me pea
aegu ei teagi, mida nad tähendavad . Sellised hämarad aimamised on need varamud, kust vahel võime otsida selgitusi ka tänastele küsimustele, tehes seda
nõnda, nagu arhitekt tavatseb teha oma tööd, nimelt ettekujutamise viisil.
Carl Gustav Jung kirjutab:

4.7

Unenägu on väike salauks hinge sisimas ning intiimseimas sisemuses,
mis avaneb tollesse kosmilisse ürgöösse, mis hing oli kaua enne Mina
teadvuse tekkimist, ja jääb alati ulatuma kaugemale, kui küünib ükski
Minateadvus ( Jung 2005) .
Vaatame gravüüri, millel on Aksel Olai Heikeli kaastööliste joonistus mari
rehest (Heikel 1887) . Siin on olemas kõik need algelemendid, konstruktsioonid
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ja tähendused, mis on meie tänase loengu teemaks . Siin on koda, maa all on saun –
muinassaun, taamal on varjualune, mille ees pekstakse rehte ja kõige keskel ilma
puu – puu, mis ühendab maad ja ilma – maailma .
Suure tõenäosusega võib väita, et esimene katusekate, mis annab eesti elurehele
selle maa ja taeva vahel, horisondil rippuva kattevarju, on talirukis . Talirukis ilmub
Eesti aladele tavalise käsitluse järgi umbes aastal 1000 ja toob kaasa rikkuse, sõjad
ja uue vaimu .
Talirukis mitte ainult ei anna katusematerjali, vaid loob ka uue elamiskoha . Ka
rukis nimena, sõnana on väga põnev: rye on näiteks inglise keelde ilmunud läbi
muinaspõhja murrete . Sõnade ryzi, ruze, reye, rey, rhie, ruggur, ruggar, rug, ra’g
algvormiks on tõenäoliselt põhjala sõna rugiz, mis on üsna lähedane eesti sõnale
rukis või soome sõnale ruis . Kui Oxfordi etümoloogiline seletussõnaraamat pakub,
et see nimi on tulnud kusagilt ida poolt ja põhjast, ja kui venekeelsete allikate järgi
on rukis tulnud kusagilt lääne poolt ja põhjast, siis võime järeldada, et tegelikult
on see sõna tekkinud siin, praeguse Soome, Eesti ja Liivimaa joonel .
Alustame ajas tagantpoolt ning vaatame elurehte ja talu kui keskset ruumi
struktuuri Eesti vanemas ehitusloos . Räägime kõigepealt elurehe ja talu arengu
põhijoontest .
On kaks arenguloolist teooriat, mille läbi kirjeldatakse vanema ehitustüübi
tekkimist Eestis, need on vaesumisteooria ja saunateooria:
1 . Vaesumisteooria oletab rehest eraldiseisva elamu puudumist, lähtudes
vaesestunud majandusoludest . Sellised ajaloolased nagu Haruzin, Rhamm, Sire
lius (hiljem Sirelius sellisest käsitlusest oma suurteoses Suomen kansanomaista
kulttuuria (1921) küll loobub) esindavad vaesumisteooriat (Haruzin 1895: 10;
Rhamm 1908; Sirelius 1909, 1911) .
2 . Saunateooria oletab eraldiseisva elamu puudumist lähtudes selle tüpoloo
gilisest sarnasusest endisaegse talvise elamuga – muinassaunaga . Seda toetavad aja
loolased Heikel ja Ränk (Heikel 1887; Ränk 1962) .
Esimene dokumenteeritud uurimus eesti ehituskunsti ajaloost puudutab elu
rehte ja on avaldatud Mihkel Veske poolt 1884 . aastal (Eesti Kirjameeste Seltsi
Aastaraamat 1884, 1885: 85) . Samal aastal publitseeris ta oma loengud ka ajakirjas
Oma Maa (Veske 1884: 105–108, 125–128, 147–173) . Tema meetod oli põhili
selt etümoloogiline . Veske kirjeldas taluhoonete tüpoloogiat ja pakkus esimesena
välja, et elurehi võiks olla soomeugri vana ehitisetüüp* .
* Mihkel Veske allikateks olid märkused ja ülevaated teistelt uurijatelt ja tema enda kogemus .
Põhiallikas oli “Wenemaa rahvaste uurija Georgi” (1776), soome professor August Ahlqvist
(Ahlqvist 1875), Johann Schesser Strassburgist (1675), samuti Läti Henriku kroonika . Veske
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Samaaegselt töötas ehitusajaloo kallal Soome uuria Axel Olai Heikel . Aastatel
1879, 1889 ja 1886 tegi ta mitmeid ekspeditsioone Soomes ja Eestis ning aastatel
1883, 1884, 1885 ja 1886 ka Venemaal . Oma doktoriväitekirjas Soome Ülikoolile
annab ta ülevaate soomeugri rahvaste erinevatest hoonetüüpidest (Heikel 1887) .
Uurimusel on ka väga huvitavad illustratsioonid, mis kujutavad vaadeldud hooneid
ühe vaatenurga alt nii plaanis kui vaates . Heikel kirjeldas sauna kui arhetüüpset
tuumelementi ka teiste ehitustüüpide jaoks . Tema esitas ka esimesena oletuse, et
rehetöö, pesemise ja elamise ruum pärineb ühest ja samast algsest tuumast ning
on arenenud algupärasest talvisest elamust .
Teine, vaesumisteooria oletas, et elurehi on suhteliselt hiline ehitustüüp ja
pärineb kas saksa või slaavi eeskujudest . Vene etnograaf Nikolai Haruzin oletas,
et algupäraselt olid rehe ja elu funktsioonid eraldi ehitustes ja päris esimene aren
guetapp oli IdaEuroopa suitsumaja (Haruzin 1895: 10) . Samuti peab saksa uurija
K . Rhamm elurehte suhteliselt hiliseks arenguetapiks, mis on kasutusele võetud
PõhjaSaksamaa eeskujul . Alguses toetasid vaesumisteooriat ka soome uurijad
Uuno Taavi Sirelius ja Ilmari Manninen, kes selgitasid elurehe domineerimist 18 .
sajandi kehvade põllumajandusoludega . Hiljem, 1921 . aastal Sirelius muutis oma
arvamust ja ühendas rehe ja sauna põllumajanduskultuuri arenguga . Tema arva
tes oli saunahoone, millel polnud pesuruumi, seotud balti või saksa kultuuriga
(Sirelius 1921: 171) . Aastal 1922 asub Manninen Eesti Rahvamuuseumi direktori
kohale ja alustab süstemaatilist eesti arhitektuuriajaloo uurimist . Oma raamatus
Die Sachkultur Estlands (Manninen 1933) dateerib ta elurehe 13 . sajandisse, kuid
peab siiski põhjuseks talupoegade vaesust .
Harri Moora oletab 1925 . aastal, et enne 13 . sajandit võis Eestis olla suurem ja
kaunistatud eraldiseisev eluhoone (Moora 1925: 82) . Peaaegu samal ajal avaldab
meetod põhines keelel ja etümoloogial . Ta kirjeldas erinevate ehituste nimesid ja võrdles
neid vastavate nimedega naaberkeeltes . Ilma etnograafiliste ja arheoloogiliste uurimusteta
saavutas ta märkimisväärseid tulemusi . Nimede tüpoloogiast tuletas ta ka oletusi ehitusajaloo
kohta . Ta nimetas järgmisi ehitustüüpe: koda, rehi, tare, saun ja lööv . Nii jõudis ta oletuseni,
et vanimaks ehitustüübiks eestlastel ja teistel soomeugri rahvastel on püstkoda – koonilise
vormiga suvine varjualune . Ta eristas seda talvisest ehitusest, mida kutsutakse “kodo” või
“kodu”, kuivõrd see oli püsiv elukoht . Ühtlasi arvas Veske, et saun ja eluruum pidid kokku
langema: “tuleb arvata, et saun ja elutuba üks ja seesama hoone enne wanast oli” (Veske
1884: 127) . Elurehe interpretatsioon oli tal kahetine: algul deklareeris ta järgmist: “Selle
eluhoone mood on kadunud (talveelamu, “kodu“), tema asemel on rehi, rei, rehetuba ja tare
astunud, hoonete moed, mis eestlased Läänemere mail Saksa ja Rootsi sugu rahwaste käest on
tundma õppinud, aga tema nimi kodu on üleüldises tähenduses jäänud” (Veske 1884: 126) .
Lõpupoole aga kirjutab ta: “Mis nüüd meie ajal reheks ehk reieks nimetatakse, ei wõinud
enne kütmise hoone olla, sest et wilja kuivatamise pruuk kütmise läbi wäga wana ei ole, sõna
rehi aga on üks wäga wana sõna meie keeles, Liiwi ja Soome keeles” (Veske 1884: 171) .
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oma uurimuse ka Paul Kundzinsh, kes selgitab eluhoone tekkimist Vidzemes
15 .–17 . sajandi mõisnike ametliku sooviga ehitada Eestile saranselt elurehtesid
(Kundzinsh 1934: 575) . Seoses rahaliste probleemidega jätkus ehitusajaloo uuri
mine Eestis alles 1935 . aastal (Viires 1960: 109) . Uut materjali analüüsis Gustav
Ränk, kes asus toetama saunateooriat . Ta näitas, et elurehi oli unikaalne ja iidne
ehitus . Algu dateeris ta selle varasesse keskaega ja hiljem veelgi varasemasse vallu
tuseelsesse perioodi (Ränk 1939, Ränk 1940, Ränk 1949, Ränk 1955, Ränk 1962) .
Ränk pöördus Heikeli algupärase kontseptsiooni juurde ja kirjeldas elurehte kui
muistse eluruumi loogilist arengut, ning ühendas sauna, rehe ja elumaja funktsioo
nid üheks tervikuks . Kuid ka Ränk jätab Eesti elamu vanimad vormid lahtiseks:
Usk, et tuleasemega maja (Herdhus) on vanem kui saunatüüpi maja, on
vaid südametunnistuslik otsustus . Oletus, et mõlemad ehitustüübid –
niiöelda suitsumaja ja suve ning talvesauna tüüpi elumaja – ilmusid
samal ajal, võib samuti olla tõene . On väga võimalik, et enne palkidest
ehitatud sauna oli kasutusel teine – maaalune eluruum, mida kasutati,
et üle elada kõige külmem periood (Ränk 1962: 113–114) .
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Ränk kirjeldab ka teisi eluhoone tüüpe, mida Eesti territooriumil leidub vähe
mal määral: “roovialusega elamut”, suitsumaja (Rauchstube), “köökpõrandaga
maja” (Flurküchenhaus) . Ränk kirjeldas ka esmakordselt elurehe territoriaalset
levikut ja leidis, et see langeb kokku eesti ja liivi ning teiste lähemate läänemere
soome hõimude asualaga (Ränk 1962) .
On tähelepanuväärne, et uurijad, kes vaatlevad rehe arengut Eesti ajaloo seisu
kohalt, peavad seda igati loogiliseks ja järjepidevaks ehituskujuks, mis tekkis ning
kajastas ehitamise algjooni Eesti territooriumil . Selline kujunemislugu on seotud
otseselt looduse, ajaloo, inimese ja mütoloogiaga .
Esimesed kindlamad jäljed ehitustest Eesti alal pärinevad III–II aastatuhan
dest e .m .a . Narva jõe kaldalt . Need ehitised olid koonusekujulised püstkojad,
mis olid arvatavasti kaetud valdavalt mätaste või puukoorega . Hiljem hakkavad
Eestis lõunapoolsete asulate eeskujul levima nelinurksed, püstpalkidest elamud .
Tegelikult me päris täpselt ei tea, millal nimetatud elamutüübid siia jõuavad,
võimalik, et nii talvine, kandiline maa sisse kaevatud nelinurkne rõhtpalkidest
muldonn kui koda tekivad enamvähem ühel ajal . Võime suure tõenäolisusega ole
tada, et koda oli suvine kerge elamu ja kodasid oli ühe talvise elamu juures päris
mitmeid . Viimane on vähemalt osaliselt maasse kaevatud nelinurkne palkidest
või roigastest ehitus – talvine muinassaun . Esimesed kindlamad jäljed sellistest
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elamutest pärinevad Asva ja Iru kindlustatud asulatest, kus on nelinurksed palk
seintega hooned . Need pärinevad VIII või VII sajandist e .m .a . ja sealt on avastatud
ka kivikuhelikke, mis meenutavad primitiivseid keriseahjusid, mida võib veel tänagi
näha arhailistes suitsusaunades .
Vanimate ehitiste kohta on säilinud üksikuid fragmente ka vanades kirjalikes
allikates Eesti ala vallutamise ajast – näiteks Henriku Liivimaa kroonikas (Codex
Zamoscianus):
Ja tulles vastu õhtut Trikatasse, leidsid nad Thalibaldi metsade pelgupai
kadest saunade juurde tagasitulnud olevat, ja võtsid ta kinni [](Hen
riku Liivimaa kroonika 1982: 159) .
On vähe tõenäoline, et vaenlaste eest põgenev liivlane Thalibald tuli tagasi
kümblema, nii nagu Henrik seda nimetab – balnearia on ladina keeles kümb
lusruum, balnea – pesemise, saunaskäimise koht, tõenäoliselt tuletis kreeka kee
lest (balneion) (Talve 1960: 26) . Ka venekeelne banja pärineb samast tüvest .
Pigem võime oletada, et Henrik kasutab elamu kohta sõna pesemisruum, sest
tema arvates elati saunas . Me ei pakuks välja sellist tõlgendust, kui poleks teisi
saranaseid viiteid .
Araabia geograaf AbuAli Ahmed ben Omar ibn Dast kirjutas X sajandil mord
valaste ja teiste soomeugri hõimude kohta, keda ta ekslikult pidas slaavlasteks:
Slaavlaste maal on külm nii kange, et igaüks neist kaevab maa sisse
koopa, mille katab teravatipulise puidust katusega, milliseid näeme ris
tiusu kirikutel, ja katab selle katuse mullaga . Sellisesse koopasse asutakse
elama terve perega, võetakse veidi puid ja kive ning kuumutatakse vii
mased tulipunaseks . Kui kivid on ülimal määral tuliseks aetud, valatakse
nad veega üle, millest levib aur ja soojendab elamut niivõrd, et võetakse
juba riided maha . Niisugusesse elamusse jäädakse kuni kevadeni (Hvol
son 1869: 3233) .
Vene uurija D .A . Hvolson, kes 1869 avaldas sellest araabiakeelsest dokumen
dist venekeelse tõlke, kommenteerib seda järgmiselt:
Kes siin ei tunneks nii vanaaegset viisi vene ahju kütmiseks? [---] Küsi
mus on vaid selles, kas ibn Dast või tema tunnistajad ei eksinud, pidades
oma kirjeldustes sauna talviseks elamuks (Hvolson 1869: 32–33) .
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Ilmselt pole siiski tegemist veaga, vaid justnimelt kirjeldusega soomeugri
laste talvisest elamust, mille kütmisviis erineb lõunapoolsest vene sauna kütmis
viisist .
Tänaseni säilinud soome sauna põhimõte on lihtsustatult selline, et suletud
ruumis on üks suur kivihunnik (tavaliselt graniidist kividest), mille sisse või alla
tehakse tuli . Kivid aetakse võimalikult kuumaks ja seejärel selles kuumuses higista
takse ning vajadusel visatakse kerisekividele vett – visatakse leili . Leili viskamise ajal
õhutemperatuur langeb, niiskussisaldus tõuseb ja keha vastupanuvõime kuumusele
niiskes õhus muutub palju väiksemaks, mille tulemusel higistamine intensiivistub .
Sellise sauna temperatuuriks võib olla 70–120 kraadi .
Soome saun on traditsiooniline PõhjaEuroopa mandriosas, peaaegu kuni
Smolenski piirini, praeguse Vene föderatsiooni põhjaosas, mis oli algselt asustatud
soomeugri hõimude või slaaviskandinaaviasoomeugri komposiitkultuuriga .
Vastupidisel viisil toimib vene saun või banja , kus samuti kuumutatakse kivid
tulikuumaks, kuid seejärel mitte ei visata leili kividele, vaid kivid visatakse veetoob
risse, millest tekib aur . Kive lisatakse kogu aeg, kuni aur kütab sauna üleni soojaks .
Tegemist on niisiis niiske kuumusega aurusaunaga, mille talutav temperatuur on
mõnevõrra madalam – kuni 70–80 kraadi .
Siberis ning põhja ja lõunapoolsete saunatüüpide kokkupuutekohas on loo
mulikult tekkinud igasuguseid erinevaid ehitusversioone ja selline nn soome saun,
millisena seda täna maailmas tuntakse, on jäänud põhjapoolse sauna nimetuseks .
Sauna algupärale pretendeerivad nii soomlased, eestlased kui ka venelased .
Geograaf Ibrahim ibn Yaqub alIsraili al Turtushilt pärineb sarnane teade
Poola ala kohta 965 .–966 . aastal:
Slaavlaste maal on kõige külmem . Kui öösel on kuuvalge ja päeval selge,
siis tuleb karm pakane . Neil pole pesuruume kui selliseid, kuid nad
kasutavad väikeseid puust hütte . Nad ehitavad kivist ahju ja kui see on
kuumaks aetud, kallavad nad sellele vett . Siis võtab igaüks rohutuusti ja
ajab sellega auru laiali . Nende poorid avanevad ja mustus kaob nende
kehadest . Sellist hütti kutsutakse alistba (Davies 1981) .
Oletatakse, et Ibrahim ibn Yaqub külastas Böömimaa slaavlasi (Talve 1962:
4) . Izba on vene keeles hütt või majake . Sirelius oletab, et AbuAli Ahmed tõe
näoliselt külastas mordvalasi . Ta kasutab teist tsitaati, kus ekspeditsiooni pikkus
langeb kokku Bütsantsi imperaator Constantin Porphyrogennetosi teatega reisist
mordvalaste juurde (Sirelius 1921: 153–157) .
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Nimetame sellise vanema hoonetüübi, millest need kirjeldused räägivad, saunaks. Nimetame need varajased leiud sellisest teravatipulisest puithoonest, mis
on kaetud mätaste, nahkade või millegi muuga (vana, siiani säilinud nime järgi)
kojaks .
Arvatavasti umbes 1343 . aastast pärinevas vakuraamatus on teade ühest talu
pojast Virumaa ja Järvamaa piiril asuvast Padakülast, kes on võlgu jäänud oma
elamu ehk rehe eest – ladina keeles on seda tähistatud järgmise nimetusega: pro
habitaculo scilicet rye, “elatava rukkikatuse aluse eest” (Linnus 1937: 454, Johan
sen 1927: 155) .
Pool sajandit hilisemast ajast pärineb teade, et talupoja elamu juurde kuulub
ka selline ehitus nagu Vorriege, otseses tõlkes eesrehi, mida eesti keeles tänaseni
kutsutakse rehealuseks (Habicht 1977: 17) . XVII sajandi Saaremaa kaubalepingu
test selguvad andmed 15 talupoja ja väikemaapidaja kohta, kellel on ühe või mitme
kambriga rehielamu, ja vähemalt üheteistkümnel neist on ka rehealune .
See vana ehitusetüüp on rehi . Nii on meil kolm algupärast ehitust, mida
vaadelda .
Kui uurime lähemalt rehehoone keskset ruumi – rehetuba, torkab juba pealis
kaudsel vaatlusel silma, et rehetuba meenutab saunaruumi, kuid on lihtsalt suure
mas mõõtkavas . Kõik elemendid on samad, sealhulgas suur reheahi, mis on ära
vahetamiseni sarnane sauna kerisahjuga .
Eespool viidatud arheoloogilised materjalid kinnitavad, et kerisahjud olid
levinud põhiliselt IdaEuroopa põhjaosa metsavööndis, kus paiknesid põhiliselt
soomeugri hõimud . Kerisahju tuntakse neil aladel püsivalt III aastatuhandest ala
tes . Lõunapoolsetel aladel on kasutatud püsivalt savist umbahju . Niinimetatud
vene saunas kasutati väiksemaid kive ja tares kasutati suurt kinnist umbahju, mille
peal ka magati .
Nii rehe kui sauna ühiseks olemuslikuks ja visuaalselt keskseks elemendiks oli
kerisahi . Erinevates soomeugri keeltes kõlab see: keris, keres, kiris, kirits, kertshas, kiuas, aga ka gor, gorja ja gur (Ränk 1962: 29). Liialdamata võib öelda,
et sellise etümoloogilise tuumelemendi vanuseks on vähemalt 5000 aastat, aga
tõenäoliselt ka natuke rohkem . Kolmandast aastatuhandest pärineb siinsetel ala
del keriseahi, mille kõige lihtsamaks vormiks on kividega ümbritsetud ja kaetud
tulease . Ränk kirjeldab seda nõnda:

4.3

4.31

Ahi on kõige primitiivsema ehitusega, mida üldse võib kujutleda . See
koosneb sideaineta üksteise otsa laotud ümmargustest raudkividest, nii
et kogu ahi põrandast alates on õieti ainult üks keris . Vahe ahju põhja,
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külgede ja keriseosa vahel ilmneb ainult kivide suuruses: põhjas on
suuremad ja peal kordkorralt väiksemad . Mingit erandit ei moodusta
isegi ahju lagi kerise all: ka see on ehitatud piklikest raudkividest, mis
paarikaupa katusekujuliselt otstega üksteise vastu nõjatuvad . Sellest
primitiivsest võlvehitusest jätkub küllalt kerise kandmiseks . Niisuguse
lahtise tule olemasolu toanurgas vastu seina on ainult seetõttu võimalik,
et ahjutagused seinad on kivist ja ulatuvad isegi läbi puuseina väljapoole
(Ränk 1962: 29) .
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Ka sauna, mille keskseks elemendiks oli keris, märkiv vastav sõna on tuntud
kolmandast aastatuhandest e .m .a . Tuntumad vormid sellest on saun, sauna,
saunu, shauna, sõna, sounõ ja san (Itkonen, Joki 1969: 983) . Etnograafilised
uurimused näitavad, et sauna, elamu ja köögi mõisted langevad tihti kokku, Man
ninen räägib sellest juba 1922 aastal . Karl Tihase, kes on uurinud sauna ja elu
rehe tüpoloogilisi iseärasusi Eestis, tuleb järeldusele, et on kaks plaanilahenduselt
erinevat saunatüüpi – PõhjaEesti ja LõunaEesti tüüp . Mõnes mõttes seletab see
teooria PõhjaEesti ja LõunaEesti rehe erinevat ruumitüpoloogiat ja vastavate
sõnade erinevat etümoloogiat .
Milles seisneb siis see vahe? PõhjaEestis asub saunas keris tavaliselt ruumi
tagumises nurgas, LõunaEestis aga ukse kõrval . Kujutame nüüd ette, et meil on
talvine elamu, kus on keris . Selle ümber on suvel mitmed püstkojad, kus elavad ini
mesed, näiteks erinevad põlvkonnad suurperest . Eesti aladel, mis olid viljakasvatuse
põhjapiiriks peaaegu kuni keskaja lõpuni, on võimatu sügisel vihmase ilmaga vilja
põllult kätte saada nii, et vili oleks küps, seega pekstav ja et terad oleksid piisavalt
kuivad, et need salve pannes hallitama ei lähks . See tähendab, et vilja on vaja järel
kuivatada . Tavaline lihtne meetod selleks oli, et vili lõigati maha ja pandi parajates
kubudes hakkidesse kuivama . Hakid kuivasid piisavalt kuiva ilmaga nädala või kaks
ja seejärel viidi nad talvisesse elamusse lõplikule kuivatamisele . Talvine elamu –
saun – oli veel vaba, sest tõenäoliselt elati sel ajal veel kergemates kodades . Võib
oletada, et talvine elamu oli tehtud natuke kõrgem ja sinna sisse oli võimalik panna
parred . Piki sauna külgi jooksid kaks aampalki või uampalki, nagu neid nimetati .
Nende peal olid lahtised 8–10sentimeetrised latid või parred, mis lükati ühte
serva kokku ja vilja kuivatatades tõmmati ükshaaval välja . Vili laoti kubude kaupa,
pead ülespoole, tihedalt üksteise kõrvale niikaua kuni oli sauna lagi parte kohalt
täidetud . Seejärel tehti kerise alla tuli, suits läks üles, desinfitseeris vilja bakteritest,
kõik putukad kukkusid kuumusega põrandale . Ka lasti seejärel kanad uksest sisse,
kes sõid alla kukkunud putukad ära .
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Niisiis, rehel või saunal on Eesti alal kaks eri tüüpi, ühel on keris taga nurgas
ja teisel ukse kõrval . Tuleme tagasi rehe peksmise juurde . Vihmasel perioodil oli
vaja kohta, kus kuivatatud vilja kõigepealt rabada, seejärel peksta ja seejärel terad
tuulata . Rabamiseks kutsutakse järgmist toimingut: kuivatatud viljast lüüakse esi
mene rabak vastu rehetoa ukse piita . Välja kukuvad kõige küpsemad terad, mis
lähevad järgmiste külvide seemneks . Seejärel laotatakse vili kõvale pinnasele ahuse
või lademena maha ja pekstakse kootide või varrastega, siis korjatakse õled pealt
ära ja kõik, mis järele jääb, pannakse suurde sõela või laia astjasse, mis meenutab
külimittu . Seejärel sobiva tuulega terad ja peenem puru – aganad – tuulatakse
ja sõelutakse: järele jäävad puhtad terad . Rabamist võis veel saunas sees teha, aga
peksta ja tuulata ei olnud seal enam väga mugav – vähe valgust ja kitsas ruum .
Funktsionaalsuse seisukohalt on lihtne ette kujutada, et rehe peksmise jaoks ehitati
sauna ette varjualune, algul ajutine, aga hiljem ehituslikult püsivam .
LõunaEestis oli võimalik selline alune ehitada sauna ette, sest mingisugune
valgus ulatus veel keriseahju juurde (aknaid selliste hoonetel teatavasti veel ei ole,
kui siis ainult suitsu väljalaskmise pilud räpnäavad või õue vaatamise avad) . Põhja
Eestis ei ole see lahendus võimalik, kuna keris on ruumi sügavuses, seetõttu tehakse
siin sauna külgseina uus uks ja rehealune tekib hoone kõrvale . Ilmselt toimub kogu
areng pärast seda, kui saun on maa seest välja tõusnud . Järgnevalt võime oletada, et
põhja pool tekib rehetoa ette ruum, mille tänapäevane nimetus on koda, eeskoda .
PõhjaEestis on see koda ees, aga LõunaEestis näeme, et eeskoda puudub ja kõr
val olevat ruumi, siis rehealust kutsutakse rehekojaks . See viitab kindlasti sellele,
et siin ei ole tegemist mitte IdaEuroopa kaheruumilise suitsutoaga, vaid kahest
erinevast ruumitüübist tekkinud ühise kompleksiga . Need ruumielemendid on
muinassaun ehk talvine elamu ja koda ehk kerge struktuur, mis sulavad kokku .
PõhjaEestis kõrvuti ja lõunapool otsakuti . Mõlemal juhul moodustub pikisuunas
jooksva katuseharjaga ristkülikukujuline hoonemaht .
Vaatame nüüd Heikeli gravüüri mari rehest . Näeme, et tegelikult on siin kõik
need kolm elementi olemas . Ees on meil koda, selle koja iseärasuseks on selle all
olev auk . Augu all on koobas või talvine muinassaun, selle põhjas on oletatavasti
kerisahi ja üks või kaks rida parsi, mille abil vili kuivama pannakse . Võib oletada,
et kõigepealt vili kuivab koja ümber hakina, seejärel viiakse see alla ja kuivatatakse
põhjalikult . Lõpuks vili pekstakse siinsamas koja kõrval kõvaks tambitud pinnasel .
Terad viiakse ära ja õled tõstetakse taamal paistva postidest ja taladest ehituse peale .
Tekib õlgedest katus, mis on justkui varjualune loomadele, kelle talvine toit ehk
õled on katusel ja katuseks . Siinkohal meenub muinasjutt Venemaa näljahädast,
mis on nii hirmus, et loomadele söödetakse katused ära . Sellel lool on tõepõhi all:
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katuste söömisel on väga selge strukturaalne ja funktsionaalne põhjus, nimelt alg
selt võidigi lihtsalt katusel õlgi säilitada .
Teienegi pilt Heikelilt . Siin on veel ka, nagu kirjutatud, köök ja vannituba,
küche und badstube – meie mõistes siis suvekoda ja suitsusaun . See pilt on Heikeli
raamatu saksakeelsest väljaandest . Näeme siin selgelt, kuidas on tekkinud kandi
line ehitus, mida me nimetasime saunaks, ja selle ette varjualune, mis ruumiliselt
meenutab meile koda . Vormiliselt ja ehitustehniliselt väga ebamugav ehitus, kuid
kirjeldab seda, millisena võiksime ette kujutada rehielamu arhetüüpset ja algupä
rast tekkeviisi .
Järgnevalt vaatleme Heikelilt elumaja Paistust, Liivimaa kubermangust, mille
järkjärgult kasvavat generatiivset struktuuri on kujutatud kahel erineval plaanijooni
sel . Tegemist on ühe elamuga, mis Heikeli erinevatel külastustel on omandanud uue,
suurema kuju . Algselt näeme rehetuba, koda ja rehealust . Siis näeme uuesti sedasama
rehetuba, mille ette on tekkinud natuke pikem koda, kõrvale on tekkinud kamber või
puhas ruum (ilmselt ka väikese aknaga), mida tähistab mullike joonisel . Veel näeme
ühte lisaruumi, mis võib olla panipaik . Samuti on juurde ehitatud mõned laudaruu
mid, ilmselt sigadele, lammastele ja väiksematele loomadele või lindudele . Tavaliselt
tekib rehetoa taha veel aganik, kus, nagu nimi ütleb, hoitakse aganaid .
Lõpuks veel LõunaEesti tüüpi elamu, kus näeme selgelt rehealuse või rehe
koja tekkimist tegelikult saunaruumi ette . Suurimaks arhitektuurseks erinevuseks
Põhja ja LõunaEesti rehetubade vahel ongi see, et tänu ette tekkinud rehealusele
on LõunaEesti tüüpi elamu rehekoda ja rehetuba ühelaiused . PõhjaEestis on tava
liselt rehealune laiem ja põhjuseks on see, et loomulik kõrgus rehetoas peab olema
piisav, et parte all saaks veel vabalt käia . Konstruktiivselt on seda mugavam teha
siis, kui rehetuba on mõlemast küljest, hoone ees ja tagaküljest sissepoole tõmma
tud, mis lubab ühesuguse katusekaldega katta kogu hoonet . Nii jääb rehetoa ette
kitsas eeskoda ja taha panipaik või aganik .
Natuke tagasi minnes leiame põhjenduse ka tavapärasele õlgedest või roost
kelpkatusele . Nimelt hakkavad lihtsal viilkatusel kõige varem mädanema just vii
luosa püstised räästaküljed . Õlgkatuse puhul on võimalik vähepüsivat konstrukt
siooni vähendada, kui õlgpind nurkadest ümardada . Nii tekib viil ainult väikese
unkaaugu kõrvale ja igal pool on korraliku kaldega katus, mida mööda vesi voolab
alla, ülemiste kõrte otsast alumiste kõrte otsa, kuni katuseääreni välja . Korralikult
tehtud õlgkatus peab vastu umbes 50 aastat, pärast seda on ta sammaldunud, kohati
mädanenud ja tuleb teha uus . Kui teha uus katus, siis maja ise kestab rohkem kui
50 aastat, sest kuivi palke ei ole vaja vahetada, kui välja arvata alumised palgid, mis
toetuvad kividele ja kohati maapinnale . Vahel kasutatakse elurehe ees ja taga nende
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palkide säilitamiseks nn . muldpalki . See on päris seinapalkide ees ja selle peale kuh
jatakse talve tulekul sooja hoidmiseks mulda, hiljem ka lund . See välimine muldpalk
laguneb ära ja vahetatakse välja, nii säilivad alumised seinapalgid kauem .
Maarahva ja seega eestlaste põhiliseks elukohaks ja ehitustüübiks kujunes nii
siis elurehi . Elurehel on mitu omadust, mis on ta meie piirkonnas nii oluliseks
muutnud .
Nimelt on elurehi teiste Euroopa ehitus ja elamutüüpidega võrreldes väga
eripärane . Sellist ehitustüüpi, kus saun ja rehetuba oleksid ühendatud elamuga,
ümberkaudsetel rahvastel ei ole . Elurehe levikuala kattub üsna täpselt eestlaste ja
meie lähemate naabrite asualaga, seega siis LõunaSoome, Eesti ja Liivi aladega,
aga ka praeguse Leningradi oblasti territooriumiga, kus on vadja ja vepsa hõimude
alad (Ränk 1940; Ränk 1962: 39; Ränk 1949: 64; Tihase 1974: 362363) . Kuna
ei lõuna ega põhja pool leidu sarnast iidset elamislaadi, peab selle säilimisel meie
aladel olema mingi põhjus .
Põhja pool on elamu tekkinud teisel viisil . PärisSoomes (VarsinaisSuomi) on
elamu tänu Rootsi kuninga keskajal vastu võetud tulekaitse ja sanitaarnormidele
muutunud . Lõunapoolsetel, näitekst Leedu aladel elurehi välja ei kujunenudki,
kuna Leedu aladel on taimede kasvuperiood umbes kaheksa nädalat pikem kui
Eestis, mis tähendab, et vili saab põllul peaaegu valmis . Vilja on võimalik peksta
enne selle kuivatamist ja vili kuivatatakse lõplikult ära spetsiaalsete kuivatusahjude
peal juba pekstud teradena .
Sõna rehi esineb ühel või teisel kujul kõigis meie naaberkeeltes (läti riia, vene
rea või riga, baltisaksa rige, rootsi riia ning ladina ja inglise keeles siis vastavalt
rie ja rye) . Eesti keele lähedaste sugulaskeelte puhul saame rääkida peaaegu ühe
sõna murdevariantidest: soome riihi, vadja rihi, mari riiga ja komi rinish on juba
vahetult seotud vastetega eesti keele murretes: rihialune, rehealune, rõialune, reialune, riialune ja rihealune . Riiala on PõhjaEesti lühendatud ja mugandatud
vorm . Sõna rehi kuulub kindlasti läänemeresoomepermi algkeelde (Raun 1982) .
Lühidalt veel püstkoja etümoloogiast . Püstkoda on ehitusena säilinud tänase
päevani, kas või seal, kus on tegemist lattide või teivastega – tihtipeale pannakse
teibad (soome seivas) püsti seisma kojakujuliselt – nii on lihtsalt väga mugav . Koda
on olemas kõigil soomeugri rahvastel ja vastav sõna on ilmselt üks meie vanemaid
sõnu: soome kota on koonusekujuline elamu, keeduruum või söögiruum; karjala
koda – metsamaja; vadja kota – tuba, keetmishoone; liivi kuoda – ehitis, maja,
kalasuitsutamisruum; mordva kudo, kud – tuba, maja; saami kata; udmurdi kuala;
komi koa; mari kude, koda, kuda; vepsa kodi; votjaki kid – mis tähendab tall, õu
ja handi hot (Ränk 1949: 94; Habicht 1977: 87; Heikel 1887; Haruzin 1895: 4) .
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Soomeugri keeli uurinud August Ahlqvist teeb veel võimsama järelduse ja
ütleb, et sõna koda on tulnud Uurali piirkonna lõunaosast ja langeb siin ühte sel
liste sõnadega nagu hat, hata, jat, jata ja sealt edasi LääneEuroopa nimetusega
casa nii, et koja selline tähendus võib ulatuda ka indoeuroopa keeltesse (Udmurdi
gid; handi höt; ungari haz; itaalia casa; romaani cottage; saksa hütte; rootsi hydda;
slaavi hata; tatari jurt; mordva jurtha, mille vana tüvi on gurt; komi gurt, gort,
kerka; vadja korka, pärsia khoneh; mis omakorda sarnaneb eesti sõnale hoone –
ehitus ja soome huoneh – tuba (Ahlqvist 1875: 108) . Nii näeme, et sõna koda
tähenduskihistusi võib leida väga kauges ajas ja ruumis .
Võime öelda, et saun ja koda (ning nende komposiitruum – rehi) esindavad
orgaaniliselt ürgset elamukultuuri, kusjuures neil on ühetaoline ruumitüüp ja nende
funktsioonid paljuski kattuvad ja põimuvad . Nad hakkavad diferentseeruma ühi
sest tuumast, kus näeme nii endisaegse talvise kui suvise elamu tunnuseid . Nii võib
väita, et elurehi on üks algupärane ehitustüüp, mis lähtub looduskeskkonnast ja
kujutab endast suvekoja ja talvesauna põimumisest tekkinud hoonet, mille põhi
element – vilja kuivatamiseks kohandatud saun – on säilitanud oma olemuse ligi
tuhat aastat .
Taluhoonete olemust ja kujunemist uurides võib väita, et kõigi nende puhul
saame teatud määral rääkida seostest elurehega . Need põhilised taluhooned on
laut, saun ja ait . Sauna ja rehetoa ajaloolisest seosest on olnud juttu ja seetõttu
puudub tarvidus seda täpsemalt uuesti selgitada .
Vajalik kõrvalhoone on kahtlemata ait, millel on mitmeid ülesandeid . Sõltu
valt talu jõukusest võis aidahooneid olla rohkem kui üks . Neis säilitatakse vilja,
toiduaineid ja samuti pidulikku või hooajalist riietust . Aida põlisusest kõneleb
samatüveline sõna teistes läänemeresoome keeltes: vepsa ait, liivi aita, soome (ja
karjala) aitta, aunuse aitu ja lüüdi ait, aitta, aitu .
Nii nagu sauna puhul, torkab ka aida puhul silma teatav seos elamisfunktsioo
niga . Eriti riideaita kasutatakse suvise magamisruumina . On isegi teada spetsiaalseid
aknaga magamisaitu, mida nimetati kambriks . Leidus isegi kahekorruselisi kamb
reid . KaguEestis oli selliseid magamiskambreid ühel talul isegi mitu . Ait oli eelkõige
tütarlaste suvine magamisruum ja siin on vaieldamatu seos ka viljakusmaagiaga .
Magamisaidad näitavad suurepäraselt algupärast elamisvormi, kus on üks tal
vesaun ja perekond asub suvel elama kergetesse suvekodadesse . Täpselt samasugune
pulseerimine või polarisatsioon toimub ka rehielamu puhul, kus talvel elatakse
kogu perega, seejärel liigutakse rehielamu moderniseerimisel juba puhastesse
kambritesse . Suvel laieneb elamine rehielamust välja, avatud ruumidesse – lakka,
aita, saunakambrisse jne .
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Teatava seose elurehe ja aida vahel saame ka murdevastest ratt või ratis
(Habicht 1977: 53; Tihase 1974: 271; Ränk 1939: 320) . See on tuntud Kaar
mas ja tähendab eelkõige rehielamu muldpõrandaga kambrit, mis tekib rehetoa
kõrvale . Tihtipeale sellist kambrit talvel ei kasutata, sest seda ei saa kütta . Hiljem
tekib sinna omaette pliit ja korstnaga ahi, siis ei pääse suits enam eluruumi sisse ja
kambrit on võimalik kütta – tekivad puhtad toad . Kaarmas on sellise muldpõran
daga kambri nimetuseks samuti ratt:
[] esite olid ratid, pole kambreid olnd mette, kus vana suitsumae, oli
rehetuba ning ratt (Habicht 1977: 53) .
Kammõr või kammer (germaani sõna) on LõunaEestis kasutusel just nimelt
riideaida tähenduses, nimetust hoone tuntakse niihästi aida kui elurehe otsakambri
tähenduses . Sõna hoone on tuntud ka teistes läänemeresoome keeltes: soome
huone (kaasaegses soome keeles tähendab see tuba, aga murdes elamut, riide või
magamisaita), karjala hunush, vadja õnõ ja lüüdi huone . Sõna ise on pärit lääne
meresoomepermi keelest (Raun 1982) .
Arhitektuurset sugulust sauna ja rehetoaga näeme ka eesruumidega aitade
juures, kus viljaaida ees vööruses (vor hus ehk eesmaja) on suur käsikivi, vii
mast võiksime ruumimõju poolest võrrelda kivise kerisega, keriseahjuga rehetoa
nurgas .
Leidub veel üks arhitektuurne tunnus, mis on iseloomulik kõigile talu kõrval
hoonetele . Nimelt kui algupäraselt paikneb rehetoa kõrval avatud katusealune –
rehealune, siis hiljem ehitatakse selle ümber seinad . Endist avatust mälestavad suu
red kahepoolsed uksed, mis lubavad tuulel läbi puhuda (et vilja tuulata ja aganad
kätte saada) . Lage sellele ruumile siiski ei ehitata, või on laes suur auk .
Rehealusest saab vankriga läbi sõita ja rehetoa lakka anda heinu ja õlgi . Ka
oli pekstud vilja õled lihtne panna rehetoa laele . Ka sauna juures on tihti selline
lahtine, avatud katusealune (koda), kust pääseb sauna laele . Lauda puhul me näeme
samuti teatavat vankriga sissesõidu ruumi, kust õled või heinad tõstetakse lauda
lakka . Isegi aitade puhul näeme sarnast arhitektuurset lahendust, kui üksikud aidad
on ühendatud ühise suure katusega . Tavaliselt aitade kohale tekib avatud pööning,
kus on võimalik hoida tööriistu, küttepuid, aga ka õlgi ja heinu .
Vaadates kõigepealt sauna ja koja moodustumist ühiseks elureheks ja elu
rehe järkjärgulist artikuleerumist erinevate funktsioonidega ehitusteks, näeme
pikka ja omapärast ajaloolist traditsiooni, mis justkui kordub igas elurehes uuesti .
Funktsioonid, mis algupäraselt on lahendatud ühises talvises muinassaunas (kus
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loomad ja inimesed elavad samas ruumis, kus toimub vilja kuivatamine), leiavad
nüüd pikkamööda oma koha kõigepealt elurehes ja siis taluhoonete eraldiasuvate
hoonete või ruumidena . Seda liigendusprotsessi saab vaadata ajaloolisena, aga ka
generatiivsena . Kui hakatakse ehitama, siis valmib talu järkjärgult: kõigepealt
rehetuba, siis elurehe rehealune ja seejärel kambrid ning muud ruumid . Elurehi
püsib ühe hoonena mitme generatsiooni vältel ja seejärel kerkivad põhihoone
kõrvale uuesti artikuleeritud eraldi hooned erinevate funktsioonide jaoks: saun,
laut, ait jne . Need sarnase struktuuriga hooned on kõik ühe tüübi järgi tehtud ja
kõigisse laieneb ka elamisfunktsioon . Arhetüübilise mustrina püsib muinassauna
ja suvekoja kasutamise tsüklilisus . Omapärase ajaloolise ehitustüübi kujunemine
on kui makrokosmiline protsess, milles peitub iga elurehe uus ülesraiumine kui
mikrokosmiline protsess .
Veel üks näide elurehe edasiarengust, kus tekib juba mitme kambriga, puhaste
ahjudega vorm: 1800ndate aastate lõpust pärit olev, ootamatult kivist ehitatud
asunikutalu . Selle talu puhul näeme juba uue konstruktsiooni kasutuselevõttu . Uue
konstruktiivse maailma sissetulek on tajutav, kuid on vormiliselt varjatud veel vana
elurehe pitseriga . Kivi ei ole algupärane eluruumide materjal, sest kivi on külm .
Alumisel pildil näeme rehetoa siseruumi . Siin on tohutu keriseahi, kuid see
on juba ülevalt kaetud . Ahju suits läheb otse välja ja ainult siis, kui rehetoas on vili
kuivama pandud, pannakse korstnasiibrid kinni ja suits pääseb ruumi sisse . Ahju
kõrvale on juba leeasemest tekkinud pliit . Reheahju taha on tekkinud väike algeline
leiliruum . Pliidi kohale on ilmunud aken, kust paistab puhas, suitsuvaba kamber .
Tekib küsimus, miks ei ole Soomes, kus ruumide nimetused ja viljakasvatuse
areng on sarnane Eestiga, tekkinud klassikalist elurehte? Võib oletada, et soome
maja ja soome talu tekib natuke teise arenguloogika järgi . Soomes on kõigepealt
rehi või rehetuba, mis on esimene eluruum, mille uusasunikud üha kaugemale
põhja liikudes kasutusele võtavad . Selle ette tekib teivastest tuulekoda – koda .
Järgmises talu arengutsüklis ehitatakse rehe vastu veel teine neljakandiline ruum,
mis avaneb algupärase reheukse poole (puhas ehk suitsuta tuba) . Nii moodustub
paritupa . Lõpuks kaetakse mõlemad ruumid ühise katusega ja nende vahele jääv
lahtine ruum ehitatakse kinni . Tervikhoone kujuneb kolmes erinevas etapis .
Samal ajal katuse konstruktsioon erineb oluliselt eesti elurehe omast . Kuna
viljakasvatus jõuab Soome aladele üsna hilja ja põhilise käepärase ehitusmaterja
lina on võimalik kasutada ainult puitu, siis tekib katus puulõhandikest . See on ka
PõhjaVenemaa üks põhilisi katusekonstruktsioone . Lõhestatud palgid või latid
ulatuvad harjast kuni katuse servani, need on üsna tugevad ja neid on vaja toetada
ainult paarist kohast . Võime seda konstruktsiooni kujutleda tihedate sarikatena .
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Sarikasuunalisele katusekattele tekivad palkidest pikisuunalised toed – justkui
teistpidi kui Eestis . Põhjus on lihtne: katusekate toetab ennast ise . Eestis on sari
kad, mis jooksevad harjast katuseräästani ja nende peal on põikiroovid, mille peal
on õlgedest või roost kattekiht . Soomes on vastupidi, siin on tugedeks viilule toe
tuvad horisontaalsed palgid, mis jooksevad piki hoonet ja toetavad katusekatteks
olevaid vertikaalseid latte . Selline katus on ka oluliselt madalam kui õlgkatus või
rookatus, mille kaldenurk on tavaliselt 45 kraadi lähedal . Siit ka erinevus proport
sioonides ja tänaseni säilinud ruumi tüpoloogiline erinevus Soome ja Eesti vahel .
Soome elamiskompleksi nimetus on ka algul riihi ja hiljem pirtti .
Pirtti on sõna, mille ülehüppamist Eesti aladest (Ränk) me väga hästi seletada
ei oska . Lätis ja Leedus on see sõna olemas: pirts ja pirttis (sauna tähenduses) .
Need on kahtlemata seotud soome sõnaga pirtti . Aga kuidas see Soome jõuab ja
millises seoses on see lõunapoolsete aladega, pole täpselt teada . Üheks võimalikuks
algupäraks on vana slaavi sõna prt, mis tähistab auru . Eestis sellist sõnatüve ei ole,
saun, koda ja rehi on säilitanud oma juhtiva positsiooni .
Nõnda kujuneb talukompleks, mille aluseks on kohalik viljakasvatus, kliima ja
ilmselt ka kohaspetsiifiline kultuur ning ajalugu . Me võiksime seda talukompleksi
käsitleda elamisprotsessi erinevate funktsioonide diferentseerumise ja tootmis
laadi muutumisest tingitud järjepideva ehitatud ruumi artikulatsioonina . Esma
seks etapiks on muinassaun ja koda . Nendest tekib rehi . Elurehi on erinevate
tegevuste toimumise kohaks ehk ühes ja samas kohas toimivad erinevad eksis
tentsiaalsed ruumid . Järkjärguliselt ja pikaajalise arengu tagajärjel jõutakse uude
etappi, kus need eksistentsiaalsed ruumid leiavad oma koha erinevates hoonetes .
Järgnevalt aga vaataksime tähenduslikku ruumistruktuuri kui piiri reaalse ja
irreaalse maailma vahel . Talurahva arhitektuur aitab meid tagasi pöörduda müto
loogilise ruumi tähenduse juurde, mida vaatlesime antiikse ja antiigieelse maailma
puhul eelmistes loengutes .
Millised on need funktsioonid, mis toimivad ja põimuvad rehetoas ja saunas?
Nimetame need kokkuvõtlikult: 1 . elamine, puhkamine ja söömine pere ühises
eluruumis, 2 . puhastumine ehk vihtlemine ja pesemine pere ühises saunaruumis ja
3 . tähtsaim töö, vilja kuivatamine ja seemnevilja rabamine pere ühises tööruumis .
Kõiki neid erinevaid ruume seob üks ja seesama koht – rehetuba .
Väga palju pärimusi ja ülestähendusi eesti mütoloogias puudutab sauna ja sau
natoiminguid . Siinkohal vaatleme sauna piirilist olekut eesti vanemas mütoloogias .
Saunal on soomeugri rahvaste juures tähelepanuväärne koht ja ta on seotud kõigi
tähtsamate eksistentsiaalsete sündmustega inimeste elus – siin sünnib inimene, siia
tuuakse haiged, et nad terveks saaksid ja siin lebab inimene eluküünla kustudes . Just
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saun on see koht, kuhu must toonekurg toob hinge ja siit ka viib ta tagasi manalasse
ehk maanalaisesse, maaalusesse kohta . Iga nädal käiakse saunas, mis lisaks kehali
sele on ka teatud mõttes vaimne puhastumine . Sauna minnes peavad ka vihavaen
lased leppima ja pärast saunas käimist öeldakse, et ollakse justkui ümber sündinud .
Võib välja tuua kolm põhijoont saunade kohta: esiteks sauna olemuslik püha
dus, teiseks saunas käimise pühadus ja kolmandaks sauna ruumiline pühadus . Kõik
need on omavahel tihedalt seotud ja jaotus ise on muidugi tinglik . Esimene aspekt
puudutab sõna ja mõistet, teine saunatoimingu kui pesemise ja vihtlemise protsessi ja
kolmas käsitleb konkreetselt ruumi ehk siis ruumi seda osa, kus saunategevus toimub .
Sauna olemusliku pühaduse juures vaatame kõigepealt sauna mõiste kasuta
mist, mis on eelkõige seotud maagia ning ravitsemisega .
Kuna nõiad tavalisesti saunas tõbesid teevad, arstivad targad neid sau
nas, nõidust seal katsudes tühjaks teha . Tõbede arstimisel peab saunas
täielik vaikus valitsema, ega tohi mingil kombel Sarvejaani pilli puhuda
(ehk vilistada) . Sarvejaani laul ehk pill kutsub muidu Sarvejaani sauna
ja see ajab kohe arstimise nurja . Tark arstib saunas peaasjalikult viha ja
sõnadega . Suvel käivad nõiad sagedasti saju ajal vihtlemas nimelt, siis kui
päike ühtlasi paistab . Niisugusel korral tuleb neid kusagile metsa vahele
varjulisse paika hulga kaupa kokku, kusjuures teine teisele vihaga selga
lööb (Eisen 1919: 19) .
Seega on saunaprotsessi üks elemente – vihtlemine – omandanud saunavälise
pühaliku ja maagilise jõu . Samas on vihtlemisel ka õnnistav toime, näiteks lepingu
sõlmimisel pühaliku rituaalina võidi ka vihelda või saunas käia (Kalevipoeg 1951:
123) . Vanemal ajal võis see nõnda sündida nii tegelikult kui ka sümboolselt . Siiani ei
ole ära kadunud äriasjade toimetamine sauna vabas õhkkonnas, mis loob sundimatu
ja ausa meeleolu . Moskvast on teada näiteks lugu, et Soome saatkonda taheti sauna
ehitada, aga tolleaegsed ehitusnormid ei lubanud sellist tuleohtlikku ruumi sinna
teha . Saatkond on aga saatkond ja lepiti lõpuks kokku, et seda ruumi nimetatakse
“тёплoe местo для переговоров”, ehk siis “soe koht läbirääkimiste pidamiseks” .
“Kalevipojast” näeme, kuidas sauna ja vihtlemise funktsioon on omandanud
hoopis teistsuguse tähenduse .
Vanem venda pajatelles pani sõnad sõudevalle, lähme järvest vetta tooma,
mis ka venda viheldakse, venna keha karastakse, kuningaksi kastetakse
(Kalevipoeg 1951: 123) .
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Kui vana Kalev saadab vendi õnnistades laia ilma, ütleb ta:
Tehke toad tuule peale, majad marjavarte peale ja kojad kobrulehtedele,
saunad pilve serva peale, vihtelavad vihma alla (Kalevipoeg 1951: 33) .
Kõik need ruumitüübid tehakse tegelikult üheväärseks ja võrdseks, saun ja
vihtelava on võrdsed koja, toa või majaga . Siinkohal võib mainida, et sõna maja
kasutamine tänases tähenduses on üsna hiline . Henriku Liivimaa kroonikas on
see eestikeelse sõnana (majja, maja) juba sees ja tähendab sõjaväe laagrit, sõjanõu
pidamist või sõjaväe kogunemise kohta (Henriku Liivimaa Kroonika 1982: 125) .
Saunas viheldakse imikuid, et neile soovikohast elu ja õnne tuua ja saunas vihel
dakse maagilisel eesmärgil, hundi või rebasesaba kasutades ka noori tütarlapsi, et
nad mehele saaksid . Kui laps sünnib, siis puhastatakse vihalehega ära tema suu .
Järgnevalt saunas käimise pühadusest, mis on kahtlemata seotud ka saunas
käimise endaga . Eisen kirjutab:
Saun oli muistsetele esivanematele nagu püha paik, siin maksis sõna:
võta kingad jalast, siin on püha paik . Veel enam, sauna kohta maksis ka
ütelus: võta rõivad ümbert, siin on püha paik . Ohverdama ja mõnele
muule müstilisele ettevõtmisele, nii ka sauna, kus vihtlemise puhul nagu
mingi maagilise müsteeriumi teel inimesi tervendati ja vee mõjul uuesti
sünnitati mindi alasti (Eisen 1926: 157) .
Tihti peetakse tervistumist ja uuestisündi leilist lähtuvaks, nii võib oletada,
et saunaga seostuv kastmine, leil ja vesi on tegelikult pühaliku toiminguna ürg
sema iseloomuga kui hilisem kristlik veega ristimise tava . On teada, et J . Hornung
oma Önsa Luteruse Laste Oppetuses vanema kirikukeele loojana näiteks keelab
leili pühaks pidamast (Eisen 1926: 161) . Tähelepanu äratab veel üks maagiline
toiming, mis sarnaneb leili viskamisega: külas viheldes tuleb tingimata enne leili
viskamist kerisele soola visata . Selle algne seos leiliga on siiski lahtine, sest soola
viskamine on ka kristliku maagia üks tähtsaid toiminguid .
Leili ja vihta ei tohi kellelegi keelata ja neile, kes saunaleili ja –vett jagavad,
antakse põrguski aega puhastamiseks ja vett keelekastmiseks . Saunas ei tohi halba
rääkida, siis ei saa ihu puhtaks, ja sauna minnes peavad vaenlased enne leppima
(Eisen 1926: 161) .
Kui kaks esimest pühaduse aspekti puudutavad seda üldist, mis sauna kom
bestikuga seotud, siis viimane, sauna ruumiline pühadus pöörab tähelepanu just
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sellele konkreetsele kohale, ruumile, kus need toimingud alguse saavad . Kõik need
pühaduse aspektid identifitseeruvad ja ühinevad sauna ruumis .
Sauna ruumilise pühaduse loovad eriti võimsad teispoolsed jõud . Taiad, mida
ilma teiste nägemata ja vaikuses tuleb korda saata, õnnestuvad kõige paremini sau
nas, seal tehakse halli, lendvat, luupainajat, pisuhända ja kratti (kolmel neljapäeva
õhtul) . Laupäeva õhtul ei tohi enam sauna minna, nii soovitav kui vihtlemine
muidu ka poleks, laupäevaõhtune pimedas vihtleja vihtleb ennast vitsakimbuga
ja peseb verega . Laupäeva õhtul hilja ilmub vanapagan meeleldi sauna ja tülitab
vihtlejaid, viib mõnikord vihtleja enesega kaasa või tapab kange leiliga . Veel arva
takse, et libahundid mõnikord hilja õhtul sauna tulevad vihtlema . Varemini arvati
surnute hingi, aga ka saunavana ja saunaeite vihtlema tulevat . Hingede ajal on saun
koht, kuhu koju tulnud surnud kokku kogunevad, selleks ajaks köetakse neile saun
soojaks, visatakse tublisti leili ning pannakse vesi ja vihad käepärast valmis . Hin
gede ajal on lubatud sauna ust avatuks jätta, muul ajal aga keelatud . Lahtise ukse
kaudu võivad kontvõõrad sauna tungida ja püha paika rüvetada, saunavaimude
rahu rikkuda . Öösel või muul keelatud ajal kägistavad vaimud sauna mineva ini
mese (Eisen 1926: 160) .
Need kolm sauna kui pühaliku koha väljendust näitavad meie arvates ilmekalt,
kuidas arhitektuuris ühinevad vaimne, hämar, kogemuslik tähendus ja kehaline,
funktsionaalne ruum . Elavas sõnas ja emakeeles kestavad vanemate ja vanavanemate
kogemused ning tõekspidamised põlvest põlve . Muinasjuttudes, muistendites, vana
sõnades ja kommetes jätkub eluõpetus . Teadaolev suuline traditsioon asub ühele ja
samale kohale tegeliku, kehalise, ruumilise ja oleva struktuuriga . Vaadatud juhul
kehastuvad pärimused sauna ruumis ja toimingutes . Samas ei ole mitte iga ruumi
ega toiminguga võimalik luua tugevat emotsionaalset ja tähenduslikku suhet . See
on võimalik ainult maagiliselt võimsate kohtadega . Kahtlemata tänu oma eksis
tentsiaalsusele saun sünni, puhastumise ja surma kohana tegelikult seda ka on .
Võiks öelda, et saunaruum on inimliku eksistentsi üks kõige tähtsamaid ruume .
Iganädalase saunaskäigu pidev kordumine loob kehaliselt väga võimsa, rituaalse,
lapsepõlves varakult tekkinud pühalikkuse ja ka selle edasiandmise viisi . Tänapäe
val me tihti enam ei teagi, millise tähendusega elementidest on tekkinud püsivad
kombed, näiteks toas vilistamise keeld . Eisenit lugedes teadvustame, et see keeld
tuleneb eluruumi ja sauna seosest ning on vajalik maagiliste toimingute õnnestumi
seks . Kahtlemata on teispoolsus ja surm need psühholoogiliselt ja emotsionaalselt
intensiivsed maagilised entiteedid, mis annavad saunale võimsa koha tähenduse .
Nii näeme üksteist toetavat kolmikliitu: elavas sõnas kinnistunud tähendus
ajatust ja pühalikust; selle tähenduse identifikatsioon ruumina, kohana; selle koha
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nimetus, mis ühendab tähenduse ja ruumilise artikulatsiooni . Tähenduskolmnurka
võimendavad eksistentsiaalsed ajamomendid ja nende igas saunaskäigus, sünnis,
puhastumises ja surmas kestev kordumine . Kestvast ruumist ja jätkuvast ajast on
eraldatud konkreetsed ruumi ja aja momendid . Tekib ruumi, aega ja inimlikku
kogemust ühendav muster, maatriks, mille toimimine sätestub ebateadlikele mõt
tetasanditele ja muutub peidetud kultuurikogemuseks .
Ruumi seisukohalt võiksime seda nähtust vaadata teatava struktuurina . On
konkreetne koht ja seda ümbritsev tähendusväli, mida me võiksime nimetada
näiteks asetuseks . Koht kuulub seega kõigile kättesaadavasse ja nähtavasse objek
tiivsesse tegelikkusesse, aga asetus ehk koha kiirguv mõju kuulub keele ja mõtte
valdkonda . Kui tähendused on mattunud uusaegse maailma alla, siis tänapäeval
kuulub asetus ainult keele valdkonda . Ometi just poeesias mõjuvad need vanad
sõnad intensiivselt ja osutavalt . Ja kui me neid täpsemalt uurime, avalduvad peide
tud tähendused mütoloogia või mälestustena .
Nimetame vaadeldud seost mõttelaadi ja arhitektuuri vahel, mis haarab võrd
selt nii ruumi kui mõtet teatava vaimse, kuid samas jagatud, kollektiivse kogemu
sena, tähenduslikuks ruumistruktuuriks .
Sauna tähenduslik ruumistruktuur viib meid aga hoopis uue kvalitatiivse piir
seisundini, piirini ruumi ehk reaalse maailma ja mõtte ehk müütilise maailma vahel .
Koht ja selle asetus muutuvad väravaks või läveks kahe maailma vahel . Kohas ja
asetuses toimuv identifikatsioon kehastab sakraalset teistpoolsust reaalses maail
mas, sidudes need üksteist täiendavaks tervikuks . Näiline arhitektuurne lihtsus
on võimendatud vaimse keerukusega . Sauna sakraliseeriv piirilisus talukompleksi
tähendusliku ruumistruktuuri kujundajana laieneb ka kõigile teistele taluhoonetele .
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4.1

4.2

4.3

4.1, 4.2
Lattidest koda on kõige lihtsam varjualune. Fotol olev koda on Vabaõhumuuseumis, Sassi-Jaani talus. Koda oli kasutusel suveköögina.
Koja põhja moodustab kõvaks tambitud pinnas ja seal on tulease. Koja
aluseks on kividest laotud ring, millele osaliselt toetuvad latid. Sisemine
kiviladu on kõrgem.
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4.3
Heikeli illustratsioon koja ja sauna sümbioosile Pühalepas, Hiiumaal.
Arhitektuurselt ja konstruktiivselt ülimal määral ebamugavas ehituses on
selgelt väljendunud talvise muinassauna ja koja algupärased ehituskehad. Reproduktsioon raamatust: Heikel, A.O. Rakennukset tseremisseillä,
mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla.

4.4

4.5
4.4
Saun ja suveköök Vabaõhumuuseumis, Pulga talus. Koda ja saun on
omandanud arhitektuurselt ja konstruktiivselt selge vormi, kuid säilitanud oma identsuse: Sissepääs on läbi eesruumi – eeskoja, mis on ühtlasi
suveköök. Suveköök on avatud katusealusega ja kivist. Saun on puust.
Saunas on hiigelsuur keriseahi ja lava.

4.6
4.5
Pulga talu sauna sisevaade.
4.6
Pulga talu sauna suveköögi sisevaade. Leease on otse põrandal ja suits
väljub läbi seina ja katuse.
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4.7

4.9

4.8
4.7
Heikeli illustratsioonil näeme kolme arhetüüpilist ehituskeha: koda, selle all muinassaun/rehi ja
katusealune õlgede ladustamiseks. Muinassaunast/rehest paistab ainult sissepääsuluuk. Maa
alla jääb küttekolle ja parred. Hõre koda võib olla kasutusel viljavihkude eelkuivatamiseks, et
ära kasutada suitsuga eralduv soojus. Kuivanud puutüvi on kui ilmasammas ”maa ja ilma” vahel.
Reproduktsioon raamatust: Heikel, A. O. Rakennukset tseremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja
suomalaisilla.
4.8
Heikeli illustratsioonil näeme soome rehe ja koja sümbioosi. Sauna ehk rehe ette tekib algul
lihtne lattidest varjualune, mis muutub hilisemas arengus ees- või vaheruumiks. Tähelepanu
peab juhtima soome katuse madalamale kaldele, mis tuleneb ehitusmaterjalide erinevusest:
Eestis on kõrge katus roost või õlgedest; Soomes madalam katus palgi lõhandikest ja kasetohust.
Reproduktsioon raamatust: Heikel, A. O. Rakennukset tseremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja
suomalaisilla.

4.10

4.9
Võimalik talvise muinassauna ja suvise koja sümbioos seoses viljakuivatusfunktsiooni tulekuga.
4.10
Rehealuse tekkimine kahel erineval viisil. Joonisel on näidatud nn. Põhja-Eesti rehielamu ja
Lõuna-Eesti rehielamu ühesuguse vormi ilmumine põhimõtteliselt erineval viisil: parempoolsel
hoonel on rehealune lisandunud hoone kõrvale ja nii on jäänud eraldi eeskoda.
Vasakpoolsel hoonel on rehealune tekkinud ette ja võtnud omale ka eeskoja funktsiooni. Siit ka
rehealuse nimetus ”rehekojaks”. Spekulatiivselt toetab kirjeldatud arenguloogikat ka Karl Tihase
eesti saunade jaotusskeem, mis osutab kerise erinevatele asukohtadele.
4.11
Heikeli illustratsioonil näeme poolenisti maa sisse ehitatud rehe vaadet koos selle ette tekkinud
katusealusega ja rehe lõiget, mis kujutab keriseahju ning parsi. Reproduktsioon raamatust:
Heikel, A. O. Rakennukset tseremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla.
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4.11

4.12

4.13

4.12
Põhja-Eesti rehetüüp. Ilmekas on kitsaste ruumide
jäämine rehetoa ette ja taha. Fotol oleval majal on
koda tehtud rehetoast lühemaks ja jäetud rehetoa
ette avatud katusealune. Köstriaseme talu Vabaõhumuuseumis.
4.13
Vahtramäe talu. Vaade tubadepoolsele otsale ja
laudale.

4.14

4.14
Põhja-Eesti elumaja, mille tüpoloogia kannab endas
elurehe mälestust. Tähtsaim ruum, kuhu eeskoda
juhatab, on suur köök. Siit pääseb puhastesse kambritesse ja abiruumi. Abiruumi nimetus on allruum,
see asetseb maapinnal ja selle mõlemas küljes on
kahepoolsed väravad, nagu rehealuses. Hoone lõpetavad sepipada ja panipaik. Vahtramäe talu, Oandu
küla Ida-Virumaal.
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4.15

4.17

4.16
4.15
Lõuna-Eesti rehetüüp. Ilmekas on rehetoa sissepääsu puudumine ja
rehetoa võrdne laius muude ruumidega. Kolga talu rehielamu Vabaõhumuuseumis.
4.16
Lõuna-Eesti elurehe vaade ja põhiplaanid. Reprodukstsioon raamatust:
Heikel, A. O. Rakennukset tseremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja
suomalaisilla.
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4.17
Heikeli illustratsioon elurehe arengule. Põhiplaanidel on näha ühe
ja sama hoone erinevad arengustaadiumid. Vasakul algupärane
kolmeruumiline ehitus: koda, rehetuba ja rehealune. Vasakul
lõplikult välja kujnenud hoone. Heikel nägi hoone täiustumist
oma erinevatel ekspeditsioonidel. Nii kordab etapiviisiline ehitus
justkui ajaloolist arengut muinassaunast elureheks. Reproduktsioon
raamatust: Heikel, A. O. Rakennukset tseremisseillä, mordvalaisilla,
virolaisilla ja suomalaisilla.

4.18

4.21

4.19

4.20

4.18
Lõuna-Eesti elumaja. Sissepääs hoonesse on läbi rehetoa, millel puudub eeskoda. Rehetuba on
sama lai kui kogu hoone. Seal paikneb kinnine kerisahi ja sealt pääseb kambritesse. Pärnumaal.
4.19
Kinnine kerisahi, mille ees on leease ja selle kõrval pliit. Mõlema ahju suits juhitakse korstna kaudu
välja. Kerisahju taga on väike saun.
4.20
Skeem soome elamu mõnevõrra teistsugusest kujunemisloogikast võrreldes eesti elurehega.
Katusekatte moodustavad lõhestatud palgid vajasid horisontaalseid tugesid (aampalke) ja nende
kaldenurk oli tunduvalt madalam.

4.21
Heikeli illustratsioon elurehele Pühalepas,
Hiiumaal. Tegemist on nn. Lõuna-Eesti tüüpi
rehega, puudub otsepääs rehetuppa. Iseloomulik on palkkonstruktsiooni jätkamine topelt
nurga või tapipalgiga. Ristnurkade palkseina
ei saa teha pikemat kui palgi keskmine pikkus.
Samuti võimaldab see erineval ehitusetapil
lisada uusi ruume pikendades või harvem
laiendades algupärast ühe/kaheruumilist
ehitusmahtu. Võrdle ka fotodega 4.24 ja 4.25.
Reprodukstsioon raamatust: Heikel, A. O. R
akennukset tseremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla.
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4.22

4.24

4.23

4.25

4.22, 4.23
Rehealune Köstriaseme talus, Vabaõhumuuseumis.
4.24, 4.25
Detail Kolga talust, Vabaõhumuuseumis. Fotol on näha võimalik
palkseina jätkamise koht.
4.26
Skeem elurehe erinevate funktsioonide artikuleerumisest erinevate
hoonetena. Tähelepanu väärib etümoloogiline ja tüpoloogiline kokkulangevus hooneosade vahel.

4.26
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4.27
Sassi-Jaani lauda roovialune.

4.27

155

4.29

4.28

4.31

4.30

4.32

4.28, 4.29, 4.30, 4.31
Kivivarena rehetoa nurgas seisev keriseahi.

4.32
Veimevakk Vabaõhumuuseumis, Sassi-Jaani talu aidas.
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4.33

4.33
Lõplikult väljakujunenud elurehi oma võimsa
katuse ja mitmekesise ruumikompleksiga.
Vabaõhumuuseum.
4.34
Käsikivi Vabaõhumuuseumis, Pulga talu aida
esisel.

4.34
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Eelmises loengus rääkisime uue piirseisundi tekkimisest eesti talus, mille algpõh
juseks on ruumis kehtestunud funktsionaalne, kultuuriline ja majanduslik elulaad .
Loodusega kooskõlas olev elulaad püsib muutumatuna väga pikka aega . Vaatasime
sauna, mis on identne talvise muinaselamuga või elurehe tähtsaima toaga . Rääki
sime sauna sakraalsest piirilisusest ja sellest, kuidas sauna mõiste on omandanud
pühaliku olemuse, seejärel rääkisime saunaskäimise pühadusest ja lõpuks ka sauna
ruumilisest pühadusest . Tegime ka üldistava kokkuvõtte ruumisuhetest, kasutades
ruumilise toimimise kirjeldamiseks koha ja asetuste mõisteid .
Koht on mingi ruumis väljenduv aktsent, atribuut või dominant, mis on kõi
gile nähtav, kõigile kogetav . Koha kui kogetava ja nähtava struktuuri ümber tekib
kultuurikogemusest – mütoloogiast, tavaõigusest, kommetest, traditsioonidest ja
eelkõige suulisest keelest teatav tähendus, nähtamatu väli – asetus . Asetus on abst
raktsesse, vaimsesse sfääri kuuluv tähendusväli, mis ei ole lihtsalt kogetav . Seda on
raske kirjeldada, kuid on võimalik põlvest põlve tavaõiguslikul või eksistentsiaalsel
viisil edasi anda . Selline hämar või varjatud tähendusväli taandub teadvuse süga
vamatesse kihtidesse ja ei ole lihtsalt defineeritav . Kohale tekib tugev tähenduste
kihistu, mis osalt on teada, osalt jääb teadmise lävest allapoole . Kindlasti hakkab
koht näiva reaalsusena muutuma: aeg nihutab piire, looduselemendid kasvavad ja
kaovad, isegi kivid murenevad . Samas asetuse tähendusväli seisab selle koha peal
paigal, kuniks on inimesi, kes põlvest põlve kohta hoiavad . Ruum muutub kohaks
ja jääb ise ulatuma . Paikne eluviis ja paikne keel seovad koha ning asetuse keelega .
Vanema põlve arhitektuuriteoreetik Joseph Rykwert kirjutab:
Inimlik võime kasutada keelt on andnud meile poeesia . See poeesia on
tõeline olemise viis ja metafooride loomine, inimese esmane tegutse
mismoodus . Olen rääkinud kujundliku kõne langusest ja tõrjutusest 17 .
sajandil, kui retoorikas hakati nägema valede isa . Loodus ei õpetanud
enam uusi tarkusi, tähed kahvatusid ja ei määranud enam meie iseloomu
ja saatust . Kivid ja taimed kaotasid oma suguluse inimesega ja loomadel
polnud enam voorusi, mida inimestele juhatada või vigu, mille eest neid
hoiatada (Rykwert 1980) .
Rykwert näitab sambaorderi kujunemisloo kaudu ühe kindla kontsepti, näh
tuse või mütologismi kasvamist läbi erinevate ajastute . Orderi selge ruumiline
vorm kannab tähendusi, mida stiilikeskne arhitektuuriajaloo käsitlus ei võimalda
kirjeldada . Need avalduvad alles siis, kui süvenetakse arhetüüpilistesse ja keelelis
tesse tähenduskihistutesse .
159

Jüri Soolep

ruum ja mõte: 10 loengut arhitektuuriSt

Kas saaksime sarnaselt uurida ka kohti ja asetusi, mis olid seotud sauna, saunas
käimise ja sauna enda ruumiga? Selline käsitlus viib meid ruumi puhul loodetavasti
järgmise, teistsuguse piirseisundini . Ruum oma tähenduslikus tegelikkuses muu
tub väravaks teispoolsusesse, teise maailma . Sellise tähenduse tekkimise aluseks
on kahtlemata eksistentsiaalsed momendid, kui inimene sünnib, terveneb ja sureb
sauna ruumis . Algupärane koht muudetakse eriti väerikkaks tänu eksistentsiaalsete
piir või siirdesündmuste toimumisele . Eksistentsiaalne aeg saab üheks eksistent
siaalse ruumiga .
Vaatame järgnevalt võimalust, mis avaneb, kui kirjeldame sauna sakraliseerivat
mõju kogu talukompleksile ja talukompleksi enda ruumisüsteemi kujunemisele .
Saunaruumi ja elutoa seovad paratamatult üheks tervikuks funktsioonid, mis on
neile ühised, eelkõige muidugi elamise ja pesemise funktsioon . Elamu saunalisus
ilmselt sakraliseerib ka elamu enda . Eisen kirjutab:
Inimese hinged võivad pärast surma veel kodu käia, mis enamiste surnute
või hingede ajal sündis . Sel ajal elati vagusasti ja võeti omasid armuga vastu .
Nende eluase või külaskäigi korter oli laudil, toa ehk kambri peal, ikka
aga pimedas . Neile viidi laudiotstele ööseks head sööki, änamiste putru
sulavõiga ja kutsuti siis hinged sööma: “Piilu, piilu, tule võtma!” . Üleüldse
oo see arvamine praegu veel olemas, et laudil, toa ja kambre peal mitmesu
gused vaemud elutsevad . Sellepärast tarvitab öösel üksi laudile minemine
julge mehe südant, lastele on need kohad ikke hirmsad küllalt . Teiste hoo
nete pialsetest ei ole mette siukesi kardetavaid lugusid kuulda ega tie nende
piale minek ka argelegi hirmu (Igal puul oma juur 1989: 103) .
Ka rahvajuttudes, kus vanapagan ja tema abilised tontideks ja pisuhändadeks
on saanud, säilib selline ohverdamise või ohvriviimise komme . Jung kirjutab:
Hääd sööki peab kratt saama, kui ta hääs tujus peab olema . Üks talunik
pani ükskord tanguputru vaagnaga lakaotsa pääle, kuidas ta seda ikka
oli teinud . Seda oli aga üks poiss märganud, söönud pudru seest ära ja
täitnud vaagna mullaga täis . Sellel samal ööl sai peremees hirmsasti krati
käest taguda ja nõnda iga öösi [] ( Jung 1879: 18) .
Talukompleksile arhitektuurse loogika, vormi ja funktsiooni seisukohalt
lähenedes tekib tahtmatult küsimus: kas siin võiks oletada saunale analoogilist
tähenduslikku ruumistruktuuri? Esimene loomulik jada oleks muinassaun, koda,
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muinaselamu ja elurehi . Teine siis vastavalt elurehest välja kujunev talukompleks
oma erinevate hoonetega: saun, aidad, suveköök, sepipada ja laudad . Mõlemad
jadad ju lähtuvad ühest ja samast ruumilisest tuumelemendist . Kas selline saunaga
seotud koha ja asetuse struktuur kandub ka muudele hoonetele?
Toome mõned tõendid, mis selle seisukoha kasuks räägivad . Aida puhul näiteks
leiame tähtsaima viite oma otsingutele taas mütoloogiast . “Uku vakk seisis tavaliseste
aidas, ukse taga nurgas, harukorral mujal . Tarvastu teadete järgi leidus muiste igas
talus Uku vakk ja seda pidasid kõik pühaks .” (Eisen 1920: 64) . Hiljem on Uku vakk
kasutusel Tõnni vaka nime all . Tõnn, Tõnis, Tonius ja algselt Püha Antonius on
koduloomade, aga eriti sigade hoidja . Niisiis nimetati Uku vakka ilmselt tänu kato
liiklikulekristlikule maagiale tihtipeale ka kaitsepühaku järgi Tõnni vakaks, mis on
otsene viide kristliku ja paganliku maagilise vormi ühtesulamisele . Uku ehk Tõnni
vakk oli tavaline ümmargune või ovaalne kaanega puust karbike . Vakka läks tavaliselt
sümboolne kümnis kõigist talu tuludest: uudsevilja, paar tilka värskest õllest, osake
kedrusest, oksake mõnest puust, villast ja riidest . Uku vakk oli niisiis omalaadseks
talu rikkuse ja õnne hoidjaks, kuhu käidi vanarahva keeles “anda viimas” . Tõnni
vakku, mis seisid varjulises kohas, aidas või lakas, leidus Pärnumaal veel 19 . sajandi
esimesel poolel . Vändrast on viimane teade sellise Uku või Tõnni vaka kohta koguni
aastast 1873 (Habicht 1977: 90) . Uku vaka sisust saame teada Jungilt:

4.32

Jäärja Peedu talu piiril olla veel neljakümne aasta eest (see on siis 1858)
iga nelja ilmakaare pool, puude otsas õnnewakk wõi nõiakott ülesse sea
tud, et õnnetust ega äpardust wäljastpoolt talu piiridesse ei peaseks . Neis
kottides olnud mitmesugu kraami: kui liha, raswa, wõid, willu, karwu,
sulgi, wiljateri, linu, ride hilpusi ja raha, – mis läbisegi kõik haisenud ja
hapnenud ( Jung 1898: 54; Jung 1879: 33–34) .
Andmisega koos käis tihti ka soovimine või palve . Uku ehk ohvrivaka nimetus
murdekeeli on “toivevakk” – toivutama tähendab tõotama, aga toive on ühtlasi
ka soov (Igal puul oma juur 1989: 14) . Uku ehk Tõnni vakk oli niisiis seotud ühe
spetsiaalse toiminguga, mis koosnes kestvast anda viimisest ja sellega seoses ka
palve või soovi sõnamisest .
Samasugust ruumi korrastatust näeme ka eesruumidega aitade puhul, kus
tavaliselt oli käsikivi . Käsikivi on tähtis tööriist ja võime ka oletada, et ruumilise
artefaktina on lähedane keriseahjule nii oma vormilise oleku kui maagilise mõju
poolest . Oma elemendilises olekus kivina on käsikivi kahtlemata seotud maagiliste
protsessidega . Ühe sellise näite toob taas Jung:

4.34
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Kui külast koera poeg tooda, siis aeda ta kolm korda püksireiest ehk
looma pannast läbi ehk riputada toas ahjusuu kohal ehk aeda jahukivi
peal kolm korda ümber ja visseta loudille, siis saab tast “hää kuri” koer
(Igal puul oma juur 1989: 78) .
Pangem tähele, et siin nimetatakse maagilisi kohti, mida eespool vaatlesime .
Nüüd on need uuesti tähtsaks tehtud ja koerapojaga läbi käidud, justkui oleks tut
vustatud või sisse juhatatud talu ruumilist ja vaimset süsteemi . Ilmselt on käsikivi
austamise ja sellele ohverdamise komme üle kandunud hilisematesse veskitavadesse:
Ka olevat mitmed möldrid wana pruugi järele paljalt aga ükskord aastas,
ohwri söömaaega pidanud, ja see olnud Tõnise pääwal . Seks saanud üks
sik wõi oinas ära tapetud ja õlut tehtud ja siis söödud kõige perega weski
kojas, weski kivi pääl ( Jung 1897: 38) .

2.8

Tahestahtmata meenub ohverdamist kujutav kivikirst Hagia Triadast . Setu
maalt on teated viljaaitadest leitud spetsiaalsetest puukujukestest, mida kutsuti
Pekoks.
Sarnast koha ja asetuse tekkimist näeme ka hoonetest väljaspool . Talus leidu
vad spetsiaalsed ohvrikohad, mida kutsutakse ohvriaedadeks, need on niisiis talule
kuuluvad pühad kohad .
Ohwri aead oliwad weikesed, tugewa aega ümberpiiratud, lagedad maatüki
kesed, mis iga maja ligidal seisiwad . Nende sisse wiidi kõiksugu ohwrid, sest
esimene osa kõigist asjust pidi ikka sinna sisse minema (Jung 1897: 38) .
Seega näeme, et sarnaselt aida ja teiste hoonetega kehtestub ruumistruktuur
ka talu kui terviku jaoks . Ohverdamine, mis selgelt ilmneb Uku või Tõnni vaka
juures, on just see toiming, mille kordumisega koht või mitmed kohad tähtsaks
tehakse . Sellise korduva protsessi läbiviimist, ohvri viskamist, jätmist või panemist
pühale kohale meenutab ka soola viskamine või vee viskamine kerisele . Ohverda
mise vaatlemine sellise tähtsustava tegevusena annab tähenduslikule ruumistruk
tuurile hoopis laiemad piirid kui seda on saun, rehi või tegelikult ka talu .
Muude kohtade kõiki ohvripaiku üheskoos hiisi, ohvrikiva, ohvriaedu, Uku
ja Tõnni vakka jne, esitavad enestes Tarvastu kuulsad ahikotused . Mõn
naste külas peeti ahikotuseks metsatukka teisal jälle üksikut puud, jälle
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teisal koguni põõsast . Sagedamini ometi hüütakse ahikotuseks kiva, kivi
hunnikuid, ahervarsi, viimased seisavad mõne korra püha puu ehk põõsaga
kõrvuti . Enamasti leidus ahikotus õues, aianurgas ehk rohuaia nurgas kivi
varena, harvemini väljas koplis, nurmel ehk ojakaldal . Mõnes kohas ilmus
ahikotus laia ohvrikivi näol, teisal aga kerist meelde tuletava kivihunniku
kujul . Ahikotusel käidi ahtamas, ahkamas, ahvimas – muu rahva keeli anda
viimas, ohverdamas – kas iga päev, ehk ainult iseäralikkudel juhtumistel .
Tähtpäevadel, nimelt tõnisepäeval, jüripäeval käidi väga hoogsalt ahtamas .
Ohvriks viidi kõiki neid anda, mida mujal Uku vakka, Tõnni vakka, ohv
rikivile või hiide viidi . Hingeõhtutel pidi ahikotus tingimata keedetud liha
ja käkka saama, hingedeaja algul tanguputru . [] Paistus hüüti niisugust
kivivaret tõnisemäeks ehk hiiealtariks . Jäärjas ohverdati kiviahervarele . []
Ohvri maiku kannab enese Viljandimaa komme leibade ahjupanemisel
tükk taigent koldesse sütesse visata (Eisen 1920: 100, 115) .
Nii näeme, kuidas üks ja sama ruumiline toiming tegelikult laieneb või jaguneb
kogu kultuurmaastikule . Kirjeldamise ja nimetamise keel muutub väga sünteeti
liseks . Nimetused hakkavad korduma, ühed ja samad nimed kehtivad erinevatele
objektidele, tähendused põimuvad . Näiteks:
Olustwere wallas, Önniste külas, kus küla hommikupoolsel küljel üks
kaunis kõrge ja järsk kallas on, mida hiie kaldaks kutsutakse, ja kelle
alt suur hallikas hommikupoole wälja woolab . Kalda järsu külje peal
kaswawad wanad, igawesed suured jalakad, mis ligi 6 – 7 jalga läbimõeta
jämedad, kelle ladwad aga tormides maha murtud on . Neid jalakaid kut
sutakse ka hiiepuudeks . Seal puude all, hiie kalda põhjapoolsel serval,
seisab hallika kohas suur kiwi, mida Tõnni wakaks kutsutakse ja mille
peale wanal ajal ohwrid on wiidud .[] Tõnni wakale toodud ohwrid:
igast esimesest uudsest wiljast, iga lehma wärskest piimast, ja liha igast
tapetud loomast, üteldes: Tõnn säh, ka oma jagu! See pruuk olla weel
90 aasta eest alles olnud ( Jung 1898: 222) .
Purdivallast, Mustla külast pärinevad teated, et ohvrikohta hiiesaunaks nime
tatakse ( Jung 1910: 25) .
Nii liituvad lahutamatult üheks tervikuks kõik ohvrikohad, sealjuures on
see liitumine nii tugev, et üks nimi viitab mitmele erinevale esemele, mida ta
seob, ainuüksi pühalikkuse tähenduslik samasus jääb terviklikuks . Tähenduslik
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ruumistruktuur hõlmab kogu ümbruse . Kõikjal ohverdatakse, kõikjal toimivad
need samad kohad ja asetused, mis on seotud ruumi ja inimestega, kes seda kasu
tavad .
Ka sõna koht ise pakub veel laiema üldistuse, mille abil võime siduda elamis
viisi ürgse ehituslaadiga . Nimelt on selle murdevormid kõlaliselt väga sarnased
mõistetega kodu, käima ja koda . Koht murdes on kotus, murdevaste praegusele
sõnavormile kodus on kotu ja kodos . Sõnavormi kodunt murdevaste on kottu;
sõnade kodune, kodane, käima murdevasted on kodama või kotsima või kotserdama. Sõna koda sisseütlev vorm on kottaan . Kui me vaatame Väikest murdesõnastikku I (1982), siis näeme, kuidas sõnad koht, koda, kodu ja käima on tege
likult muutunud ühe ja sama tähendusega vormiks (Väike murdesõnastik I 1982:
247–8, 285–6) .
On tähelepanuväärne, et ohverdamise koha enda murdekeelne nimetus –
ahikotus – tähendab ahju kohta, ahervare aga tähendab põlenud maja ja selle
jäänuseid, kus tavaliselt on püsti ahjuvare või korsten . Lisades siia teadmise, et
ahikotusest mööda mineja pidi midagi alati ohverdama (muidu käiks õnnetus tema
kannul), siis näeme ka siin selget piiri teispoolse reaalsusega .
Annetatakse või ohverdatakse ka niinimetatud reomägedele või prügimäge
dele . Jung toob neid välja päris hulgaliselt:
Tõotuse wared: kui keegi ühe pika teekonna ehk suure töö ette wõttis,
siis pani ta ühte kohta ühe kiwi maha ja tõotas seda ikka nõnda teha, kui
ta oma teekonna pealt terwelt tagasi jõuab, ehk oma suure walmis jõuab
saata . Muidugi pidi ta seda niikaua tegema, kui ta elas, aga ei mitte üksi
tema, waid ka tema sugukond . – Nende warede sisse ei ole maetud .
Kahetsuse wared: Oli keegi mõnes kohas mõnda kurja teinud ehk mõne
inimese maha löönud, siis olla ta oma eluajal iga kord sealt mööda min
nes ühe kiwi sinna koha peale kahetsuseks ehk oma süü tasumiseks pida
nud panema . Ehk oliwad need seda sugu wared, kuhu iga patune oma
süü järel suure kiwi on pidanud juurde panema .
Mälestuse wared: kui mõni tähtis asi oli sündinud, siis wisati selle mäles
tuseks kiwikangrut nagu Jakop ja Laban tegiwad, kui nemad tee peal
üksteisest ära lahkusiwad, tunnistuseks, et nemad sellest kohast üle, teine
teisele mitte ei pea kurja minema tegema, sest et nemad üksteisele rahu
on wandunud .
Reo wõi reumäed: oli mõni inimene kusagil wägiwaldselt surma saanud,
siis pidanud igaüks, möödamineja sinna kohta kas mõne kiwi, kepi või
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mõne muu asja wiskama, mis läbi sinna aega mööda kiwi ja risu hunni
kud on kaswanud .
Kabeli mäed: sagedaste nimetatakse neid ka kirikumägedeks . Nende
nimest wõiks arwata, et need ristiusu aegsed asukohad wõivad olla . Aga
lugu ei ole mitte nii . Need on alguses täieste pagana aja ohwerdamise ja
surnute põletamise kohad .
Ohwerdamise kohad, ohwri ehk Uku kiwid: ohwerdamise kohad on
sagedaste niisugused kingud, mis mulla seest weiksemate kiwidega on
täidetud, aga kelle keskel üks suur ehk lai kiwi seisab . Ohwri ehk Uku
kiwid on enamiste pealt tasased ehk ööneks raiutud suured kiwimüra
kad, mis sagedaste hiie asemete ligi on seisnud ( Jung 1898: 1910) .
Olid levinud ka ohvriaiad, mille sees leidus kivihunnik . Veel mõned põnevad
näited Jungilt: Jäärja, Järve talu põllul on ühe vana tammepuu jäänused, mille ümber
vanarahva jutu järgi mõni aeg tagasi kivi ahervars seisnud, kus peal ohvrirahad näha
olnud . Vana jutu järele olnud selle tamme tüve all vana aja kulda varjul . Tallivalla,
Uuetalu talu õues olla veel neljakümne aasta eest väikese aiaga ümmer piiratud
ohvriaed olnud, kuhu uudsevilja, värsket liha jne sisse viidi (Jung 1898; 1910) .
Puud, kivid ja allikad on tähtsate looduselementidena tihtipeale ahikotuse või
ohverdamise kohaga üheks saanud . Näiteks terviseallikas Peningi vallas Igapere
külas Lahke talu heinamaa sees:
See allikas on ühe mäda maa sees ja ta ise on ka üks mudane lohk, aga
ometi olla sellel weel niisugune wägi, et kõige suuremad haigused terweks
teha . Ommeti ei tohtida wett sealt mitte ära wiia, waid haiged pidawat
hallikale wiidama, kus nad pooltundi alasti sees pidawat olema . Siis saa
wat warsti terweks ( Jung 1898: 68) .
Jung viitab veel ohvriallikale Ravila mõisas, kuhu rahasid, kartuleid, ube, riideid
ja kõiksugu viljajagusid on viidud ning kust olla kõiksugu haiguste vastu tervisvett
saadud, millest alati abi on olnud . Kui inimesel olid paised, sammaspoolik ehk
muu sellesarnane viga, siis pidi inimene ihualasti allikasse minema ja vead olla varsti
kadunud .
Siinkohal on huvitav viidata mõningatele seostele ohverdamise koha, hiie ja
matusepaiga vahel . Hiis oli tavaliselt tammik või mõni muu tähelepanuväärne
koht . Seal käidi ja austati esivanemaid ja jumalaid . Henriku kroonikas on selle
kohta paar viidet:
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Ja sakslased jälitasid neid külast väljale, tappes neid mööda välju kuni nende
hiieni ja rüvetasid nende püha metsa (sanctam silvam) nende paljude tape
tute verega .[] Ristisid Virumaa rajamail kolm küla, kus oli mägi ja väga
ilus mets (silva pulcherima), kus kohalikud rääkisid olevat sündinud saar
laste suur jumal, keda kutsutakse Tarapitha (Tarapitha vocatur), ja sellelt
kohalt lennanud Saaremaale .[] Karjuvad ka need, rõõmustades oma
Tarapitha üle . Need hüüavad appi hiit (nemus, invocant), nood Jeesust,
kelle nimel ja kiituseks [] (Henriku Liivimaa kroonika 1982: 217, 269) .
Näeme jumala, püha, abihüüde ja metsatuka (silva, nemus) kokkusulamist
maagiliseks ruumistruktuuriks .*
Eisen kirjutab 1774 . aastal Hupelit tsiteerides:
Kuni uuema ajani peeti hiit nii pühaks paigaks, et sealt rohtu ei niidetud,
marja ei nopitud, oksa ei murtud ega sinna mingisugust looma lastud .
[] Igal külal oli oma hiiepuu ja paljudel üksikutel taludel (Eisen 1919:
2, 240) . Talupojad, keda asja väljatulemine ja ettemääratud karistus ei
hirmuta, matavad surnud hea meelega salaja niisugusesse paika (hiide)
(Eisen 1920: 39) .
1586 keelati Karuse talupoegadel karmide karistuste ähvardusel matta surnuid
metsadesse ja põldudele (Vahtre 1987: 116) . Jung kirjutab:
Jõgewa talu kiwikalmete läbikatsumisel olen leidnud, et sealt mitte iga
kalme sees surnuid ei ole põletatud, ega nende tuhka sinna sisse maetud,
sest et seda sealt mitte leida ei olnud . Need kalmed on, nii kuida wana
jutt räägib, suured ohwerdamise kohad olnud, kuhu rahwas ümbertringi
kaugelt kokku ohwerdamas olla käinud ( Jung 1898: 163) .
* Huvitava viite leiame hiie nimetustest soome keeles Julius Krohnilt: “Enemmin oli tallella
yksityisiä pyhiä puita . Ne seisoivat tavallisesti vähän matkaa taloista suojaisessa paikassa ja
varjeltiin huolellisesti vahinkoista . Tavallisesti olivat vanhoja lehmuksia, tammia tai saarnia .
Harjunmaalla sanottiin tämmöset puut varjopuiksi, WarsinaisWirossa hiie – eli pelgo –
puiksi . Erityinen laji olivat Wõrunmaalla n . k . virve – puut teitten varsilla . Niiden luona oli
ruumissaaton tapana pysähtyä ja ottaa ryypyt . Puuhun leikattiin risti ja sidottiin sen ympäri
sininen, punainen tai keltainen villalanka .[] LänsiSuomessa oli viime vuosisadan alkupu
ollella nähtävina entisiä uhrilehtoja ristinkantojen, pyhityspaikkojen sekä Hiidenkankaiden
nimellä . Kaksi peninkulmaa Turusta Raumalle menevän tien varrella Nousiaisten Num
menkylän luona oli Hiidenkangas ja vähän matkaa siitä toisella puolen tietä oli Härkä lähte
ja lehto, jossa kasvoi Hiittenhaapoja” (Krohn 1894: 29–30, 32)
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Nii on ikka ohverdamise koht see, mis teeb pühaks ühe teatava ruumi osa,
annab sellele uue tähenduse, võimaldab läbi käia loodusnähtuste ja esivanemate
hingedega . Tähtsate kohtade olemust näitab ka nende kestvus ajas, hoolimata
konkreetse ruumielemendi muutumisest . Endisaegsed hiied ja hiiepuud transfor
meerusid katoliikliku misjoni tõttu pikkamööda kivisammasteks, kiviristideks,
kabeliteks ja isegi kirikuteks endiks .
Võnnu kirikuvisitatsiooni protokollis kaevatakse 1880 . aastal, et inimesed
Jaagupipäeval enne päevatõusu ümber kiriku alasti ringi käivad ja vahast tehtud
loomi ohverdavad . Õpetajale antakse kõva käsk niisugustele ohverdamistele lõpp
teha (Eisen 1920: 139) . Kahtlemata ei olnud selline transformatsioon seotud iga
suguste kohtadega, vaid ainult selliste väljapaistvate ruumiliste objektidega, mis
kogusid endasse kehtiva või endiseaegse teadaoleva pühalikkuse ja viimane säilus
läbi erinevate usukuulutuste järjekestva suulise ja esitletava traditsioonina ruumili
ses vormis . Kahtlemata oli see ruumiline transformatsioon seotud ka teiste pühade
kohtadega looduse rüpes: allikate, kaevude, kivide ja puudega . Looduselemendid ja
nende ümbrus on pidevas muutumises . Loomulikult ei kadunud ümbritseva koha
tähtsus koos teda aktualiseeriva objektiga, vaid levis sellest ka ümbrusele . Uued või
transformeerunud objektid aga “kogusid” ümbritseva pühalikkuse taas endasse kui
fookusesse . Nimi jäi tihtipeale samaks .
Vaadates eelneva valguses kogu elamise ruumi, võiksime ette kujutada vana
suulise kultuuri suhet ümbritsevasse . Nii talu kui ümbritsev mets oli tähtis ja täis
teatavaid olulisi kohti ning nendest kohtadest tekkis otsekui nähtamatu pühalik
struktuur . Ahikotuse mõiste näitab, kui tihedalt olid vaadeldud kohad seotud teis
poolsusega või irreaalse tegelikkusega, mis pühasid kohti aktiveeris või ergastas . See
oli seotud ka perioodilise kehalise toiminguga nagu saunaskäimine või ohvriasja
jätmine pühale kohale . Ohverdamise ja ahikotuse mõiste kaudu põimuvad kõik
need looduselemendid, nii nagu ka inimese poolt loodud ruumilised elemendid
lahutamatuks tervikuks . Looduse ja asustuse pühad paigad samastuvad ja kannavad
ühesugust, suulises traditsioonis jätkuvat tähendusvälja .
Andmine ise oli tihtipeale seotud lubamise ja tõotamisega, andmine oli seotud
sõnaga . Eisenilt loeme:
Ettevaatliku varanduse kokkuhoidjana andis muistne eestlane mingi asja
kaalu peal oleku ajal aegsasti tõotusi alles siis ohverdada, kui ettevõte tõo
taja soovi järele õnnestunud, soov täide läinud . Tõotus pidi selle, kellest
õnnestumine rippus tõotaja nõusse meelitama, kuna tõotuse andja tõotu
sega midagi ei riskeerinud . Ei saavutanud tõotaja midagi, ei tarvitsenud ta
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midagi ohverdada . Vastasel korral täitis tõotaja oma tõotuse; meest sõnast
härga sarvest![] Saarlased võtsid tõotusi tavalisesti kivide juures ette .
Niisuguseid kiva kutsutakse tõotusevaredeks . Tõotaja viib omalt poolt
nagu tõotuse kinnituseks kivivaremele kivi kaasa (Eisen 1920: 141) .
Teatavat seost erinevate ohverdamiste ja ohvrikohtade vahel nagu ka saunaruumiga
näeme tegevuse toimumise viisis: ohverdamine pandi toime alasti . Tarvastu ahikotusele
ohverdati suvisel ajal tavaliselt alasti . Naised käisid tihti alasti allikaid rookimas, niisama
ka alasti allikatel ohverdamas . Tõnni vaka tegijad võtsid ennast riidest lahti, kui oma
tööd hakkasid tegema . Ja alasti ohverdamise mälestusena esineb Hupelil veel 1774 .
aastal kirjeldatud komme Vaimõisa Risti kiriku juurest, ta kirjutab järgmist:
Nähakse sigimata naisi alasti olles kiriku müüri ümber tantsivat, teised
jälle joovad ja hulguvad metsas (Eisen 1920: 139) .
Muidugi käidi ka saunas alasti, tihtipeale mehed ja naised segamini . Erooti
line aspekt, mida LääneEuroopa vanniskäimise või saunatraditsioon paratamatult
endas sisaldab, on siin pühalikkusega tegelikult vähemalt osaliselt tasalülitatud .
Pühalikkuses olemine, looduses olemine ja alasti olemine on nii muutunud ruu
milise struktuuri omaette väljenduseks keha kaudu .
Olulisemaks kui tähenduslikku ja visuaalset sarnasust ohverdamise kohtade
vahel tuleb aga ilmselt pidada ohverdamise sõna murdevastet ennast:
Kalme Muraste wallas ja külas, Tõnise talu heinamaa sees, kus üks pikk
mäeseljandik on, mida Ahtamamäeks kutsutakse, kust surnukonta wälja
tuleb ( Jung 1898: 206) .
Etümoloogiline vaatlus avab meile veel ühe plaani mitmekesises irreaalse
ja reaalse maailma põimumises . Ohverdamist tähistanud murdevormiks, nagu
eelpool öeldud, oli ahtma . Vaatleme lähemalt selle tähendusvälja laiendamise
võimalusi . Eesti tavakeeles tähendab ahtma vilja parsile kuivama tõstma (Õige
keelsussõnaraamat 1960) . Oleme vaadelnud, kuidas muinassaunas ja rehetoas
on parred . Vili pannakse kõigepealt kubudesse, mis on mugav sületäis lõigata ja
viljavanikuga kinnitada . Viljakubud on väljas mõned päevad kuivanud ja siis tõs
tetakse nad rehes püstipidi parte peale ja surutakse tihedalt üksteise vastu . Seda
nimetakse ahtmiseks . Ahtma tähendab seega: vilja parsile kuivama tõstma; ahe
on see vili, mida parsile kuivama tõstetakse . Ahtma vormideks on ahin, ahtida,
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ahan, millest omakorda tuleb reheahtjad – parsil vastuvõtjad, rehe alt sisse ajajad,
toas ette panija või kätte andja . Üllatava tähenduse saab sõna ahe . Kõigepealt on ta
tähenduses ahu ja ahi, samas ka ahte, ahe, ahtma, mille vormideks on omakorda
atus ja ahu . Ahe käändub “ahe, ahu, AHJU, AHJU, AHJUS, AHJUL, ahus, ahud,
ahude, ahja, ahudesse, ahudes, ahudel” (Igal puul oma juur 1989: 99) . Nii võime
murdesõnades näha uuelaadset tähenduste ja objektide kokkupõimumist:
AHENDOS, AHTAM, AHTUM – vili peksupõrandal, “viljalang” .
AHTUS – rehetoa osa, parte peal .
ahuvare ja ahuvars – “vilja jäägid põrandal pärast peksmist” ja “vilja õlg põran
dal pärast peksmist” . Võrdlevalt siis ka ahervare, ahervars, ahjuvare ja ahjuvars .
AHER ja AHERMIK – kivi hunnik või mägi .
AHTAA on soome keeles “pakkima, pressima” .
AHDE on soome keeles “mäerinnak, nõlv, järsandik, mäeküngas” .
PÕLMAS tähistab eesti murdekeeles hiiekohta, sööti jäetud põldu või küngast .
AHDINKO, AHDISTETTU, AHDISTUS on soome keeles “surutud, rõhu
tud, pigistatud, hirmutatud”, sarnane eesti sõnadega “ahastus”, “ahistus” .
AHTOS on soome keeles ahe .
AHERTAA on soome keeles kõvasti töötama, – “õhinal” ja “ahinal”
AHjO on soome keeles ahi, kolle, ääs, leease .
Idapoolsel Virumaal on murdesõna ahu ja ahus . Veel 20 . sajandi algul on Ahu
õtsal alet põletatud või kütist tehtud . Ahus tähistab nii parsile kuivama tõstetud
kui ka rehepeksu põrandale laotud talirukist . Rehepõrandale laotatud suvivili ja
rabatud seemnevili kandsid samuti ühte ja sama nime: pahmas . Ka tänases eesti
keeles kasutatud vili kannab sarnast sünteetilist tähendust: see tähistab nii põllul
kasvavat viljataime, viljateri kui ka üldisemalt mingi töö või protsessi tulemust .
Vili erinevas töötlusastmes, põld, rehetööd, rehi, ahi ja erinevad pühad
kohad ühinevad ühe eesti ja soome keele sõna tüvikonnas.
Ahjule ka sünni ja sünnitamise eufemismina viitasime eelmises loengus . “Ahi
nurgas maas”, “ahi on ju maas”, “ahju suu kukkus maha”, “ahi lagus ära”, “ahju nurk
langes maha” ja “ahjulahutaja” on kõik seotud sünni ja sünnitamisega (Manninen
1924: 8) .
Ruumiga rahus olemise säilitamiseks ja loodusega leppimiseks toob inimene
oma katuse alla sama ruumistruktuuri, mis avaldub metsas ja põllul . Looduses
leidub võimsaid kohti, mida inimesed on hakanud pühaks pidama . See pühadus
avaldub vaid inimlikus sõnas ja toimingus – annetuses – anda viimises, olgu selleks
pühaks kohaks siis kivi, puu või allikas . Sarnased pühad kohad ilmuvad ka talusse
kivivare, ohvrikivi, käsikivi, Uku vaka, veimevaka või muu seesuguse kujul .
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Sellise üldise, pühaliku ja vaid teada oleva ruumistruktuuri avalduseks on
pühakohtade asukoha, objekti ja nimetuse ning viimase erinevate tähenduskihistuste ühtesulamine vanemas murdekeeles.
Murdesõna ahtama ja kotus ühendavad endas üheks tervikuks ka ruumi, ehi
tuse ja viljakasvatuse . Metsa põletamist võib samuti käsitleda võimsa tuleohvrina .
Maagiline mäng ürgsete loodusjõududega seob kokku kõik need olemiskohad,
millest saab müütiline maailm . Põletatud mets teeb pühaks põllu . Põletatud puud
teevad pühaks rehe ja sauna . Tuli ja vili teevad pühaks ahju, milles küpseb leib . Tuli
ja vesi teevad pühaks ka muinassauna, rehetoa ja kerise . Läbi tule ja kivi jõuavad
põllule ja metsa tagasi ka esivanemate hinged . Tanel Moora kirjutab:
Mõnevõrra ootamatult avastati söelaigu keskosa alt puutumatus pin
nases ka põhjalõunasuunaline ristkülikukujuline kividest kolle suuru
sega 150 x 65 cm . Umbes 20 cm koldesüvendi ääri palistasid serviti
asetatud graniidilõhmud, kuna muu osa oli täidetud kahe rusika suu
ruste kividega .[] Seevastu kolle näib olevat seotud pigem põletusko
haga . Kesk ja LääneLeedus avastatud krematsioonikohtade uurimise
tulemusele tuginedes tundub usutav, et koldel nagu kivipuru ja söega
täidetud aukudelgi oli teatav funktsioon surnupõletamisega kaasneva
kombetalituse juures . Selle oletuse kasuks räägib asjaolu, et kolde ääre
kividena kasutatud hallgraniidilõhmud näivad pärinevat põletamisaluse
kividest, sest sellised lõhmud eralduvad graniidirahnudest vaid viimase
pinna väga tugeval kuumutamisel .[] Eesti ala kivikalmetest leitud
põlenud kiviprügi osutab sellele, et surnuid on sageli põletatud sellisel
kivist laotud alusel . PõhjaEestis, kus koos surnute põrmuga on kalmesse
mõnikord sattunud lupja, põletati surnuid ilmselt ka paest laotud alu
sel . Pole nähtavasti juhuslik, et surnute põletamiseks oli valitud koht
kõrgele Rakke voorele . Ümbruskonnale avaneb sealt erakordselt avar
vaade . Viljaka mulla järgi otsustades võis seal muiste kasvada suhteliselt
hõre laialeheline mets . Vaid mõnikümmend meetrit eemal algava sügava
voore nõlva lõikuva termokarstilise nõo põhjast immitses alles hiljuti
allikas (Moora 1970: 137) .
Meie poolt vaadeldud ruumistruktuuris leiab kirjeldatud arheoloogiline leid
oma selge tähenduse ja astub ühetaolise vormi, nime või tähendusega seotud püha
kohtade ja –toimingute ritta .
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1894 . aastal on Paistus üles kirjutatud huvitav tuleohvri lugu, mis ühendab
algupärase paganliku ruumistruktuuri ja kristliku pärimuse . Jeesus oli öömaja
palunud talust, kus “rihi oli ülen” . Hommikul asus Jeesus koos jüngritega appi ja
peremees tahtis minna tallajat hobust tooma . Jumalapoeg lubas rehe peksta ise ja
pani “tapnele” tule otsa . Rehealune oli tuld täis, aga vili sai pekstud ja tuulatud .
Seejärel korrati toimingut uuesti ja nüüd põles rehi maha . Aluspõhja kraavi kae
vates leidis aga peremees suure varanduse (Igal puul oma juur 1898: 208, 209) .
Tänaseks on mütoloogia mattunud uue keele ja teadmise pealiskihi alla . Kohta
ja selle pühadust hoidev kogemus on teadlikust mõttest hääbunud, säilides vaid
keele sügavuses ja eksistentsiaalses ruumikogemuses . Vahel satume kohta, mis on
püha, ja ainuke märk sellest on meie veendumus . Kunagine kohakeskne ruumi
struktuur on säilinud vaid mõnes ehitustüübis ja ruumisüsteemis ja seda on prak
tiliste, funktsionaalsete või ratsionaalsete selgituste abil raske mõistetavaks teha .
Väravaks ja ülekandjaks on Eesti vanemas ehitusloos MAAGILINE KOHT oma
mitme nime ja mitme tähendusega . Just kivi ja puu algsete elementidena esitlevad
veel seda endist maagilist ruumi neile, kes seda lugeda oskavad .
Sauna ja labürindi kaudu vaatasime ühe ruumilise kujutise järjepidevust ja
kristalliseerumist selge tähendusega ruumisüsteemiks, mille tähendus ja vorm on
omavahel tihedalt seotud ja üksteisest lahutamatud . Kohakuti satuvad ruum kui
koht ja sellele antavad tähendused . Need tähendused säilitavad tänu abstraktsele
või keelelisele vormile oma identiteedi läbi aja .
Skemaatiliselt võiksime spekuleerida ka mikrokosmilise pühalikkuse teemal,
kui nimetaksime talu ja sauna ruumistruktuuri makrokosmoseks . Mitmed uurijad
on tähelepanu juhtinud dekoori puudumisele taluhoonete juures (Habicht 1977,
Tihase 1974) . On ainult kaks elementi, mille puhul saame rääkida dekoratiivsu
sest – aidauksed ja unkalauad . Võiksime oletada, et aidad olid viljakuse seisukohalt
maagilise tähendusega .* Samuti on kirjutatud unkaaukude maagilisest iseloomust:
Arvati, et selle kaudu pääsesid majja välismaailma vaenulikud jõud, nagu
pahasoovlikud vaimud ja varandusehimulised kratid . Unkaauk ise oli
kohaks, mille juures viibimine andis suuri maagilisi võimeid .[] Unka
laudu ei tehtud mitte üksnes elurehtedele, vaid ka kõrvalhoonetele nagu
aidad, laudad, saunad ja küünid (Habicht 1977: 14) .
* VanaKreeka mütoloogiast meenub siin maaema ja viljakusjumalanna Demeter, kelle tütar
Persephone (Kore) Hadese poolt rööviti ja kes pääses maa peale tagasi ainult suvekuudeks
vilja hingena . Ülejäänud aja pidi ta veetma allmaailmas, mis vormiliselt on samastatav maa
aluste tsisternilaadsete viljahoidlatega (pithoi) või suurte savinõudega . Sarnaseid suuri vaase
kasutati ka matusteks .
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Ka igasugused teised märgid, nagu talaotstele, lävele või aknaavale lõigatud rist
ja viisnurk kandsid endas kaitsemaagilist tähendust . Sama näeme ka tarbeesemete
juures:
Meie rahva vanu tarbeesemeid vaadeldes paistab eeskätt silma nende
lihtsus ja tagasihoidlikkus . Neis puudub värvide hiilgus ja dekoor; plas
tiline lõige on jäänud hoopis tagaplaanile .[] Vaadeldes ornamentaal
seid kaunistusi, nikerdusi ja põletusmustreid selles Eesti kõigist osadest
kogutud rikkalikus rahvakunsti varamus, näeme kõigepealt ornamentide
selgelt väljendatud geomeetrilist iseloomu . Neis mustreis esinevad sageli
ühed ja samad kindlad geomeetrilised kujundid, millel minevikus võis
olla konkreetne sümboolne või maagiline tähendus (Tihase 1974: 238) .
Nii võime oletada, et maagilise dominandi aset võis täita märk või muster . See
on tõenäoline, sest kirjatud – “kirjadega kaetud” – olid eelkõige need tarbeasjad,
mida kasutati pidulikel juhtudel . Siia võiksime liigitada: pidulikud rahvarõivad,
Uku/Tõnni vakk, veimevakk, pruudikirst, õllekann, hobuseriistad jne . Ka kingi
tused olid dekoreeritud: vakad, kapad, karbid, pesukurikad ja vöömõõgad (Ränk
1935: 74) . Üheks ühenduslüliks argise ja püha vahel on dekoreeritud õllekapp .
Pidulikke õllekappasid kasutati pühade puhul, õllekapp oli seotud viljakasvatuse
ja ohverdamisega, sest õlu oli ka oluline joogiohver .
Hiiealuse Oru mõisast pool wersta eemal, kus suured sanglepad kasva
nud, mida pühaks peetud . Kui tähtpäewadel wärsket õlut tehtud, siis
wisatud seda lepalatvadesse, aga raba olla sell päewal kohe loomadele ära
söödetud ( Jung 1989: 76) .
Pulmad, varrud ja matused olid õllejootude kohaks . Murdesõnana kutsuti õlut
kahi . See on vahetult seotud ka koldega .
Muhus viskas pruut oma uude kodusse saabumisel majahaldjate (esi
vanemate) austamiseks pulmakannust õlut koldetulle ja lävedele (Võti
1986: 6) .
Teistest jooginõudest eristab õllekappa selle aukoht just pulmakommetes . See
oli hinnatud kink noorparile . Kingitud kannu kaunistas pruut pulmapaeltega või
vöödega .
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Ka IdaEestist, eriti Kodavere ümbrusest on piduliku jooginõu kaunista
mise kohta mõningaid teateid, mille kohaselt siin seoti sooja õllejoogi lemm
kibu pakkumisel kannu külge üks või mitu vööd (Võti 1986: 6) .
Teatava sarnasuse pühalike aktsentidega leiame ka riidesemete, eriti vöö juu
res . Vöökirjad ise on skemaatilist ja geomeetrilist laadi, mille määrab lõime ja koe
ristlemine . Arvatakse, et just vöökirja motiivid on leidnud tee ka puulõikekunsti .
Ovaalse veimevaka puhul arvestati ornamenteerimisel samuti eelkõige
kaane ja eseme üldkujuga . Vaka keskele kanti ornament tavaliselt vööna
ümber vaka (Tihase 1974: 231) .
Üldisem kui mingi muu ülikonna osa nii naise kui ka mehe rõivastuses oli
muidugi vöö .[] Rahva arvamuse järele andis vöö kehale tugevust ja oli
abinõu venitamise vastu, mille tõttu seda koguni öösi vööl hoiti . Ka omis
tati vööle kui säärasele maagilist mõju haiguste arstimisel ja nõidumisel .[]
Pulmakommetes oli vööl tähtis asend pulmaametnike õlapaelana, mõõga
sidumiseks ja hinnatud ese pulmakinkide hulgas (Ränk 1935: 100) .

4.32

Pulmapaelad ja vööd leidsid ka koha ohvriandidena pühadel puudel ja eriti
kurepuudel, mis säilinud vana viljakussoovi kombena tänaseni .
Nii võiksime Eesti vanemas arhitektuuris ja kultuuris leiduva kohakeskse
struktuuri kokku võtta järgmiselt: passiivsele, ratsionaalsele ja lihtsale asjalikkusele
nähtavas maailmas vastandub aktiivne, irratsionaalne ja keerukas nähtamatus vaid
teada olevas või aimatavas maailmas . Koht tekib läbi asetustähenduse ja fokuseerib
selle endasse, kust see peegeldub ümbritsevasse ruumi tagasi . Koha fookus võib
muutuda ja teiseneda, aga selle tähendus kestab nõnda edasi . Koht saab väravaks
irreaalse ja reaalse, nähtamatu ja nähtava vahel .
Arhetüüpiliselt on sarnast ruumisüsteemi kirjeldanud Carl Gustav Jung . Ta
nimetab seda ruumilist või visuaalset süsteemi mandalaks . Mandala on lihtsus
tatult maagiline ring . Kõik need ruumilised ja visuaalsed vormid, mida me oleme
vaadanud, on tegelikult ruumi kui asetuse ja selle tsentri kui koha seosed, seega
ümara, kontsentrilise, ringilise ruumi ja selle tsentri seosed . Psühhoanalüütikuna
käsitleb Jung mandalat keskme või eesmärgi või psühholoogiliselt Ise, Mina ter
viklikkuse sümbolina . See on tsentripetaalne, keskusesse pürgiv protsess, uue ruu
milise süsteemi, uue isiku või uue eesmärgi kujunemise ja loomise süsteem .
Sümboolselt väljendab ta ringi, mille aluseks on sümmeetriline neljasus (kvaterniteet), Heideggeri neljavald (das Geviert, ingl fourfold) . Inimese jaoks kujutab see
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suundi: ees ja taga, vasakul ja paremal; maailma jaoks kujutab see nelja ilmakaart;
müstikute või natuurfilosoofide jaoks kujutab see nelja elementi . Lamaismis ja tant
ristlikus joogas on mandala teatava kontemplatsiooni (jantra) vahend, Jumalate
eluase ja sünnikoht . Jung kirjutab:
Mandalaks nimetatakse ringi, eriti maagilist ringi . Mandalad pole levi
nud mitte ainult Idas, vaid nende olemasolu kohta on rikkalikult tõen
deid ka meil, eriti keskajast . Spetsiifilisi kristlikke mandalaid tuntakse
varakeskajast . Enamik neist kujutavad Kristust, kes asub keskel, ja neli
evangelisti või nende sümbolid asuvad kardinaalpunktides . See käsitlus
peab olema väga vana, kuna vanad egiptlased kujutasid ka Horust koos
tema nelja pojaga just niiviisi . Mandalad [] ilmuvad harilikult situat
sioonides, mida iseloomustavad segadus ja nõutus . Sellest konstelleeruv
arhetüüp kujutab endast korrastatuse matriitsi, mis omakorda kujutab
endast justkui psühholoogilist ristsihikut, täpsemalt neljaks jagatud
ringi; see matriits asetub psüühilisele kaosele nõnda, et igasugune sisu
leiab oma koha, aga määramatusesse laialivalgunud tervikut hoitakse
koos piirava ning kaitsva ringiga ( Jung 2004) .
Nimetus mandala ise pärineb sanskriti keelest ja tähendab ringi .
Samatüvelisi sõnu on veel:
Manda – algkristluse aramea keeles: teadmine .
Mandalased – gnostitsistliku algupäraga usulahk või usutegelased . Ilmselt on
seotud ka Kristusele eelnenud Mani usundiga või manilastega, kes usuvad hea ja
halva, valguse ja pimeduse, Jumala ja Saatana omavahelisesse võitlusesse .
Mandariin – sanskriti keelest mantrin – nõuandja . Siit ka ilmselt mitte väga
kaugel olev mantra .
Mandaat – ladina keelde edasi tulnud sõnana mandatum – volitus, käskkiri,
volikiri . Mandant – käskkirja, volikirja andja .
Mandatum – ladina keeles käskkiri, tuleneb kahest sõnast: manus ja mando.
Mando – üle andma, meelde jätma, mulda sängitama, käskima . Manus – käega,
käsi, töö, tegema, hoidma, vägivaldne, kunstlik, loominguline, käekirjaline, kirju
tatud (Võõrsõnade leksikon 2000, Ladinaeesti sõnaraamat 1986) .
Kas ei võiks sanskriti sõna, sümboli ja vormi mandala, manda arenemist
manuseks vaadata kui paralleeli metis’e lihtsustamisele techne’ks ehk maagilise
tegevuse lihtsustamisele käsitööliseks tegevuseks Platonil, mille puhul mehaani
line, käsitsi tehtav võtab üle algupäraselt mentaalse?
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Aga me võime seda vaadata ka vastupidiselt – käsitööliku sündmuse taga
plaanil avalduvate teadmiste sügavusena, millele kui taktiilsele kogemusele viitab
Pallasmaa, rääkides talupoja käega õpitud tarkusest . Sel juhul võivad hoopis käsitsi,
mehaaniliselt antud ja vastuvõetud vormid endas sisaldada teadmisi ja tähendusi,
mis tulevad palju sügavamalt ja kanduvad edasi vormis, mis ei ole ei sõnaline,
vaimne ega mentaalne, vaid puhtalt analüütiline või geomeetriline . Meie vaadel
dud Eesti vanem ruumisüsteem, mille algelementideks on koda ja koht, toimib
just sellisel viisil .
Bibliograafia

Eisen, M . J . 1919 . Eesti mütoloogia . Tartu .
Eisen, M . J . 1926 . Eesti mütoloogia IV (Eesti vana usk) . Tartu .
Habicht, T . 1961 . Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel . Tartu .
Habicht, T . 1972 . Eesti saun . Tallinn .
Habicht, T . 1977 . Rahvapärane arhitektuur . Tallinn .
Igal puul oma juur . 1989 . Murdetekste Jakob Hurda kogust . Koostanud K . Peebo ja
J . Peegel . Eesti Raamat . Tallinn .
Jung, J . 1897 . Eesti rahva vanast usust, kombedest ja juttudest . Tartu .
Jung, J . 1898 . Muinasaja teadus Eestlaste maalt II kd . Jurjew .
Jung, J . 1899 . Muinasaja teadus Eestlaste maalt I kd . Jurjew .
Jung, J . 1910 . Muinasajateadus eestlaste maalt III kd . Tartu .
Ladina-eesti sõnaramat . 1986 . Valgus . Tallinn .
Manninen, I . 1924 . Sündimine ja lapsepõlv eesti rahva traditsioonis . Eesti Arst . Nr . 4–8 .
Henriku Liivimaa kroonika . 1982 . Tallinn .
Krohn, Julius . 1894 . Suomen suvun Pakanallinen jumalanpalvelu . HKI .
Rykwert, Joseph . 1980 . The First Moderns . The Architects of the Eighteenth Century . The
MIT Press . Cambridge, Mass .
Väike murdesõnastik . 1982 . I kd . Toim . Pall, V . Valgus . Tallinn .
Väike murdesõnastik . 1989 . II kd . Toim . Pall, V . Valgus . Tallinn .
Võti, T . 1986 . Õllekannud . Kunst . Tallinn .

175

6.

Valgus ja pimedus –
ruum ja teoloogia

6. loeng

Va l g u S j a p i m e d u S – r u u m j a t e o l o o g i a

Oleme rääkinud inimese ja ruumi kokkusulamisest mütoloogilises maailmakäsi
tuses . Ruumiline tegelikkus ja kollektiivne, teada olev müütika moodustasid lahu
tamatu terviku . See tervik laieneb mõlemas suunas: teada olev, kogemuslik saab
endale tegelikkuse aura läbi ruumilise kehastuse ja ruum saab endale tähenduse,
mis säilitab koha olemise väljaspool ruumilisi objekte . Ruum muutub tervikuna
kõikehaaravaks olemise mooduseks .
Tänaseks on see ammune, teada olev müütika hääbunud teadvuse süvatasandi
tesse ja jäänud on vaid märgid ja piirjooned, mis teadvustamata tähendustena meie
igapäevast elu võivad mõjutada . Keeles ja ruumis on need vanad tähendused küll
meie jaoks tuhmunud, kuid siiski püsivalt tallel . Nii tuleks mõnda sõna või kohta
meenutades lasta mõttel süveneda aeglase uuriva meditatsioonina nende kujusse
ja seejärel ette kujutada, mis selle piiridesse tekib .
Tänases loengus vaatleme mõningaid ruumi ja teoloogia – ning siit kohe ka
poliitika – põimumisjooni . Olen selleks meediumiks, mis lubab meil seda protsessi
valgustada, valinud valguse .
Alustame vaatamise keerukusest . Ilmselt on nähtused, aga seega ka sõnad ja
mõisted valgus ja pimedus tänaseks kollektiivse, elavas keeles kulgeva müütika
kombel kaotanud oma tähenduse .
Päikesest eemale jääv maakera pool särab tuhandete valguslampide kumas .
Enamik inimese poolt kasutatavaid asju hõõguvad, säravad ja helgivad, võimalda
des valguseks saada igal vähesel helgil, mis pimeduses peegeldub .
Autod ja bussid, telefonid ja kellad, riided ja pleierid välguvad päikesest sõl
tumata . Nad võidavad pimeduse igal hetkel pimeduses eneses . Rääkimata juba
kaasaegsetest valguskehadest, mis on kavandatud nii seisma kui kaasa võetama ja
sellisena teevad meie ööd valgemaks kui päevad .
Linnad, tänavad ja majad säravad valguses, mis ilmselt kumab universumi süga
vustesse veel kaua pärast seda, kui linnad, tänavad ja majad on kadunud . Mõned
majandusanalüütikud vaatavad öiseid satelliidipilte, et uurida, kuhu tasub inves
teerida, kus tehakse öö kiuste rahast uuesti raha .
Linnad ja tänavad säravad tuledes ning öösel toast tuppa sammudes võime jätta
tule sisse lülitamata, sest ka pimedas on piisavalt valge . Hotellid nõuvad oma akende
ette valguskindlaid kardinaid nii päeval kui öösel kasutamiseks . Pimedus oma pilkases
nähtamatuses on kadunud . Vaid üksikutes kohtades saame veel öelda: pimedus on
sügavuse peal . Mäletan maal vanaisa juures pilkast ööpimedust toas . Kui silmad avada,
ei saanud aru, kas nad on lahti või kinni . Pilkane ehk pilgeni täis pimedus kattis kõike .
Oleme tsivilisatsiooni laiudes kaotanud vahe valguse ja pimeduse vahel, mis
Piibli järgi oli jumalik loomisakt . Enam ei näe me paljudes kohtades taevatähti,
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enam ei juhata nad meile põhjasuunda, enam ei tea me, kus pool on idakaar, kust
tõuseb päike . Enam ei tea me looduse ja koha varal, kust tõuseb uus valgus, andes
lootust järgmisele päevale, kui on olnud rõõm pimedus üle elada .
Enam ei saa ka mõista lõkke või tõrviku või küünla imetegevat võimet valgus
leegiga avada osa pimedast maailmast, teha koht kohaks . Anda julgust ja selgust .
Tule mälu ja meenutus on kadunud reklaami paiste sädeluses . Valguse aeg –
jõulud – on ostuhulluse teenistusse rakendatud ja küünlaleek on kadunud raha
paistvuse kiirguses .
Kuid ega asjata ei võitle inimene pimedusega . Just pimedas ja nägemata on ta
kõige kaitsetum . Seisneb ju võitlus pimeduse vastu eelkõige kartuses, et paha ja
kuri võivad pimeduse nähtamatuses meile ligi hiilida .
Kuid valgusel ja pimedusel on võime ka vahetuda . Valgus laseb paista ja näha,
pimedus varjuda ja kaduda . Pime metsatee, mida vaevalt valgustab kuu või latern,
on oma olemuselt kahetine . Kui seisame teel, siis kuulume teeliste valda ja kardame
metsa pimedust, teadmata, mis seal varjub . Kui astume teelt pimedusse, saame
osaks metsa kaitsvast varjust ja kuulume metsaliste valda . Saame osaks metsa val
last, jõust . Ja kui kuri käib piki teed, oleme rahus ja varjus .
Mida valgus valgustab, seda saame vaadata . Mida saame vaadata, saame ka mõista
ning vastupidi, mida ei saa näha, peame mõistatama . Mida mõistame, sellest saame
aru ja alles siis näeme . Saame nägijaks . Seega kõigepealt me vaatame ja lõpuks näeme .
Enamasti me ei näe, vaid vaatame . Vaadata saab kiiresti ja palju, näha vähe ja aeglaselt .
Alguses lõi Jumal taeva ja maa . Võime seda lauset tõlgendada nõnda, et Piibli
järgi lõi Jumal kõigepealt ruumi . Kuna päris maismaa ja vesi luuakse hiljem, peab
algul olema tegemist üldise ruumiga .* Seejärel lõi Jumal valguse, mis lubab kõike
vaadata ja seega ka näha . Kuna Jumal teab kõike ette, pole tema jaoks valgusel ja
pimedusel tegelikult vahet . Kuid valgus laseb just inimesel vaadata ja mõista . Valgus
laseb toimivaks saada ka teisel tegelikkuse moodusel peale ruumi – ajal . On ju just
vahe pimeduse ja valguse vahel see, mis laseb hommikul saada esimeseks päevaks .
Vaata, ma vastan sellele, kes küsis: “Mida tegi Jumal enne taeva ja maa
loomist?” Ei vasta nii, nagu keegi kuuldavasti olevat naljatades ja küsi
muse raskusest kõrvale põigeldes vastanud: “Põrguid valmistas kõrgete
küsimuste lahkajaile .” Üks asi on leida vastus, teine välja naerda . Mina nii
* Ka Babüloonia loomiseepos algab sarnase abstraktse ruumi konstateerimisega, mille tähen
dus ei olnud veel selgelt defineeritud: “Kui ülal ei olnud nimetatud taevast ega all maa nime
lausutud,[] karjamaa ei olnud tahe, rootihnikut ei leidunud, kui jumalaist keegi ilmunud
polnud, nimesid lausutud, saatusi seatud (Muinasaja kirjanduse antoloogia 2005: 138) .
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ei vasta . [] Vaid ma ütlen, et Sina, meie Jumal, oled kõige loodu Looja,
ja kui taeva ja maa all kogu loodut mõistetakse, siis ütlen julgelt: Enne
taeva ja maa tegemist ei teinud Jumal midagi . Sest kui Ta tegi, siis mida
muud peale loodu?[] Kui aga kellegi heitlik meel eksleb kujutlusi jär
gides ajas tagasi ning imestab, et Sina, kõigeväeline ja kõike loov ja kõike
haldav Jumal, taeva ja maa Looja, olid enne säärase määratu teose tegemist
arvutute ajastute vältel tegevusetu, siis ta ärgaku ja võtku teadmiseks, et
imestab põhjendamatult . Sest kuidas saaksid mööduda arvukad ajastud,
mida Sina, kõigi ajastute Looja ning Korraldaja, polnud teinud? Või mil
lised ajad võiksid olla, kui Sina polnud neid loonud? Või mismoodi nad
möödusid, kui neid kunagi polnud (Augustinus 1993: 268–269)?
Nii annab Augustinus hoopis uue tähenduse sõnadele saagu valgus . Valguse
saamine on kõiksuse loomine selle esimestes moodustes, milleks on ruum ja aeg –
maailm ja valgus . Eimillestki saab midagi .
Kuni gaasilaterna ja elektripirni tulekuni kestis valguse, vaatamise ja nägemise
müsteerium . Alles renessansi perioodil, kui Brunelleschi rakendab eukleidilise
optika ja geomeetria reegleid ruumilise tegelikkuse kirjeldamisele, tekib arusaam,
et vaatamine ja nägemine pole mingi müstiline ime või maagiline nähtus .
Just see on ka periood, kus nägemine kui mõistmise alus satub üha enam kaht
luse alla . Tõesti, ruum on vaadeldav ja valgustatud ruumi kaudu saame me ümbru
sest aru, kuid ruumi saame ka katsuda . Vahel mägedes näeme, et eesmärk on kohe
siinsamas, aga jalad ütlevad midagi muud . Ilmselt kogeb inimlaps ruumi esmalt
just katsumise ja maitsmise viisil . Ütleme ju isegi, et inimene õpib nägema käte ja
keelega . Alles vaatama ja nägema õppinult tundub meile, et kõige aluseks on valgus .
Aastal 1664 kirjutas Abraham Bosse, perspektiivgeomeetria uurija: “Kuigi
armastus sünnib kaunist kehast, silm üksi ei suuda armastajat küllastada, sest ta
suudab oma armastatule lõplikku naudingut pakkuda ainult puudutades .”
Kuid pöördugem tagasi valguse juurde . Mõned loengud tagasi rääkisime Pla
tonist ja valgusest ning headusest:
Aga, kas õige või vale, minu arvamus on, et teadmiste maailmas ilmneb
kõige lõpus headuse idee, ja see on nähtav vaid suure pingutusega, ja kui
kord nähtud, on ta sama, mis kõigi asjade – heade ja ilusate – looja, valguse
isa ja nähtava maailma valguse isand ja vahetu allikas mõistusele ja tõele
mõtlemises; ja see jõud, millele oma silmad peab seadma see, kes tahab
mõistusepäraselt toimida kas ise või koos teistega (Plato 1992: 257) .
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Pater luminum, kes loob headuse ja ilu, pole aga kuidagi seotud kunstiga .
Platoni eitavat suhtumist kunsti selle tänases tähenduses leevendas neoplatonist
Plotinos . Kui Plotinos 270 . aastal suri, jäi Augustinuse sünnini veel 85 aastat ja
Milaano ediktini 43 aastat . Plotinos on uue ajastu ilmutaja .
Plotinose Jumal on absoluutselt transtsendentne: ta on Üks, üle kogu olemise
ja üle kogu mõtlemise, kirjeldamatu ja seletamatu ning vahendamatu ja esinda
matu . Plotinose arusaam Jumalast läheneb ainujumala mõistele . Me ei saa Jumala
kohta öelda muud kui et ta on üle olemise, üks, jagamatu, muutumatu, igavene,
ilma mineviku ja tulevikuta, pidevas iseolemises .
Tekib küsimus: Mis saab paljusest maailmast, kuidas see on loodud või toi
mib? Nii vajab Plotinos teatavat viisi asjade kirjeldamiseks . Selleks vahendiks, mida
ta kasutab, on konstruktsioon emanatsioonidest . Emanatsioon on Jumala valgus,
peegeldus või kiirgus, mis ei vaja oma allika aktiivsust või muutumist, veel vähem
aga toimimist . Plotinos võrdleb seda Päikese kiirguse või peegliga . Kujutis kahe
kordistub peeglis ilma muutumata .
Nii sarnaneb Üks valgusallikale, mis kontsentriliselt kiirgab, ja see kiirgus
muutub allikast kaugenedes üha nõrgemaks .
Kaunis ehk ilus ei ole Plotinose järgi mitte suhe, vaid kvaliteet . Kauni allikaks
on ühtsus, mida kehades ei eksisteeri, järelikult on kaunis vaid hinges . Plotinos
pakub välja ka kunstide reformi:
1 . Kunst võib peegeldada meelelist maailma, siis on ta vigane (nagu arvab
Platon) . Aga ta võib ka olla hinge peegliks, see ongi tema väärtus .
2 . Kunsti ei maksa hinnata peegeldusvõime pärast, vaid sellepärast, et ta suu
dab tungida printsiipidesse – kui loodus on vigane, võib kunstnik seda parandada .
3 . Kunstnik ei ole lihtne imitaator, vaid täidab oma loodu sisemise vormiga .
4 . Kaunis kunstis on tunnetamisviis . Tänu kaunile võib maailm muutuda
mõistusele läbipaistvaks .
Plotinos soovitab kunstnikel vältida kõike, mis tuleneb nägemise ebatäius
likkusest – nägemise perspektiivist kui moonutusest, õhuperspektiivist, valguse
ja varju kokkupuutest . Mateeria on mass ja tumedus . Hing aga, vastupidi, valgus .
Järelikult on kunstis vaja vältida sügavust ja varju . Selle asemel tuleb näidata
asjade kiirgavaid pindu, et jõuda vaimseni . Esemeid tuleb näidata nende olemi
ses, eraldi maailmast, siis avaldub nende olemus . Nii saab Platoni nähtamatust
valgusest osaliselt meeltega kogetav, ent õiges suunas juhtiv ekstaatiline valgus .
Valgus, valgustatus, tõde, headus ja ilu sulanduvad ühe ja sama nähtuse erineva
teks väljendusteks .
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Valguse ja valgustatuse metafüüsika arhitektuuris saab keskseks keskaegse
sakraalarhitektuuri loomisel . Keskaegse teoloogia, filosoofia ja arhitektuuri sõlmu
mist vaataksime nelja mehe vaimse vaidluse ja võitluse draamana . Neis sündmustes
osalevad:
1 . Dionysios Areopagites (PseudoDionysios, aga ka oletatav Gallia apostel
Püha Denis) – meie jaoks tundmatu süürlane, elas tõenäoliselt viiendal sajandil .
2 . Abt Suger (1081–1151) – mõjukas poliitik ja Püha Denis’ kloostri abt .
See klooster kandis Dionysiose nime ja oli Prantsuse kuningate kasvatamise ja
õpetamise kohaks ning matmispaigaks .
3 . Peter Abélard (1079–1142) – mõjukas filosoof, loogik, teoloog ja õpet
lane, lühiajaliselt ka Püha Denis’ kloostri munk .
4 . Bernard Clairvaux’st (1091–1153) – mõjukas müstik ja teoloog, Clair
vaux’ kloostri abt ning tsistertslaste ordu rajaja, kuid ka ristisõdade apologeet .
Esimene mees osaleb draamas ainult oma kirjapandud sõnaga . Kogumikku, mille
ta kirjutas või mida talle omistatakse, kutsutakse Corpus Areopagiticum . Teksti autor
on kindlasti teoloog . Suure tõenäosusega kirjutati see 5 . sajandi lõpul või 6 . sajandi
algul . Antiookia patriarh Severus on aastal 533 sellele viidanud, millest võime järel
dada, et tekstil oli teatav kiriklik autoriteet . Filosoofiliselt toetub tekst Platoni, Plo
tinose ja Proklose (418–485) vaadetele . On oletatud, et tekstide autoriks võis olla
süüria müstik Stephen Bar Sadaili . Kui sai selgeks, et autor ja Dionysios Areopagites
on erinevad inimesed, hakati autorit nimetama PseudoDionysioseks . Tekstikogule
kui autentsele materjalile viitab 649 . aastal paavst Martin I (Copleston 1966: 91–93) .
Corpus Areopagiticum’i ostis Louis Pious Bütsantsi imperaatorilt Michael Ilt ja andis
selle hoiule Püha Denis’ kloostrisse . Käsikirja tõlkis ladina keelde Johannes Scotus
(Panofsky 1979: 18) . Teose Corpus Areopagiticum autoriteetsus tulenes oletusest,
et Dionysios/PseudoDionysios ehk prantsuse Denis oli Ateena piiskop .
33 . Nõnda läks Paulus nende keskelt ära . 34 . Mõned mehed aga hakkasid
temaga ühinedes uskuma, nende seas ka Areopaagi liige Dionüüsios, ja
üks naine, Damaris nimi, ja teisigi ühes nendega (Ap 17, 32) .
Areopagos ehk Areios Pagos oli Arese kivi Ateena Akropolises, kus toimus
kohtumõistmine, ja kohtunikke, kelle hulka ka Dionysios ilmselt kuulus, kutsuti
areopaagideks . Keskajal sulandusid tekstikogu autor, piibli Dionysios ja prantsuse
pühak Denis kokku üheks isikuks .
PseudoDionysiose teoloogiakäsitlus seab üheks tervikuks sellised Platoni
mõisted nagu nägemine, päike, valgus ja teadmine:
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Ja hing on nagu silm: kui ta puhkab millelgi, milles särab tõene ja olev,
mõisab hing seda ja saab aru, ning on ise kiirgav tarkusest; kuid pöördudes
hämarasse loomise ja kadumise valdkonda, näeb ta ainult arvamust [] .
See, mis teeb tõe teadmiseks, nagu ka teadja võime aru saada, on see, mida
ma paluksin sul nimetada headuse ideeks; kui kaunid ka poleks mõlemad –
teada saamine ja tõde, siiski peaksid sa õiglaselt headuse ideed veelgi kau
nimaks pidama; ja nagu enne võime öelda, et valgus ja nägemine on tõesti
Päikese sarnased, kuid mitte kui nähtav Päike ise, nii ka teadasaamine ja
tõde, millel on headuse kuju, ei ole headus ise: sest selles teises sfääris on hea
dusel veel kõrgem aukoht nende üle (Plato 1992: 249, Платон 1999: 291) .
Dionysios räägib “valgustatusest”, mis Jumala valguse kui peegeldusena kiirgub
keskpunktist ja oma allikast kaugenedes hääbub . Ometi ei kaota see valguskiir
osadust Jumalaga ja näitab meile ka kehalises maailmas suunda Jumala poole . Sel
lisena ei ole kehaline mitte ainult materiaalne mitteolemine, vaid samuti üks tee
Jumalani . Nõnda võib hing otsekui “käsikaudu” tõusta valgusesse, kasutades seda
kehalist, mis on meie ümber maailmas meelelisena .
Loogiliselt võttes on aga kõik, mis me Jumala kohta ütleme, vähem kui Jumal
ise . Seepärast võime loogiliselt täpselt öelda vaid seda, mis Jumal ei ole .
Selline negatiivne teoloogia viib kujutluseni, et Jumal on inimese jaoks abso
luutne pimedus – täiesti kogemuseväline, transtsendentne . Kuid Plotinose ilu kui
ekstaatiline armastus aitab meil sellest pimedusest tõusta Jumala poole, sest armastus
kiirgub Jumalast ja inimene saab sellele vastata .
Neis nimedes mängib eriti olulist osa Armastus, sest jumaliku armastuse
kaudu püüavad kõik olendid, mis on Jumala kiirguseks, tagasi pöörduda
oma lätte juurde . Armastus on igas olendis niiöelda aktiivne energia, mis
endast välja tõmbub, et jõuda tagasi Jumalasse – mis tähendab, et oma
olemuse poolest on Armastus ekstaatiline (exstare) (Gilson 1955: 83) .
Siin ületab Dionysios Platoni vastumeelsuse kunstnike kui poeetide suhtes,
kasutades Plotinose müstitsismi:
Seal inimene näeb, niipalju kui nägemist on Taevas, Jumalat ja ennast
tehtuna kiirgavana, täidetuna mõistetavast valgusest; ehk isegi üheks kas
vamas valguse puhtusega, ilma rusuva koormata ja raskuseta, ümbervor
mituna jumalikkuseks, [](Coplestone 1961: 471) .
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Too see nägemus tegelikult enda kujutlusse nii, et sinu teadvuses oleks
sfääri kiirgav ettekujutis, pilt, mis vedruna kannab mõlemat, universumit
ja mitteolekut või paigalseisu ja liikumist . Hoia seda sfääri enda ees ja
sellest kujutle teist sfääri, mis on vabastatud ulatuvusest ja ruumilistest
erisustest; heida välja oma sissesündinud mateeriameel, olles ettevaatlik
mitte seda lihtsalt nõrgestades: hüüa Jumalat, selle sfääri loojat, mida sa
nüüd hoiad, ja palveta, et Ta siseneks .[] Selle teise maailma jõud on
ainult Olemine ja Olemise Ilu . Ilu ilma Olemiseta ei saa olla, nagu ka
Olemist ilma Iluta: Ilust mahajäetuna kaotab Olemine midagi oma ole
musest . Olemine on ihaldatav, sest ta on samane Iluga; ja Ilu on armas
tatud, sest ta on Olemine (Plotinus . Enneads 5, 8, 9) .
Dionysios seab üheks olemise ja ilu tervikuks järgmised Platoni mõisted:
nägemise, päikese, valguse, headuse ja teadmise . Liikumist kehaliselt vaimsele,
mateerialt immateriaalsele nimetab Dionysios oma tõlkija Johannes Scotuse suu
läbi: anagogicus mos – ülespoole juhtiv meetod (ἀνάγω tähendab kreeka keeles:
ülespoole juhtima, välja tooma või ära purjetama, mos tähendab ladina keeles: tava,
viis) . Madalam viib kõrgemale, väikestest valgustest saab suur, mis viib keskaegsesse
metafüüsikasse – de materialibus ad immaterialia transferendo (Gilson 1955:
238) . Dionysios Areopagites kirjutab:
See kivi või too puutükk on mulle valgus . [] Sest ma tajun, et ta on hea
ja ilus, et ta eksisteerib vastavalt oma õigetele seadustele ja proportsioo
nidele, et ta erineb mooduses ja liigis teistest moodustest ja liikidest, et
ta on määratud oma numbriga; läbi selle vooruse, et ta on “üks” asi, et
ta ei riku oma korda, et ta otsib omaenda kohta vastavalt oma erilisele
kaalule . Kui ma selliseid ja sarnaseid asju selles kivis näen, muutuvad nad
valgusteks, teisiti öeldes nad valgustavad mind . Sest ma hakkan mõtlema,
kuidas kivisse on mahtunud sellised omadused . Ja varsti, mõistuse juha
tuse all juhitakse mind kõigi asjade põhjuste juurde, mis varustab need
koha ja seadusega, arvuga, liigiga ja moodusega, headuse ja ilu ja olemu
sega ja kõigi teiste sisalduvuste ja kinkidega (Panofsky 1955: 127, 128) .
Ükski olend või ese või nähtus, mis on olemas, ei saa seega olla kurjusest ja
kurjusega varustatud . Isegi kuradid on head niipalju, kui nad on olemas, sest nende
olemine lähtub Jumalast . Kurjus ei ole kuradites või meis endis, vaid meie vooruste
ebatäiuslikkuses . Kehastunud kurjust käsitletakse sarnaselt . Ükski loodusjõud ei
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ole kurjast, kurjus seisneb esemete võimetuses täita oma eesmärki . Koledus ja hai
gus on vormi viga ja janunemine korra järele ja seega mitte kurjus, vaid pigem
vähene headus . Järelikult ka kehaline, mateeria ei saa olla kuritegelik, see on loodud
Jumala poolt ja on loodusele vajalik .
Dionysios ühendab Kolmainsuse üheks jagamatuks tervikuks . JumalIsa nime
tab ta: “Nähtamatu Päike” ehk “Valguste Isa” – pater luminum; ja Kristus on
“Esmane Kiirgus” – claritas . Kristus on paljastanud Isa kogu maailmale – patrem
clarificavit mundo . Dionysios toetub siin Johannese Evangeeliumile:
Kohtumõistmine aga on see: valgus on tulnud maailma, ent inimesed
on eelistanud pimedust valgusele, sest nende teod on kurjad . Igaüks ju,
kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei
paljastataks ( Jh 3, 19–20) . [] Siis Jeesus rääkis neile taas: “Mina olen
maailma valgus . Kes järgneb mulle, ei kõnni pimeduses, vaid tal on elu
valgus” ( Jh 8, 12) . “Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes
usub minusse, ei jääks pimedusse” ( Jh 12, 46) .
On tohutu vahe kõige kõrgema – jumaliku, ja kõige madalama – peaaegu ole
matu mateeria sfääri vahel, kuid nende vahel ei ole ületamatut vastasseisu . On küll
hierarhia, aga mitte vastasseis . Pühast Valgusest lähtuv ja läbinähtav mateeria*, mis
emanatsioonina libiseb üha madalamale, ei ole hävinev kaos . Selle mooduse võib
pöörata ringi ja tõusta taas kõrgele ühtsusesse . Seepärast ei pea inimene häbenema
seda, et ta peab toetuma meeltele ja meelte poolt kontrollitud ettekujutamisvõi
mele . Selle asemel, et pöörata maailmale selg, võib proovida seda haarata (Panofsky
1955: 127) .
Teine tegelane draamas on Peter Abélard (1079 – 1142), tõenäoliselt skan
daalseim kuju filosoofia ajaloos ja ilmselt ka otsene gooti arhitektuuri teoreetilise
mõtte aluse katalüseerija . Kuid alustame kaugemalt . Abélard õppis nii nominalist
Roscellinuse kui realist Champeaux’ Guillaume’i käe all . Juba kooliajal pakkus ta
* Siin on sobiv viidata ka pühakirja sünteetilisele tähendusele valguse, tarkuse (logos) ja headuse
ühinemisel Jumalas . Otsese kinnituse leiame Dionysiose mõtetele Saalomoni Tarkuseraa
matust: “Sest tarkuse sees on vaim, kes mõistlik, kes püha, üks ikka, mõne viisiga, läbiuurija,
ikka liikumas, selge ilma veata, tõsine, kahjuta, kes head armastab, terav, kõigist üle heategija .
Inimeste armastaja, kindel, tugev ilma mureta, kes kõik võib teha, ja kõik läbi näha, ja käib
kõik vaimud läbi, mis on mõistlikud, puhtad ja veel nii väga kõigist asjust läbitungivad . Sest
tarkus liigub palju ülevamal viisil kui kõik muu liikumine, ta tungib ja käib kõik asjad läbi oma
puhtuse pärast . Sest ta on Jumala väe aur ja selge voolamine kõigevägevama au seest, seepärast
ei saa ühtegi, mis ropp on tema sisse . Sest ta on igavese valguse paistus ja Jumala väe peegel,
kus pole viga sees, ja tema headuse kuju .” (Trk 7,22–26) .
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ennast kaasõpilastele Guillaume’i asemel õpetajaks . Aastal 1113 asus ta Pariisi ja
aastal 1115 võttis üle Jumalaema katedraali kooli . Dispuudil lüüa saanud õpetaja
Guillaume jäi teda kibedalt vihkama . Panofsky kirjeldab Abélardi:
Abélard oli geenius, kuid sellist paranoidset sorti geenius, kes vastab kiin
dumusele enese pealesurumisega, kes lausa kutsub end oma pidevate van
denõukahtlustustega taga kiusama, tajub moraalset tänuvõlga koormana
ja tavatseb tänulikkuse asendada vaenulikkusega (Panofsky 1979: 17) .
Pariisi Jumalema kiriku koolis tegi kanoonik Fulbert ta oma 17aastase venna
tütre Héloïse’i eraõpetajaks . Abélard arvatavasti võrgutas Héloïse’i ja aastal 1118
põgenesid nad Abélardi õe juurde Bretagnesse, kus neile sündis poeg . Seejärel nad
salaja abiellusid . Mingil põhjusel naaseb Héloïse onu juurde ja abielust öeldakse
lahti . Kuid Abélard veenab teda koos endaga põgenema Argenteuil’ kloostrisse,
kus Héloïse oli õppinud . Vihane Fulbert laseb Abélardi kinni võtta ja kohitseda,
sest see peaks kanoonilise õiguse järgi takistama Abélardi vaimulikuks saamast .
(Chambers’s Encyclopaedia 1955, Marenbon 1997: 15)
Pärast dramaatilist episoodi Héloïse’iga tõmbub Abélard tagasi Püha Denis’
kloostrisse . Sel ajal oli kloostri abtiks Adam, keda iseloomustati kui lõbusat ja eba
tõhusat meest . Peatselt sukeldus Abélard kloostrikogukonna kritiseerimisse:
Ta oli sentimentaalne, egoistlik ega saanud kellegagi läbi, on iseloomulik,
et ta pidi lahkuma nii Püha Denis’ kui ka Püha Gilda kloostrist lahkhe
lide pärast teiste munkadega (Copleston 1966: 149) .
Püha Gilda kloostrist lahkumisel olid küll hoopis teised põhjused . Kui Abélard
asus abtina kaugel asuvat kloostrit reformima, astusid mungad, kes olid harjunud
elama koos oma laste ja konkubiinidega, tema vastu välja ja ähvardasid talt elu
võtta . Ta pidi end oma kambrisse barrikadeerima, kuni tal lõpuks õnnestus põge
neda, mis muidugi annab sündmustele veelgi värvi (Marenbon 1997: 21) .
Kahtlemata oli Abélard oma iseloomust hoolimata väljapaistev filosoof ja
uurija . Siit jõuame ka käesoleva loengu sõlmituse juurde: Püha Denis’ kloostris
lõppes tema uurimistöö oletusega (mis tänaseks on teiste uurijate poolt kinnitust
leidnud), et kloostri nimipühak Denis on hoopis teine inimene kui Dionysios
Areopagites, keda mainitakse piiblis kui Ateena esimest piiskoppi (viimane eri
neb omakorda Dionysiosest, keda tänapäeval tuntakse PseudoDionysiose nime
all ja kes oletatavasti oli Süüria müstik) . Kogu kloostri poliitiline võim ja uhkus
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aga toetus faktile, et Püha Denis on Ateena piiskop, Gallia apostel ja märter, kelle
pööras Püha Paulus ise . Kreekakeelne käsikiri, mille autoriks peeti Püha Denis’d –
Corpus Areopagiticum – oli kloostri tähtsaim reliikvia .
Abélard saab süüdistuse riigireetmises nii kloostri kui ka Prantsuse õukonna
ees, ta peab lahkuma Püha Denis’ kloostrist, vahepeal abtiks saanud Suger laseb
tal minna ilma süüdistust esitamata ja süveneb Corpus Arepoagiticum’i lugemisse .
Tähtis fakt on see, et poliitilistel põhjustel ei saa keegi enam käsikirja autentsuses ja järelikult ka selle sisus kahelda.
Aastal 1121 mõistetakse Soissoni kirikukogul Abélardi raamat kolmainsu
sest hukka . Selle järjekordse poliitilise skandaali lõkkelepuhujateks peetakse Laoni
Anselmi (Abélardi õpetaja) õpilasi (Marenbon 1997: 19) .
Abélard lahkub Paraclete’i, kus ta elab erakuna NogentsurSeine’i lähistel .
Seal ehitab ta mudast ja roigastest kõnetooli ja nimetab selle Pühaks Kolm
ainsuseks . Nii oma õpetuste kui ka õnnetu saatuse poolest kuulus Abélard tõm
bab ligi uusi õpilasi ja peatselt töötab Paraclete’is kloostrikool . Hiljem jätab ta
selle Héloïse’ile ja tema nunnadele, kellele ta kirjutab ka kloostrireeglistiku ja
vaimse juhatuse . Mäletatavasti lahkus Héloïse Argenteuil’ kloostrisse, kuid selle
kloostri vastu algatas protsessi abt Suger, kes püüdis kindlustada oma kloostri
maavaldusi ja saadavaid sissetulekuid . Mõned kahtlustavad selle nõudmise taga
Sugeri kättemaksuhimu, kuid Panofsky arvab, et nõudmine oli põhjendatud,
kui isegi Abélardi kaitsja, Chartre’i piiskop Geoffroy de Leves nende vastu välja
ei astunud .
1136 . aasta paiku on Abélard jälle Pariisis Püha Genevieve’i kloostris .
Sissetungid teoloogiasse, eriti sellise haritud ja kõrge reputatsiooniga
mehe poolt tegid Abélardist ohtliku mõtleja nende silmis, kellel oli vähe
sümpaatiat dialektika ja intellektuaalse tarkuse suhtes . Nõnda jälitas
Abélardi lepitamatu vaen, eriti Püha Bernardi poolt, kes paistis filosoofis
nägevat saatana käsilast, igal juhul tegi ta kõik võimaliku, et kindlustada
Abélardi süüdimõistmine (Copleston 1966: 149) .
Püha Bernardi pealekäimisel mõisteti Abélard Sens’i kirikukogul 1140/
1141 süüdi ketserluses . Abélard lükkas süüdistused tagasi ja nõudis avalikku dis
puuti, kuid Bernard kohtus enamiku kirikukogu liikmetega ja tal õnnestus veenda
neid hääletama kõigi süüdistuspunktide poolt . Järgmisel päeval dispuuti ei toi
munud . Kirjas Héloïse’ile ütleb Abélard, et ta oleks ümber lükanud iga süüdis
tuse, kuid ei suutnud rääkida . Abélard apelleerib paavsti otsusele ja saab niimoodi
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kirikukogult vabalt lahkuda, kuid kuna viimane on tema raamatu ära keelanud,
ei saa ta enam õpetada (Marenbon 1997: 15) . Ka paavst mõistab tema õpetuse
hukka . Abélard asub Cluny kloostrisse, Cluny Peteri vahendusel toimub küll
leppimine Bernardi ja Innocentius IIga, kuid aastal 1142 Abélard sureb ja mae
takse Paraclete’i kloostrisse . XIX sajandil on see draama veel nii ere, et Abélard ja
Héloïse maetakse ümber Pariisi .
Vahemärkuseks filosoofiast: Abélard hülgab Guillaume’i ultrarealismi . Asjade
omadusteks ei saa olla realiteedid ehk siis asjad ise . Neid saame vaid mõista ja nime
tada . Universaalseid omadusi ei saa kirjeldada teisiti kui mõisteid, mis on väljen
datavad sõnade abil . Kuid Abélard vaatleb sõnu kaheselt: sõnad on üheaegselt nii
füüsilised kui ka tähenduslikud objektid – sellisena on nad nimed koos oma loogi
lise sisuga . Universaalne idee, mida väljendab universaalne nimi (intellectus universalis, nomen universale) on abstraktsioon, mis tuleneb paljude asjade tavalisest
ja segasest kogemisest . Selline abstraktsioon on oluline, sest selle kaudu me võime
mõista asja olemust, kuid me ei taju universaali osana asjast . Lahenduse saab univer
saalide probleem Aquino Thomasel . Üldine omab reaalsust igas üksikus esemes –
universalia sunt realia in re; kuigi universaalidel puudub iseseisev eksistents, on
nad olemas Jumala mõistusena väljaspool aega, seega enne asju – universale ante
rem – ja lõpuks on nad kogemusena inimlikus mõistuses pärast asju – post rem.
Nii oleme jõudnud kolmanda tegelaseni, kelleks on Püha Bernard Clairvaux’st
(algupäraselt Fontaines’i Bernard) (1091–1153) . Tema eluloo kirjeldus on võe
tud teosest Vita Prima Bernardi, mida selle poliitilise tähtsuse tõttu kahtlemata
kiriklikult tsenseeriti .
Kogu Bernardi elu on täis imesid ja legende . Juba enne tema sündi oli tema
emal Alethil järgmine nägemus: (Alethea on kreeka keeles tõde)
Kandes poega oma üsas nägi Aleth, et temas on haukuv koer, kes on
valget karva ja pruunika seljaga .
Koer on kristlikus mütoloogias kahese tähendusega: hävitaja elukas ja hea kar
jane . Hilisema Ordo Praedicatorum ‘i ehk dominiiklaste ordu liikmeid nimetati ordu
asutaja Dominicuse nime transformeerides ka Domini canes ehk “Issanda koerad” .
Sinust saab Jumala koda kaitsva koera ema . Ta tormab haukudes vaen
laste kallale . Nii nagu koer lakub oma peremehe haavu, nii ajab tema
jutlus kurja välja inimeste hingest (St . Bernard 1960: 14) .
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Bernard sündis rikkasse perekonda, kuid ta õed ja vennad elasid lihtsat elu,
kuna ema oli pühendunud Jumalale . Bernardi ema pakkus oma lapsi Jumalale ja
kasvatas neid dieedil, “mis sobis erakuile” .
Juba varajases lapsepõlves sai tema teiseks loomuseks praktiseerida ilma
like asjade suretamist, mis sai tulevail aastail tema pühaduse oluliseks
tunnusjooneks . Teda ei huvitanud maailma asjad, talle meeldis olla üksi
ja eemal elukeerisest, et oma mõtteisse süveneda (St . Bernard 1960: 16) .
[] Sest madu, mis ajas Eva pööraseks, oli eriti kade tema kasinuse peale ja
külvas ta tee üle kiusatuse silmustega ja igal võimalikul kohtumisel haaras
teda kannast . Juhtus vahel, et Bernard vaatas eesmärgitult enda ümber ja
silmad juhtusid peatuma naisterahval, kuid niipea, kui ta taipas, mida teeb,
otsustas ta end selle eest kõige karmimalt karistada . Ja ta hüppas külma veega
tiiki ja jäi sinna niikauaks kaelani seisma, kuni veri peaaegu külmus tema
veenides ja lõbujanu oli ülluse poolt jahutatud (St . Bernard 1960: 17) .
Selliseid lugusid on veel mitmeid . Aastal 1113 astus Bernard 23aastaselt
koos kolmekümne kaaslasega Citeaux’ kloostrisse . Selle olid aastal 1098 asutanud
kolm munka, kellele tundus, et nad ei täida benediktiinlikku reeglistikku küllalt
rangelt . Bernardi kaaslaste hulgas olid ka kõik tema vennad ja mitmed sugulased .
Kaks vanemat venda ühinesid kloostrieluga ime läbi . Vanem vend Guy oli abielus
kõrgest soost naisega, tal oli kaks tütart ning naine ei andnud kloostrissemine
kuks luba . Kuid Bernard oli kindel, et Jumal näitab Guy vastu üles armulikkust
ja lubas, et kui naine ei anna oma nõusolekut, on varsti kohal surm (St . Bernard
1960: 26) . Ja varsti naine haigestuski ja andis oma nõusoleku, et mees saaks anda
kasinusvande, ning ise liitus pühade naistega . Bernard toetus imedele isegi raha
hankimisel kloostriehituse jaoks .
1115 . aastal suundus Bernard Clairvaux’sse ja sealt sai alguse tsistertslaste maa
ilmavaade ja võidukäik . Bernard kirjeldab oma kirikut:
Kui te kiirustate selle poole, mis lebab seespool, siis enne kui sisenete, peate
jätma oma keha, mida olete kaasa vedanud maailmast, väljapoole, ainult
süda ja vaim tulevad sisse, sest keha ei saa teid aidata (St . Bernard 1960: 37) .
Enne abtiks valimist pidi Bernard pühitsetama preestriks ja saama piiskopliku
õnnistuse . Selle andis CalonsurMarne’i piiskop Guillaume, kes võis olla sama
mees, kes oli Peter Abélardi õpetaja .
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Bernard kirjeldab ka kloostrile koha valimist . Kord, kui ta jälle väga haige
oli ja üksindust otsis, jõudis ta kohta, mis oli täis kibuvitsavõsa ja okkalisi kasve .
Selle koha peal kõlas hääl, mis oli kui inglilaul ning mis kostis kahelt poolt otsekui
kirikukoor pealöövis . Sinna rajati hiljem kirik .
1130 . aastal suri paavst Honorius II, kardinalid ei jõudnud talle järglast vali
des kokkuleppele ning valisid järglasteks kaks meest . Üks nendest oli tulevane
Innocentius II, kes lahkus Roomast ja otsis toetust Prantsusmaalt, kus kutsuti
kokku piiskoplik kogu . Kuninga palvel asus seda juhtima Bernard . Toetus anti
Innocentiusele ja peagi toetasid teda Prantsusmaa, PõhjaItaalia ja Saksamaa . Kui
Innocentius tuli aastal 1131 Reimsi kirikukogule paavstina, oli Bernard kogu aeg
tema kõrval ja andis nõu (St . Bernard 1960: 78, 79) .
Imede ja osava poliitikaga taastas Bernard paavsti võimu, lõi dispuutides täht
said mehi Anaclet ja Peterit Pisast (keda peeti kõige säravamaks advokaadiks ja
kanoonilise õiguse tundjaks, kes oli “teine mitte kellegi järel”) .
Sel ajal jõuavad ka Abélardi tööd Bernardi ette . Abélardi kirjeldatakse kui
“suurt meistrit, keda kiidetakse ta õpetatuse pärast, kuid kelle õpetus katoliku usust
kaheldamatult ei järgi üldse usutraditsiooni – pigem on see ‘usutu usk’” .
Bernardi eluloo jutustajad kirjeldavad Abélardi õpetust:
Need ei ole detailid, mis tuuakse arutlusele, vaid usk Kolmainsusesse,
Jeesusesse Kristusesse, vahendajasse, Püha Vaimu ja Jumala armulikku
sesse, meie ärapääsemise sakramenti [] . Peter Abélard kirjutab kõike
uuesti, õpetab nii, nagu pole õpetatud kunagi enne, tema tööd on üle
tanud vett ja mägesid ja neid leidub igal pool . Tema õpetusi korratakse
auga ja kaitstakse avalikult, isegi Rooma kuurias on neil autoriteet! Aga
meie, kes me oleme loobunud kõigest usu teenimiseks, ei saa lasta usku
rikkuda . Kurjus ei ole veel suur, kuid kui seda nüüd ei lömastata, saab
sellest varsti usukaanon ja siis ei leiduks enam kedagi, kes sellega või
delda saaks .
Citeaux ja Clairvaux kloostrid andsid usule uue suuna: homogeense müstilise
teoloogia (kuid samas vähenes suurte kloostrite autonoomia) . Usu saavutamise
vahendiks oli lõppematu enesesalgamine ja karm askeetlus . Braunfels kirjutab, et
üldine eluiga oli kakskümmend kaheksa aastat .
Kui kujutleda, et noorukid ei astunud kloostrisse enne viieteistkümnen
dat eluaastat ja tihti alles hiljem, nagu Bernard kahekümne ühe aastaselt,
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tähendab see, et tsistertslikku askeetlust kannatati välja umbes tosin aas
tat (Braunfels 1972: 68) .
Ordu võitlus kõige vastu, mis segas jumalakaemust, muutus fanaatiliseks .
Nüüd oli see võitlus ka teadmiste, kirjanduse ja eelkõige kujutava kunstiga . Klooster oli kahe-kolmesaja aastaga muutunud enese vastandiks.
Ei abt, munk ega noviits tohtinud kirjutada uusi raamatuid ilma kirikukogu
otsuseta . Luuletajad tuli saata karmimatesse kloostritesse (1199) . Ei kirjas ega sõnas
tohtinud kasutada rütmi . Noviitse enam ei õpetatud . Ilmikvennad ei tohtinud
lugeda raamatuid ja neile õpetati vaid mõned palved . Kloostrites oleva keelatud
kirjanduse ja skulptuuride loetelu hakkas kasvama (Braunfels 1972: 69, 70) .
Siinkohal on sobiv viidata ka Püha Bernardi enda tekstile Apologia ad Guillelmum, mida Erwin Panofsky peab üheks parimaks lõiguks kunstikriitika ajaloos
ja mis tema arvates vaevalt et on kirjutatud tundetu puritaani poolt .
Oo edevuse edevus! – aga enam mõttetu kui asjatu . Kiriku seinad on
ülekaunid, kuid vaesed lähevad tühjade kätega . Tema kivid on kaetud
kullaga, aga tema lapsed on külmavärinais ja otsivad riideid . Vaeste küm
nis läheb rikaste silmarõõmuks . Asjatundjad leiavad, mis neid rõõmus
tab, vaestel pole millestki elada . Kas ei peaks me austama pühakujusid,
mis lebavad jalgade müdina all? Tihti sülitatakse ingli näole ja pühaku
pilgul lohisevad möödakäija jalad . Kui pole mingit austust nende kuju
tiste suhtes, miks siis mitte säästa kallist värvi . Miks kaunistada seda, mis
saab kaetud mustusega . [] Enamgi veel, mis mõte on imelikel koletistel
kloostris, kus vennad loevad – ma mõtlen neid erakordseid vormituid
iludusi ja ilusaid vormitusi (Braunfels 1972: 242) .
Viimane ladinakeelne lõik sisaldab muidugi teistele keelatud rythmost : mira
quaedam deformis formositas ac formosa deformitas.
Forma – kuju
Formose – kaunis, graatsiline
Formositas – kaunidus, ilu
Tsistertslaste esteetika, mis rullus lahti kivises maailmas, juhib meid
gooti ehituskunsti juurde . Kui skulptuur ja värv on keelatud, siis kivi
käsitsemine ja raiumine jõuab seninägematutesse kõrgustesse . Kunsti
ideaalideks saavad lihtsus ja geomeetriline selgus (Braunfels 1972: 74) .
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Selline suundumus saab eriti mõistetavaks, kui meenutame, et Bernard ise oli
andunud muusik ja komponeeris kirikumuusikat Püha Augustinuse proportsio
naalses taktis .
Sellist ideaalset vagaduse ja kasinuse pilti aga kirjeldab hoopis teise nurga alt
ristisõdade ideoloogia .
Teise ristisõja (1147) alusplaani ja eesmärgi kavandasid Püha Bernard ja tema
õpilane, tulevane paavst Eugenius III . Püha Bernard kirjutas pühenduse templi
rüütlitele:
Tundub, et uus rüütelkond on sündinud hiljuti maailma, ja just ida
poole, mis kõrgema poolt ihuliselt külastatud . Nii nagu ta siis tülitas
pimeduse printse oma võimsa ja jõulise käega, nii praegugi kustutab ta
nende järglasi, ebausu lapsi, pillutades neid laiali oma tugevate kätega .
[]
Teadke, et ei elu ega surm ei saa teid lahutada armastusest Jumalasse,
mis on Jeesus Kristuses, ja iga hädaohu korral korrake: “Kas sureme või
elame, meie oleme Issandas” . Mis au on tagasi pöörduda võiduga sellisest
lahingust! Mis õnnistus surra seal kui märter! Rõõmustage, vaprad vägi
lased, kui te elate ja vallutate Issandas, kuid saage kuulsust ja kuulutust
enamgi, kui te surete ja ühinete Jumalaga . []
Kui ta surmab kurjategija, ei ole ta inimesetapja, aga olgu nii öeldud: ta
on kurja tapja . Ta on järelikult Kristuse kättemaksja kurjategijate vastu
ja võib õigusega olla arvatud kristlaste kaitsjaks . Peaks ta surmatama ise,
teame me, et ta pole kadunud, vaid jõudnud õnnelikult sadamasse .
Ei ole nende vahel erinevust ja vahet teeb tegu, mitte üllas veri . Nad
võistlevad vaid vastastikuses mõistmises ja kannavad teineteise koormat,
nii täites Kristuse seadust . Ükski sobimatu sõna, juhuslik tegu, talitse
matu naer ega isegi väiksemgi sosistus või pomin ei jää parandamata, kui
see ilmsiks tuleb . []
Nende juuksed on lühikesed, kooskõlas apostlite sõnaga, et on häbi
väärne mehele kanda voogavaid lokke . Tõesti, nad pesevad harva ja
kunagi ei säti oma juukseid – on rahul, kui need on pulstunud ja tolmu
sed, kandes märke päikesest ja relvastusest (Bernard 1977) .
Rüütlid ja ülikud, kes tõttasid ristisõtta, andsid oma valdused kloostrite hoida
ja valitseda . Varsti olid tsistertslaste kloostrid rikkamad, kui oli olnud Cluny, mida
Bernard ägedalt kritiseeris .
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Oma pühendustekstis templirüütlite eesmärgist maalib Püha Bernard ka oma
ruumikäsitluse ja arhitektuurse ideoloogia .
Nende koda on Jeruusalemma templis, mis pole nii mõõtmatu kui Saalo
moni minevikumälestis, kuid pole vähem kuulsusrikas . Tõesti, esimese
templi suurepärasus oli kaduvas kullas ja hõbedas, poleeritud kivides ja
kallis puidus; kuid tema tänase võrdkuju ilu ja graatsiline kallis kaunistus
on tema asukate usuline kannatus ja hästi distsiplineeritud kasvatus .
Esimeses võib naudiskella kauneid värve, kuid teises võib näha voorusi ja
tublit tööd . Tõesti, pühadus on sobiv kaunistus Jumala kojale . Seal võib
nautida hüvesid enne kiiskavat marmorit ja osa saada puhtast südamest
enne kullatud paneele . []
Muidugi on templi fassaad kaunistatud, kuid relvade, mitte juveelidega
ja muistse kullast krooni asemel katavad seinu kilbid . Küünlajalgade,
viirukipannide ja ristimisnõude asemel on see kaetud sadulate, valjaste
ja piikidega . Kõik need märgid viitavad, et meie rüütleid liigutab sama
tung jumalakoja poole, mis leidis kirgliku ilmutuse nende juhi pühalikes
kätes, milles polnud küll mõõka, kuid mis haaras piitsa järele .
Olles nii sisenenud templisse, kihutas ta minema kaubitsejad, loopis laiali
rahavahetajate mündid, ajas ümber tuvisaatjate toolid, pidades seda kõige
sobimatuks palvemajale .
Liigutatuna oma Kuninga eeskujust, peavad tema pühendunud sõdurid
püha koha rüvetamist paganate poolt veelgi häbiväärsemaks ja taluma
tumaks selle rüvetamisest kaupmeeste poolt . Kui nad on kord end sisse
seadnud pühas kojas koos oma hobuste ja relvadega, puhastanud pühad
paigad ebakristlikust häbiplekist, pühenduvad nad päeval ja ööl lunas
tusele ja praktilisele tööle (Bernard 1977) .
Nüüd jõuame draama neljanda tegelaseni, kelleks on abt Suger (1081–1151) .
Ta sündis vaeses perekonnas . SaintDenis’ kloostrisse sattus enda tahte vastaselt
9–10 aastaselt, kuna oli lubatud kaitsepühakule . Aadlike ja printside koolikaas
laseks sattudes ei tõmbunud ta tagasi, vaid vitaalse ja seltskondliku poisina sai
hästi hakkama . Ei katkenud ka sidemed koduga, kuid Suger nimetab kloostrit
oma uueks emaks .
Klooster oli asutatud juba merovingide kuninga Dagoberti valitsemise ajal
(622–638) Gallia apostli ja tema kahe kaaslase, pühakute Rusticuse ja Eleutheriuse
mälestuseks . 827 . aastast paiknes kloostris Corpus Areopagiticum . Siin asusid ka
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Prantsuse kuningate hauad . Kuningad krooniti Reimsis, aga nad õppisid Denis`
kloostrikirikus ja ka maeti siia .
Suger ei varajanud ega häbenenud oma madalat päritolu, vaid oli selle üle uhke:
“Mina, kerjus, kelle Jumala käsi on üles tõstnud,” tavatses ta öelda, näidates, et
kõik, mis ta on saavutanud, tuleb kloostrist ja Jumalast (Panofsky 1979: 30) .
Panofsky oletab, et Sugeri isiklikud ambitsioonid samastusid tema silmis
kloostri omadega, ta oli kloostriga üks, oli osa sellest . Kui Cluny abt Peter nägi
Sugeri kitsast ja väikest kongi, ägas ta üllatusest: “See mees paneb meid kõiki häbi
tundma, ta ehitab – ent mitte endale, nagu meie kõik, vaid Jumalale” (Panofsky
1979: 31) . Ilmselt polnud Sugeri jaoks seda vahet olemas, sest klooster ja kirik
kuulusid lõpuks sama palju talle kui tema kloostrile ja kirikule .
Suger õppis koos hilisema kuninga Louis Suurega (Louis VI), kelle sõbraks,
esimeseks poliitiliseks nõuandjaks ja saadikuks jäi ta vaatamata oma diametraalselt
erinevale päritolule kogu eluks .
Kalduvustelt mitmekülgse Sugeri esimene saavutus oli diplomaatiline . Aastal
1106 kaitses ta kloostri huve esindades abti Poitiers` kirikukogul, kus oli kohal ka
paavst . Pärast seda on ta Prantsusmaal kestvalt poliitiliste ja teoloogiliste sünd
muste keskel .
Kahekümne kaheksa aastaselt oli ta abti asetäitjana Denis’ tütarkloostris
TouryenBeauce`is . Kloostri valdused olid korrastamata ja rentnikke rõhus ning
ümbruskonda rüüstas ja hoidis hirmu all kohalik türann Hugues du Puiset . Tule
museks oli majanduslik langus – ei kaupmehed ega palverändurid külastanud seda
kohta . Chartre’i ja Orleansi piiskoppide heasoovlikkusele toetudes alustas Suger
vastuaktsiooni . Ta koondas oma poolele kohalikud preestrid ja külavanemad . See
järel palus ta kaitset kuningalt endalt ja saavutas Hugues’i saatmise Pühale Maale
1112 . aastal . Pärast abtiks valimist ehitas Suger kaitseehitisi ja torne . Ja juhtudes
relvastatud meestega ümbruskonnas olema, arreteeris ka Hugues’i kindluseülema
(Panofsky 1979: 7) .
Aastal 1122 sai Sugerist Püha Denis’ kloostri abt . Ta tegeles sellega, mida täna
nimetame arendustegevuseks ja regionaalplaneeringuks:
 uuris vanu dokumente,
 nõudis tagasi kloostri vara ja maid,
 kinnistas maid, planeeris ja rentis neid välja,
 ehitas ja renoveeris vanu hooneid,
 seadis korda põllud ja viinamäed,
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 hankis rentnikele tööriistu ja muud vajalikku,
 ehitas veskeid ja õlipresse,
 kaitses moraalselt ja poliitiliselt kloostri sõltlasi .
Ei ole ilmselt juhuslik, et tekib ilmaliku võimu ja kirikliku võimu rivaliteet . Esi
mest juhtis kuninglik nõuandja Suger ja teist kiriklik nõuandja Bernard . Viimase
mõju all olid olulised Sensi, Pariisi ja Chartre’i piiskopkonnad . Arhitektuuriajaloo
jaoks huvipakkuvalt sõlmub vastasseis esteetikas .
Bernard alustas oma teoloogiliskunstikriitilist rünnakut Cluny vastu . Tema
hinnang kunsti ja poeesia väärtusele oli vastuoluline . Kõik visuaalne oli laiduväärne .
Samuti oli laiduväärne kirjanduslik haritus, mis võistles müstikaga . Loomulikult
oli laiduväärne ka Abélardi ratsionaalne ja filosoofiline teoloogiakäsitlus . Samal
ajal oli Bernard ise kiindunud muusikasse ja puhastesse proportsioonidesse, kaas
aegse ja talle lähedase müstiknunna Bingeni Hildegardi muusika on siiani säilinud .
Bernard ise näitab oma teoses De gradibus humilitatis 12astmelist alanduse teed,
mis viib vagaduseni nn kristusemüstikas, kus hing sukeldub Kristuse haavade ja
kannatuste tundmisse . Samuti etendab selles müstikas suurt osa kiindumus Saalo
moni ülemlaulu allegoorilisse erootikasse .
Bernardi osaliselt platonlikule vaenulikkusele visuaalkunstide vastu kerkib
aga ootamatu takistus . Kuna Abélard on hukka mõistetud ja Denis` kloostrist
minema kihutatud kui Gallia apostli õõnestaja, siis pole võimalik samal ajal vastu
seista Corpus Areopagiticum’i emanatsioonide käsitlusele . Oli ju nimelt see doku
ment ilmaliku kuningavõimu imagosfääriline garant . Dionysiose sünteetiline lii
kumine kõige kõrgema ja kõige madalama vahel laseb pühalikustada ka lihtsat ja
kehalist .
Lubanud Abélardil minna, süveneb Suger Dionysiose tekstidesse põhjalikult
ja laseb sellel mõjutada enda kunstilisteoloogilist väärtusmaailma . Vaimne valgus
ühendab kiriku tõelise valgusega, hinnaliste esemete ja vääriskivide säraga . Charisma ja daidala leiavad kunstis ja arhitektuuris uuesti oma koha. Nii suudab Suger
säilitada oma iseseisvuse ja teoreetilise positsiooni, mille tulemuseks on esimene
gooti katedraal Püha Denis’ kloostrikiriku kooriosa ja peaportaali näol .
Oma teoses Apologia ad Guillelmum asub Bernard Cluny kloostri kriitika
kaudu kritiseerima igasugust kujutavat või nähtavat väljendust, olgu selleks illu
mineeritud manuskript või skulptuur . Samas saadab Bernard Sugerile kirja, milles
palub olla vahemeheks kuninga ja Clairvaux’ vahel . Sugeri lepitustegevuse tule
musel paraneb kuninga vahekord Bernardiga ja ebasoosingusse satub Garlande’i
perekond . Just see perekond on olnud Abélardi patrooniks ja toetajaks (Maren
bon 1997: 20) . Suger võtab Bernardi pakkumise vastu ja säilitab oma poliitilise,
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teoloogilise ja kunstiteoreetilise sõltumatuse . Teda ei huvita ajastu teravad vaidlu
sed nominalismi ja realismi ning tunnetusõpetuslikes küsimustes ja ta jääb kõrvale
Abélardi draamast . Teda huvitab ehitamine Jumalale . Panofsky peab teda pigem
protohumanistiks kui skolastikuks .
Nii võime näha abt Sugeris arhitektuuri reformijat . Just Püha Denis’ kloostriki
riku kooriosa on see koht, kus esimest korda avaldub täie selgusega gooti struktuur
ja kontseptsioon . Kui tavaliselt peetakse gooti arhitektuuri tunnuseks teravkaart,
silmatorkavat geomeetrilist konstruktiivsust ja kõrgusesse pürgimist, siis sama ise
loomulikuks võib pidada ka vitraazhide värvilist valgust . Kõigil nendel elementidel
on oma kindel koht gooti ehituslikus vaimsuses . Teravkaar annab mitu konstruk
tiivset eelist . Esiteks on teravkaareliste võlvidega võimalik võlvida erikujulisi ja pik
liku põhiplaaniga ruume . Võlvide tipud saab kõik seada ühele kõrgusele, varieerides
ribikaare raadiust . Teiseks jaotab teravkaar tugedesse tekkiva jõu enamuses verti
kaalsele suunale ja vähema põiksuunalise jõu võtab vastu järgmine lööv, mis jagab
selle jällegi suuremalt jaolt vertikaalsele suunale . Võime seda kujutleda omalaadse
põikikande sõrestikuna, mille moodustab üks travee . Põhilised suured põikjõud
tekivad gooti katedraalidel tuulekoormusest . Kuna kandesüsteem toimib kiriku
peahoones põikisuunaliselt, jäävad pikiseinad vabaks ja sinna tekivad suured aknad .
Nii on gooti katedraal kui sissepoole pööratud ekraan, mille kandekonstruktsioon
on väljaspool, pälvides algselt pahatahtliku nimetuse gooti, mis viitab barbaarsetele
muinaspõhja hõimudele . Kolmandaks võimaldab teravkaareliste ribide ja kaksik
kumerate võlvide süsteem ajutisi kandeelemente – tellinguid ja tugikaari – uuesti
kasutada, mis tegi ehituse oluliselt odavamaks .
Vähem tuntud ja kirjeldatud on aga gooti arhitektuuri valgusmaailm . Piki
seinte ja kooriosa vabanemisel põhilisest kandefunktsioonist, mida nad täidavad
romaani ehituslaadi puhul, oli võimalik teha suuremad valgusavad . Nii tekkisid
igasse traveesse valgusseinad, mida toetasid saledad kivist aknaraamid ja tinast ning
terasest vitraazhiraamid . Aegade ja sõdade käigus on algupärased vitraazhid hävi
nud ja nii on kadunud ka värvikirev valgusmäng . Ses osas on üks paremini säilinud
katedraale Chartre’i katedraal, kus vanimad aknad pärinevad 1195 . aastast ja ena
mik 13 . sajandi algupoolelt . Chartre’is on võimalik näha algupärast valgusruumi,
mis tekib eriti võimsalt kevadel ja sügisel, kui päike paistab parajalt kõrguselt läbi
akende . Klaasitükid on rabedate servadega ja nii särab iga tükk prismaatiliselt
mitmetes varjundites . Tervikuna tekib kirikuvõlvide alla värviline halo või aura,
mida ei ole võimalik pildistada, sest see muutub koos vaataja liikumise ja valguse
tugevuse kõikumisega ning on tänu meie stereoskoopilisele nägemisele muidugi
ka ruumiline .
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Koos küünlaleekide, säravate vääriskivide ja kullaläikega on värviline valgus
mäng ületanud siinpoolse maailma reaaliad ja “valgustab” taevast linna . Siin on
Dionysiose valgused ja valguse isand, kes juhib meid anagoogilisel viisil madala
malt kõrgemale, läbi kiriku kui taevavärava .

6.42

Porta caeli motiiv ise soovitab oma üldideed . Fassaadi pidi mõistma kui
lävepakku, mis juhtis selle maailma elu igavesse, järgmisesse maailma . On
märkimisväärne, kui kaugele läheb skulptuuride ikonograafiline prog
ramm selle rõhutamisel (Simson 1962: 113, 114) .
Värava või läbipääsu sümboolikat tugevdavad kullatud pronksuksed . See on
tee taevasesse linna . Suger ise kirjutab:

6.44

6.5

6.9

6.7

6.8

Kui pronksivalajad on kohale kutsutud ja skulptorid valitud, siis sead
sime üles peauksed, suure kalliduse ja kuluga nende kuldamise eest, mis
väärilised üllale sissepääsule, mis lasevad näha Vabastaja kannatusi ja
tema ülestõusmist, ehk pigem lähemale tulekut . Samuti seadsime üles
uued paremale poolele ja vanad vasakule, mosaiigiga tümpanoni alla,
mille vastupidiselt moodsale viisile tellisime sellele kohale ja lasime
kinnitada [] . Edasi tellisime tema sisseõnnistamise aastal, et see ei
ununeks, vasega kaetud tähtedega kirjutise järgmisel viisil: “Ülluse eest,
millega kirik on kasvatanud ja hoolt kandnud tema eest, on Suger vaeva
näinud kiriku ülluseks . Andes sulle osa, mis sulle kuulub, oo märter
Denis, ta palvetab sinu ees, et sa palvetaksid ta osa eest Paradiisis . Aasta
oli üks tuhat, üks sada ja neljakümnes sõnast, millal see ehitus oli sisse
õnnistatud” . Ja uksetalal seisis: “Võta oh vastu, õiglane Kohtunik, Sugeri
palved; lase juhtuda, et ta oleks andestatavalt arvatud Sinu lambakarja”
(De Administratione, Panofsky 1979: 47, 49) .
Poeetiline ja filosoofiline luule on eriti nähtav abt Sugeri enda ladinakeelses
tekstis, mis tänaseni seisab Püha Denis’ katedraali peauksel:
Portarum quisquis attollere, quaeris honorem,
Aurum nec sumptus, operis mirare laborem,
Nobile claret opus, sed opus quod nobile claret
Clarificet mentes, ut eant per lumina vera
Ad verum lumen, ubi Christus janua vera.
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Quale sit intus in his determinat aurea porta:
Mens hebes ad verum per materialia surgit,
Et demersa prius hac visa luce resurgit.*
Nii võiksime selle loengu valgusest lõpetada Sugeri sõnadega:
materialia surgit, luce resurgit.
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6.1
Päikesevarjutus, üks võimsamaid looduslikke
valgusmänge.

6.2
Päikeseobservatoorium. Muistne, ilmselt rituaalne ehitus taevase valguse: Päikese, Kuu ja tähtede
jälgimiseks. Stonehenge.
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6.4

6.3

6.6

6.3, 6.4
Püha Denis’ kloostrikirik Pariisis. Asutatud 7.
sajandil. Rekonstrueeritud Abt Sugeri poolt
1140 ja 1144.
6.5
Püha Denis’ peauks. Peaportaali tümpanon
kujutab Viimset Kohtupäeva.
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6.6
Kuningate nimistu Püha Denis’ kloostrikiriku
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Eelmistes loengutes vaatasime, kuidas ruumi on võimalik kirjeldada hoopis teist
suguste vahenditega, kui oleme harjunud, näiteks mütoloogiliste tavade ja tõeks
pidamiste kaudu . Need moodustavad keeles ja kultuuris püsivaid mustreid või
seaduspärasusi, mille tähendust tihtipeale ei teadvustata . Ometi määrab korduse
muster paljudel juhtudel ka inimese toimimist ruumis, annab sellele teatavaid väär
tusi ja tähendusi ning annab ka tegutsemisele teatava kindluse ja orientiiri .
Ruumi võib kirjeldada ka teoloogiliste ja filosoofiliste tõekspidamiste abil .
Tegelikult tuleks vist ütelda vastupidiselt – nendel tõekspidamistel on ruumiline
ülesehitus . Nii Plotinose kui Dionysiose käsitus Jumalast on ruumiline . Plotinose
Jumalakirjeldus seob mitmeid kontsentrilisi sfääre nende ühise ja ainsa keskpunk
tiga . Kontsentriline kiirgus jumalikust singulaarsusest – Ühest – on emanatsioon,
mis jõuab kõikjale . Samas on emanatsioonil ruumiliselt erinevad intensiivsused
ja tihedusastmed . Mida kaugemale ta liigub jumalikust tsentrist, seda nõrgemaks
ta muutub . Siin avaldub seos jumaliku ehk vaimse ning kehalise vahel . Selliseid
näiteid filosoofia “ruumilisusest” võib leida veel .
Filosoofiline ettekujutus ruumist puudutab ka igapäevast ruumikogemust . Kas
võime kindlad olla, et inimesed kogevad ruumi ühetaoliselt? Kuidas me teame,
et ruum on meile kõigile ühesugune? Kuidas me saame teistega jagatud ruumis
hakkama? Siin on esmaseks tõekriteeriumiks loomulikult see, et niivõrd kui me
ruumis koos toimime ja siin siiski hakkama saame, peab mingi osa sellest olema
inimestele ühetaoliselt haaratav või vähemalt ühetaoliselt ette kujutatav . Eelmistes
loengutes veendusime, et sellisest ruumist saab rääkida ka üldistava mütoloogia
või teoloogia keeles .
Ruumi esimeseks ja üleüldiseks kogemisvormiks on kahtlemata loodus . Loodus
nähtub ruumikõiksuse või ruumitervikuna . Erinevad looduskeskkonnad loovad
inimestes vastava ruumikogemuse, sest igas kohalikus loodusruumis on vajalik toi
mida vahenditega, mida ruum selles piirkonnas nõuab või vajab . On suur vahe,
kas ruumi iseloomustab tihe ja niiske troopiline džungel või lage ja lumine tundra .
NorbergSchulz on välja arendanud isegi vastava hüpoteesi, komplementaarsuse
printsiibile üles ehitatud mõtte, et looduskeskkond mõjutab otseselt inimese hinge
laadi, mõtteviisi ning ka kogemusootusi . Tema jaotus toetub põhiliselt kolmele loo
dusfenomenile või kolmele looduskeskkonnale . Komplementaarsusprintsiip väidab,
et loodus muudab inimese toimimist enesele vastupidises suunas . Põhjapoolseim ja
põhjamaiseim nendest keskkondadest on mets, mis on ettearvamatu, salapärane ja
mitmekesine, tihti täpselt kirjeldamatu . Inimene, kes elab metsas, seega metsaini
mene vastab oma elukohas looduse ebamäärasusele, ettearvamatusele ja hägusu
sele omapoolse selguse ja korrektsusega . Ta täiendab loodust sellele vastupidise,
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ratsionaalse, lihtsakoelise, tihtipeale lõplikule kvaliteedile suunatud lisandusega .
See juhtub just sellepärast, et looduskeskkond on oma olemises alati ebamäärane .
Ebamäärases keskkonnas ei saa loota juhusele või heale õnnele . Kahtlemata kirjeldab
NorbergSchulz siin protestantliku, põhjamaise talupoja maailmavaadet .
Teine äärmuslik loodusruum on kõrb . Kõrb on midagi väga püsivat ja kest
vat, see on otsekui kosmilisteks algosadeks lahutatud ruum, kus on taevas, maa,
horisont, päikese ja kuu liikumine . Seda ei varjuta peaaegu kunagi pilved, tähtede
konstellatsioonid näitavad pidevalt meile teed suures kosmilises süsteemis . Siin on
kõrb kui maa ja taevas kui tühjuse ruum päikesele ja kuule . Inimene omalt poolt
rikastab seda süsteemi värvikirevuse, lõbususe, mitmekesisuse ja irratsionaalsusega .
Ta püüab ruumi teha erinevaks selle kosmilistest parameetritest, mis on igikestvad
ja püsivad põlvest põlve muutumatuna .
Kolmandaks ruumitüübiks peab NorbergSchulz Vahemereäärset loodust,
mis on paraja temperatuuriga, elamiseks mõnus, pakub inimesele looduslikke var
jupaiku ja toitu, ilma et selleks oleks vaja palju vaeva näha . Inimene on Vahemere
piirkonnas NorbergSchulzi jaoks loodusega samalaadne, inimlikud ja loodusele
mendilised vastaspoolsused on tasakaaluasendis .
Vahemerelist loodusmaastikku võime tõesti pidada inimese jaoks harmooni
liseks ja terviklikuks ruumiks . Vaatame näiteks mägiseid piirkondi Kreetal, mis
on Euroopa kultuuri üheks hälliks, kus küpseb täiuslik, kõiki eluvaldkondi haarav
elamisviis . Siin saame rääkida terviklikust orukultuurist, mida leiame ka teistest
Vahemeremaadest . Oru fenomen seisneb selles, et meid ümbritsev maailm on
täiuslikult piiratud, lõplik . Me näeme piisavalt kaugele ja samas peaaegu kõike,
mis orus asub . Meie silme ees on kogu maapind, seda piirav horisont ja taevavõlv .
Kõik vajalikud algupärased looduselemendid on orus kohal, seal on päike kui tuli,
mäed kui kivi ja oja kui vesi, mis alati orupõhjast läbi voolab . Siin on ka aastaaegade
vaheldumine, mis avaldub viljasaagi valmimise ja ettevalmistustena uueks saagiks .
Orukultuuri maailm on terviklik .
Üheks arhetüüpseks orukultuuri näiteks on Knossose asustus ja palee Kree
tal . Suure, merele avatud oru keskel on kõrgendik . Kõrgendikult avaneb vaatepilt
ümbritsevale viljakale orule ja mägisele horisondile . Kõrgendiku keskelt voolab
välja arteesia allikas . Harmooniline, võiks öelda täiuslik, ideaalne elamismaailm
koondub seal üheks ehituseks, paleeks või linnaks . Viimase kohta teame juba eel
nevatest loengutest mitmeid lugusid . Knossose looduskeskkonna idüll kui para
juse näide võikski jääda ideaalkujuks, kui me juhuslikult ei teaks, et selle ruumi
rebivad tükkideks inimlikud vastuolud, mille võrdkujuks on kirglik naine, härg ja
Minotauros . Mütoloogiast teadaolev süütute laste ohverdamine ja seejärel nende

7. loeng

ruumi keeleSt – ruum ja geomeetria

söömine on vähemalt osaliselt arheoloogiliste leidudega kinnitust leidnud (Morris
1992: 113) . Võibolla ongi NorbergSchulzil õigus? Ka sellist loodusharmooni
list kultuuri, mis justkui tundub olevat täiuslikus tasakaalus, rebestavad inimlikud
vastuolud ja vastusuunatused .
Tähtis on eristada ruumi kogemist ja ruumi kogemise kirjeldust . Inimlikule
teadvusele on vahetult antud ruumikogemus kui elamus . See on sügavalt isiklik
ja intiimne ning seda on peaaegu võimatu jagada . Jagada on võimalik vaid ruumi
kogemise ja elamuse kirjeldust . Ruumi kirjeldamise viisid on inimestel sarnased .
Seda, kuidas me ruumi kirjeldame, on võimalik erinevate meediumite kaudu edasi
anda . Ruumikogemus isikliku eksistentsiaalse kogemusena on aga suhteliselt ras
kesti edasiantav ja millegagi võrreldav . Seega ruum ei ole ainult subjektile, vaata
jale või kogejale kinnistunud kogemus, vaid on läbi kirjelduste osaliselt avatud ka
teistele kogejatele .
Üks selline kindel kirjeldusviis, mille abil inimesed ruumis ühtemoodi toi
mivad, on geomeetria . Geomeetria on ajalooliselt olnud salateadus ruumist ja
kõrgteadus ideaalsest . Kõikides vanades tsivilisatsioonides, kus on ehitatud, on
kasutatud ka geomeetriat . Geomeetriast ei ole võimalik lahti öelda, see kirjeldab
meile mõningaid algupäraseid ruumi olemusi . Ühtlasi on selgunud, et geomeetria
on vaba ka ühe inimese arvamusest või hinnangust, see on universaalne, ületab
kirjeldusviisina ühe mõtleja piirid ja on arusaadav paljudele mõtlejale – eriti juhul,
kui geomeetria algpostulaatides on üheselt kokku lepitud ja nendest üheselt aru
saadud . Ometi ei ole geomeetria midagi objektiivset, geomeetria on inimteadvuse
puhas, maailma kirjeldamise eesmärgil tehtud konstruktsioon . Samal ajal on selles
konstruktsioonis teatavad seaduspärasused . Nõnda on geomeetria ka ideaalteadus
mõtlemisest . Juba Platon õpetas, et tegelikkuses pole kahte võrdset kolmnurka, on
vaid kolmnurga idee ja geomeetria seadused . Algpostulaate teades on need kolm
nurga seadused tuletatavad kõigile geomeetritele kõigis tsivilisatsioonides, olgu
minevikus või tulevikus . Seega on geomeetria ühelt poolt praktiline salateadus
ruumis toimimiseks ja teiselt poolt ideaalse mõtlemismudelina üks maailma kir
jeldamise viise, mis laseb meil inimestena vähemalt osaliselt maailmast ühtmoodi
aru saada .
Antiikmaailmas kirjeldas Platon püha müüritöölise, Demiurgose maailma
loomist . Ta ütles, et Demiurgos loob maailma ideaalsetest proportsioonidest ja
vastavatest ideaalsetest elementidest .
On juba ülesanne omaette leida selle kosmose tegija ja isa (ποιητήν καί
πατέρα)[] . Kui nüüd on nii, et kosmos on ilus ja looja hea (καλος
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κόσμος, δημιουργός άγαθός), siis on selge, et ta pööras oma pilgu igavi
kule . [] Ja õigeim sidemetest, mis seob üheks tervikuks asja ja selle,
mis temaga seotud, on proportsiooni (αναλογία) loomulik olek, mis teeb
seda õigeimal viisil (Plato 1999: 51, 59) .
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Igas kehas, igas nähtuses, igas maailmas, mis on kokku loodud, on proportsioo
nid ja looduselemendid omavahelises kooskõlas . Kui proportsiooni rikutakse, siis
on maailmas mingi viga . Keskaeg arendab edasi käsitlust jumalikust kiirgusest kui
geomeetriast, mis on antud ainult inimhingele . Kuid inimhingele on see haaratav
loodusest, Jumalikust loomingust usu ja mõistuse abil . Nii peab geomeetria kui
proportsioon olema puhtakujuliselt jumalik .
Selle loengu esimesel illustratsioonil on kuningas Offa ja tema kivimeister
Albani kloostri ehitusel . Offa peas olev kroon sümboliseerib võimu, raha ja polii
tilist tahet ning pühitseb kuningat neid kasutama . Kivimeistri või arhitekti tun
neme ära tema atribuutidest, üheks on nurgik ja teiseks suuremat sorti mõõtsirkel .
Illustratsioonil kujutatud nurgik on olemuselt sarnane teise nurgikuga, mida
on kujutatud Reimsi katedraali vasaku põikhoone küljel oleval hauaplaadil . See
kuulub Hugues Libergier’le . Hugues seisab tiivuliste inglite kaitse all saleda gooti
portaali ees, mis on ühtaegu ehitus ja taeva värav – porta caeli . Reimsi Püha
Nicaise’i kiriku meister on kivisel plaadil kujutatud oma töö ja võimu sümboli
tega . Ta kannab akadeemilist keepi, kirikuehituse mudelit ja mõõdupulka, mida
kutsutakse virga’ks . Panofsky arvates on tema kujutamisviis pretsedenditu – esma
kordselt on kivimeistril käes kuningliku patrooni sümbol – kirikuehituse makett .
Chartre’i peaportaalil on selline kujutamisviis lubatud ja pühendatud vaid kõrge
tele kuninglikele aukandjatele – ehituse soosijatele ja finantseerijatele . Kui kunin
gate ja printside puhul on ehituse miniatuur märgiks ja meenutuseks, siis Hugues’i
mudel on daidala selle sõna otseses mõttes . Ta ei hoia käes, mitte ainult märki –
eikon’it –, vaid tegelikku mudelit, maketti, millena ehitus kavandatakse ja millest
see saab maha märgitud ning tegelikkuses üles mõõdetud – taeva ja maa vahele .
See mudel on loodud eimillestki, teadmiste abil . Nii palju kui need teadmised on
jumalikud, mudel ja ehitus kestavad ja püsivad .
Tööriistad, mis Hugues’i kõrval on, näitavad seda komplitseeritust, mis lihtsa
ehitustööga kaasas käis . Sirkel oli meistrile asendamatu tehniline ja ka intellek
tuaalne töövahend . Olgu märgitud, et portaal, mille ees Hugues seisab, põhineb
ristkülikul “vastavalt õigele mõõdule” ja võrdkülgsel kolmnurgal (Simson 1974:
34) . Gooti võlvi paigutuvad kivid on keerulise konfiguratsiooniga – nende alus
pind on moodustunud kahest erineva raadiusega kaarest, mis tulenevad travee
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plaani ja lõike proportsioonidest . Iga kivi on töödeldud spetsiaalselt oma kohale
võlvis, ja jõud kantakse kivilt kivile pindadega, mis on risti võlvi moodustajate puu
tujatega . Mördi osatähtsus sellises võlvis on vaid tasandada kivipinna ebatasasusi
ja see on väga õhuke . Nii pidi ehitusmeister mudeli, plaani ja lõike abil iga detaili
konstrueerima ja seejärel valmistama ainulaadsena . Ainsateks vahenditeks sellise
töö tegemisel olid nurgik ja sirkel ning meetodiks ruumi kirjeldus geomeetria kui
ideaalse, kehatu teadmise abil .
Hugues’i paremal käel seisab nurgik, mis on etaloniks täisnurga saamisel .
Hugues’i nurgik on aga veelgi keerulisem, kui esmapilgul arvata võib . Hauaplaadi
ees seisev vaataja, kes on varemalt ehitusega kokku puutunud või kellel on muidu
terav pilk, märkab üht ebakõla . Nurgiku haaratsid ei ole paralleelsed . Nii on nur
giku sisenurk ja välisnurk teineteise suhtes viltu . Neid ei saa kasutada paralleelselt
ilma nurgiku asendit muutmata . Ilmselt pole see pedantsete kivimeistrite juhuslik
viga, vaid oluline detail, mis vajas äramärkimist . Alles mitu aastat pärast Reimsi
külastastamist sain teada selle nurgiku tegeliku tähenduse . Nii sise kui välisnurga
hüpotenuusid kui ka nende pikendused moodustavad omaette geomeetrilise
süsteemi, mis lubab ehitusmeistril seda oma töös rakendada . Nurgiku välimine
proportsioon annab meile kolmnurga 30 x 60 x 90 kraadi ja sisemine proport
sioon kolmnurga 31˚30'10" x 58˚29'50" x 90 kraadi . Tihti toimisid ühes sellises
süsteemis terved meistrite koolkonnad . Varjatud geomeetriline maatriks vajutas
oma pitseri kogu ehituse proportsionaalsele süsteemsusele (Blake 1960) . Mitte
juhuslikult ei hakata just nüüd antropomorfset jumalakuju kirjeldama geomeet
rilise tõeluse põhjal sirkliga maailma loomas (Simson 1974: 34) .
Gooti katedraali ettekujutamine ja ehitusviis nõudis, et kogu ehitus oleks allu
tatud ühele ruumisüsteemile, mis tähendas seda, et löövi valitud laiuse, kõrguse
ja geomeetrilise mustri järgi, millega lõige ja plaan omavahel kokku sobisid, oli
võimalik tuletada kõik üksikud süsteemielemendid . Nende üksikute elementide
tuletamine oli algse geomeetrilise süsteemiga määratud .
Seda tehnoloogilist perfektsust, mille saavutasid gooti kivimeistrid, on raske
üle hinnata . 16 . sajandi alguseks, kui uued tehnoloogiad ja ehituslaadid hakka
sid murendama keskaegset maailmavaadet, oli gooti võlvide ava ja võlvipaksuse
suhe jõudnud 1:100 – see on munakoore proportsioon (Bathi klooster – 9 .1
m aval 90 mm, Cambridge’i King’s College – 12 .7 m aval 120 mm (Heyman
2000: 367) .
Offa puhul ongi meil teada, kuidas tema kivimeister endale sellise geomeetri
lisele süsteemile vastava nurgiku tegi . Nurgikut ja viimase geomeetrilist proport
siooni pärandati edasi läbi kuninglike meistrite dünastia . Selle dünastia poolt
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ehitatud kabeleid ja kirikuid vaadates näeme, et ruumi proportsioneerimise süs
teem on neil kõigil ühetaoline .
Geomeetria kui salateadus oli kõrvaliste pilkude eest varjatud, ta oli varjatud
vabameistrite või frankmassoonide (pr franc-maçon, ingl freemason), vabade
müüritööliste loozhides (algupäraselt vanaprantsuse loge ehk siis varjualune, pea
tumiskoht) . Kirikute müüride ümber, mille ehitus võis kesta sadu aastaid, asusid
sellised varjualused, kus vastutav meister oma sellidega töötas . Geomeetrilised süs
teemid on vähemalt algselt olnud meistrite salajas hoitud töövõtted ja mõtted .
Tuntud on hilisgooti meistri Villard de Honnecourti isiklikud loozhiraamatud .
Keskaja lõpul sai geomeetria koos teadmiste kasvuga paljudele ühiskonnakihti
dele üha kättesaadavamaks ja loozhiraamatud ei omanud enam sellist salajast ja
hermeetilist iseloomu nagu keskaja algupoolel .
Uusaeg ehk renessanss käsitleb geomeetriat sarnaselt Platoniga: maailmas pei
tuvad seaduspärasused on eelkõige looduse geomeetriline ülesehitus ja maatriks .
Näeme, kuidas uusaegne maailm sukeldub geomeetria praktilistesse käsitlustesse
ja praktilistesse lahendustesse . Hakatakse kaardistama maid, geomeetria ruumi ja
eelkõige pinna mõõtmise vahendina saab kogu looduse, kogu maailma mõõtmise
vahendiks . Kaarte on loomulikult vaja selleks, et pidada sõda . Sõda või lahing
on, nagu nägime chora puhul, ajalisruumiline nähtus, mis tekib siis, kui inimene
suudab ruumi ja aega piisavalt haarata, kui ta suudab aega ja ruumi enda kasuks
pöörata .
Renessansiga tekib ka arusaam, et kui maailm on kirjeldatud, kui looduskesk
kond on kirjeldatud geomeetria vahendite abil kaardiks, siis on võimalik seda
loodust hõivata, hõlmata, hallata, vallata . Loodus on koloniseeritav ja muutub
planeerimise objektiks . Teame, et Veneetsias tehti esimesi detailplaneeringuid sel
leks, et pärast idapoolsete kaubateede äralõikamist võtta maksimaalselt kasutusele
linnriigile kuuluvad maavaldused – terra ferma, kindel maa . Veneetsia kartograa
fide kogukond, kes seni oli tegelenud merekaartide valmistamisega selleks, et val
mistada ette kaubanduslikke ja sõjalisi invasioone, suunas oma intellektuaalsed
võimed ja geomeetrilistehnoloogilised vahendid nüüd maapinnale .
Seame niisiis tänase loengu teemaks hüpoteesi, et ruumi kirjeldamise viis, see,
kuidas me ruumi kirjeldame, tegelikult loob meile arusaamise ruumist – ja vastupidi. Meie arusaamine ruumist eeldab ka vastavaid ruumikirjeldamise viise.
Arhitekti amet või professioon omandab oma tänapäevase tähenduse
15 .16 . sajandil, eraldudes muudest ametitest umbes 1450 . aasta paiku . See
toimub arhitekti isoleerimise teel . Kui antiikne arhitekt on müstiline käsitöö
line – daidalos või demiurgos, ja keskaegne arhitekt on geomeetriat tundev
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kivimeister – frankmassoon, siis moodne arhitekt on Leon Batista Alberti järgi
kõigepealt kunstnik ja teadlane, kes seisab ülalpool ehitajaid . Arhitekt on juba siis
vaba mees, kui ehitajad on seotud veel gildide ja tsunftidega . Arhitekti ja ehitaja
poliitilise või ühiskondliku staatuse erinevusest olulisem on aga nende erinev
töömeetod . Ehitaja tähtsaimaks eelduseks on oskus teha, arhitektil oskus teada .
Kivimeister jõudis oma positsioonile tänu sellele, et ta käis oma professiooni algu
sest lõpuni läbi, alustas abitöölisena, edasi töötas kiviraiduri ja geomeetrina ning
alles seejärel sai selliks ja lõpuks meistriks – arhitektiks, kellele usaldati hoone
nii tähenduslikus, geomeetrilises, konstruktiivses kui ka rahalises mõttes . Ja ta oli
oma tööde eest täielikult vastutav . Alberti kirjeldatud arhitekt isoleerib ennast
praktilisest tööst – techne’st, tähtsustab aga teoreetilist, tunnetuslikku külge
(episteeme või gnosis, olenevalt sellest, kas me vaatame tõsikindlat teadmist või
salateadmist) .
Moodne arhitekt saavutab oma positsiooni tänu teadmistele, mida ja milleks
teha, ilma et ta päris täpselt ise teaks, kuidas seda teha . Ta teab, mida saab teha ja
ta teab, milleks seda on vaja teha . Alberti oli oma ajastu üks silmapaistvalt haritud
mehi . Tema raamat De Re Aedificatoria, tuntud ka nime all “10 raamatut ehita
misest” avaldati aastal 1452 ja kirjeldab suurepäraselt PõhjaItaalia erinevaid kivi
sorte, mörte, ehitusliivasid ning ka kohti, kust neid saab . Vaatamata ehituslikule ja
konstruktiivsele informatsioonile on Alberti raamat siiski täiesti erinev Vitruviuse
kompendiumist . Alberti pöördub eelkõige haritud tellija poole, ta näitab, et ehitus
on intellektuaalne seiklus, mitte ainult utilitaarne vajadus .
Raamat ehitamisest ongi üheks neist uutest nähtustest, mille toob kaasa
moodne aeg – renessanss . Tekib täiesti uus meedium: trükisõna . Muidugi on kir
jasõna kestnud aegade hämarusest, kuid tänase ühiskondliku positsiooni saavutas
see alles siis, kui muutus võimalikuks raamatu tirazheerimine trükkimise abil . Kuni
selle ajani saame me rääkida manuskriptidest, käsikirjadest, mis on haruldased ja
seetõttu väga hinnalised . Nüüd aga võib raamatuid lubada endale iga ehitusmeis
ter . Loozhiraamatute uurija Lon Schelby esitab raamatute jõudmisest ruumi ja
ehituskunsti juurde järgneva poeetilise kirjelduse:
Kui arhitekti sotsiaalne ja professionaalne staatus tõusis, siis kivimeist
rite kunst tervikuna langes, muutes nood arhitekti aitavateks ehitajateks .
Need muutused olid paralleelsed nihetega ehituskunsti valla hariduslikes
eesmärkides ja meetodites . Kiviraidurid ja puusepad liikusid üha enam
suunas, mis tegeles sellega, kuidas ehitada ja valmistada vastavalt kavan
ditele, mis olid tehtud väljaspool nende elukutset .[] Teisalt arhitektide
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haridusviisi muutis oluliselt 15 . sajandist arenev žanr Euroopa kirjandu
ses – raamatud, mis tegelesid arhitektuuriteooria ja – praktikaga . []
Igaüks võis minna otse arhitektuuriraamatute juurde, mis ilmusid esma
kordselt peene nirena 15 . sajandil, muutusid lausa jõeks 16 . sajandil ja
paisusid üleujutuseks 17 . ja 18 . sajandil . [] Arhitekti kui vabahärra
aeg hakkas koitma . Põhiliseks teguriks, mis kiirendas uue arhitektuurse
usuõpetuse levikut, oli trükipress . Terve 16 . sajandi kihutati neist masi
naist läbi mitmeid klassikaliste arhitektuuriraamatute väljaandeid, mida
levitati üle kogu Euroopa . Vanim teadaolev traktaat Rooma arhitektuu
rist oli Vitruviuse töö, mis kompileeriti imperaator Augustuse perioodil .
See trükiti aastal 1486 ning 1556 ilmus Veneetsias järgmine suurepärane
väljaanne, mille oli illustreerinud Palladio (Shelby 1977: 3, 4) .
Võime kahtlustada, et klassikaline arhitektuur renessansi tähenduses võlgneb
oma laia leviku Euroopas eelkõige uutele kirjeldamisviisidele, uutele meediava
henditele . Vahemärkusena tuleb öelda, et Vitruviuse traktaati teati ja tunti kogu
keskaegses Euroopas . Seda kasutati, kuid ei peetud alati vajalikuks järgida, sest
keskaegsel ehitusviisil olid oma kaanonid, põhimõtted ja tehnoloogia . Brunelleschi
on see, kes pärast Firenze toomkiriku kupli gooti konstruktsiooni väljamõtlemist
esimesena oma arhitektuuri uusaega sirutab . Tema San Lorenzo kirik on juba täiesti
kaasaegne, klassikapõhine ehituskunst .
Vaataksime ka mõningaid teisi uuendusi, mis sel ajal kasutusele tulevad .
Rooma numbrid asendatakse araabia numbritega, mis teeb võimalikuks algebra
arengu . Võetakse kasutusele analüütiline matemaatika . Tekib võimalus uurida
anatoomiat ja ilmub anatoomiline joonistus . Tähtsad renessansi õpetlased, kes
universaalidena tunnevad paljusid valdkondi, peavad oma ülesandeks uurida,
mis on kehade sees, kaasa arvatud inimkeha sees, mida on sinnamaani pühaks
ja puutumatuks peetud . Võetakse kasutusele perspektiivjoonistus kui analüü
tilisgeomeetriline süsteem ruumi kirjeldamiseks . Selle otseseks leiutajaks on
Brunelleschi . Võetakse kasutusele ja laialt levivad ka täiesti uued raha ja kauba
suhted ning krediidisüsteem, mida küll tunti nii Roomas kui Bütsantsis, kuid
kaasaegses tähenduses tekib see koos pankadega just Veneetsias, Firenzes ja Mila
nos – PõhjaItaalia linnades . Nimetatud linnade kaubandus hakkab pärast seda,
kui idapoolsed kaubateed on ära lõigatud, kasvama ja Ameerika avastamisega
väljub merekaubandus Vahemere piirest .
Me võime veel rääkida ka sellisest nähtusest nagu rahvuse sünd . Renessansi
kirjamehed kirjutavad rahvakeeles, nad kirjutavad rahvale . Ladinlik kultuur –
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universaalne maailmavaade keskajal – annab järele . Ladina keel kui õpetuse ja
Euroopa ühinemise keel fragmenteerub .
Tähtsamad mõtlejad olid Nicolaus Cusanus, Francisco Suárez, Marsilio Ficino,
Nicolaus Copernicus või Mikolaj Kopernik, Giordano Bruno, Tommaso Campa
nella, Rotterdami Erasmus või Desiderius Erasmus, Niccolò Machiavelli ja Püha
Thomas Morus või Thomas More ja Johannes Kepler . Need on mõtlejad, kes sil
lutavad teed moodsale maailmale paljudes valdkondades . Mitmed nende hulgast
käsitlevad uuel moel ka ruumi .
Ilmub uues vormis ideaallinna plaan . Esimeseks peetakse Antonio Filarete
plaani Sforzinda (1464) . See oli täiuslik, sümmeetriline ja ringile põhinev linn . Juba
on äratuntavad kolmurkse geomeetriaga bastionid, vallikraavid, kanalid ja kontsent
riline linnastruktuur . Ruudule ülesehitatud ideaallinn oli Albrecht Düreril (1520) .
Kuueteistkümnenda sajandi lõpul saab oma vormi tuntuim ideaallinn Palmanova –
täielikult sümmeetrilise põhiplaaniga, kolmekihiline bastionaalsüsteemiga kindlus .
Kui esimeste ideaallinnade puhul võiks kahtlustada püha geomeetriat ja graafilise
mandala ihalust, siis Palmanova on tehnoloogilise ja logistilise geomeetria instru
ment . Selle struktuur allub täielikult raskete tulirelvade lasketrajektooride plaani ja
lõike geomeetriale . Sellest tuleneb bastionide, vallikraavide ja eelkindlustuste kon
figuratsioon, nagu ka linna tänavate ja väljakute võrgu optimaalne muster kahurite
liigutamiseks ühelt bastionilt teisele . Sakraalne ruumikeel – geomeetria – loovutas
oma koha tegelikkuse matemaatilisest kirjeldusest tulenevale geomeetrilisele ana
lüüsile, millest sai uute linnaehituslike ideede liikumapanev jõud .
Uuendused geomeetria vallas ei piirdunud aga linnaruumi kirjeldamise ja
loomisega . Nicolaus Copernicus oli Poola kirikutegelane, kes asendas maailma
geotsentrilise ruumisüsteemi heliotsentrilisega . Heliotsentrilist süsteemi tunti
küll juba ka antiikajal, kuid Copernicus töötas välja selle matemaatilise mudeli .
Tema raamatu De revolutionibus orbium coelestium väljaandmist korraldanud
luteri kirikuõpetaja ja teoloog Andreas Osiander lisas sinna sissejuhatuse ja esit
les Copernicuse heliotsentrilist süsteemi kui lihtsalt hüpoteesi või matemaatilist
fantaasiat . Lisaks kõrvaldas ta raamatust mõned viited, mis hiljem annavad õiguse
süüdistada Copernicust plagiaadis . Johannes Kepler kasutas oma dissertatsioonis
pütagoorlikku spekulatsiooni, et tõestada kosmilise süsteemi heliotsentrilist ole
must . Hiljem postuleerib ta elliptilised orbiidid planeetidele ja käsitleb päikest
nende fookusena . Aastal 1685 näitab sir Isaac Newton, kuidas sellist täiuslikku
taevalikku maailma matemaatiliselt kirjeldada .
Giordano Brunolt pärinevad mõned olulised hüpoteesid, mis annavad võima
luse mõista uusaegse mõtte lähtekohti . Bruno oli neoplatonist, kuid ta rakendas
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oma neoplatonismi astronoomiliste hüpoteeside teenistusse . Ta laenab Cusanuselt
mõtte maailma olemise paljususest ja toetub Platonilt üle võetud maailma loova
demiurgose ideele – teatavale universaalsele intellektile . Viimane hoiab paljust
maailma liikumises ja annab sellele paljusele monoteistliku printsiibi, mida võib
sõnastada: üks hing ja palju asju . Bruno ütles, et asjade paljususest loeb inimlik
mõistus uuesti välja universaalse jumaliku põhjuse ja inimlik teadvus ei ole midagi
muud kui universaalse jumaliku põhjuse ja ettemääratuse mõistmine . Kuid Gior
dano Bruno puhul on oluline rõhutada seda, et maailma hing, mis on väljendatav
universaalse intellektina, ei ole veel Jumal . Jumal kui selline on ainult algupärane
põhjus maailma loomiseks ja predestinatsioonid on justkui jumaliku loomingu
ettemääratus . Jumal on kirjeldatav siin monoteistliku algpõhjusena, mis hoiab
paljust maailma liikumises ja ühes tervikus .
Tegelikult me saame rääkida ainult asjade maailmast ja substantsist, mis on
nende asjade taga, Jumal kui looja jääb sellest süsteemist tegelikult kõrvale . Asjade
maailma ja nende taga olevat universaalset intellekti kõrvutades jõudis Bruno oluli
sele järeldusele, et maailmu, kus on palju asju, võib olla väga palju, maailmade hulk
võib olla lõpmatu . Lõplik on ainult ruum kui ulatuvus ja lõplik on ainult jumalik
looming . Kui Copernicuse astronoomiline hüpotees, heliotsentriline hüpotees
rakendada sellisele olemisõpetusele, mis jaotab maailma kolmeks: esemed, loov
intellekt ja algpõhjuslik Jumal, siis näeme, et see toob endaga kaasa revolutsioo
nilise uuenduse: päikesesüsteeme, heliotsentrilisi planeedisüsteeme ei pruugi olla
ainult üks . Neid võib lõpmatus ruumis olla lõputul hulgal .
Ükski päike, ükski planeetide süsteem ei saa olla universumi keskel, all ega üle
val – selle asend on alati relatiivne . Asend on vaatleja asukohast sõltuv, suhteline .
Mis omakorda tähendab seda, et senine terviklik monoteistlik süsteem, kus on
Päike, Jumal ja maailm, lõhutakse pluralistlikuks ilmaruumiks . Jumalik loomis
akt, selle tähtsus ja märgatavus vähenevad uues ruumisüsteemis veelgi . Pole siis
imestada, et Bruno vastu avaldasid pahameelt nii katoliiklikud kui protestantlikud
kristlikud ideoloogid .
Geomeetria, mis oli renessansis säilitanud veel pühalikkuse jumaliku loomingu
peegeldajana, rakendub uusajal hoopis suurematele ruumitervikutele kui katedraal
või ideaallinn . Geomeetria ühineb nüüd uuesti ontoloogilise filosoofiaga, abst
raktse matemaatilise analüüsiga ja selle abil asutakse kirjeldama kõiksuse ruumi –
kõigepealt Päikest ja planeete, aga Bruno puhul ka lausa tähesüsteeme . Niipea kui
geomeetrilisest ilmaruumi kirjeldusest kaob jumalik loomisakt, kaob ka geomeetria
pühalikkus .
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Tähtsaks antiikmõtete vahendajaks renessansi perioodil oli neoplatonist Mar
silio Ficino . Kõrgskolastika liigub keskaja lõpus Aristotelese filosoofilise pärandi
lõpliku tühjendamise suunas ja uued teadmised meresõidust, poliitikast, kauban
dusest ja maailmast endast ei mahu enam skolastilise maailmavaate selgitustesse .
Empiirilise ja loodusfilosoofilise mõttesuuna valitsevaks kreedoks sai vastu
kaaluna aristoteleslikule skolastilisele loogikale uuesti Platoni pärand . See võtab
maailma hermeneutilise tähenduse kuju, mida otsitakse eelkõige mitmetes salatea
dustes . Platoni tööd tõlkis ladina keelde Ficino . Tema patrooniks oli Cosimo de
Medici, pankurite ja valitsejate suguvõsa üks tähtsamaid esindajaid . Nii Cosimo
kui tema poeg Lorenzo soosisid kunsti ja teadusi . Ficino oli ka Lorenzo õpetajaks .
Ficino tõlkis ladina keelde kõik Platoni dialoogid, sealhulgas kõigepealt Timaiose,
aga paralleelselt ka orfilisi hümne ja Hermes Trismegistose töid . Nendest tõlgetest
kujunesid seminarid, kus juhtivad aadlikud ja nende huvitatud kaaslased kuulasid,
arutasid ja vaidlesid tõlketekstide üle .
PõhjaItaalia linnriikides kujunesid soodsad olud suurte summade kaasamiseks
haridusse ja õpetamissüsteemi . Kasvasid eraraamatukogud, näiteks Frederico da
Montefeltro oma Urbinos, kes teadaolevalt paigutas kolmandiku oma tuludest
ehitamisse, kunstiteoste tellimisse ja raamatukogudesse . Cosimo de Medici raken
das oma pankade kasumi kunstide toetamise ja eelkõige antiikmaailma filosoofia
taastõlkimise ja kasutusele võtmise teenistusse . Nimetatud valitsejad, kes olid küll
türannid, aga teisalt ka metseenid, on renessansi perioodil esimesed suurte raama
tukogude toetajad . Vahel olid nende lossiraamatukogud avatud ka tavainimestele .
Eriti näeme seda Urbinos Frederico puhul, kus isegi paleearhitektuur on kavan
datud niimoodi, et sissepääsu juures on palazzo sokkel moodustanud kivipingi, et
inimesed saaksid oma järjekorda oodates istuda .
Niisiis muutub arhitektuur 15 . sajandist vabakunstiks, ta muutub haridus
nähtuse artes liberales osaks . Alates Albertist hakatakse arhitektuurseid ideid üha
enam kirjeldama ja kogema mitte kui ehitamist ja ehitust, vaid kui geomeetrilist
paigutust . Seda kutsutakse itaaliakeelse nimega lineamenti – üheselt mõistetav,
kahemõõtmeline, ortogonaalne joonistus . See edasiminek Hugues’i sirklilt ja
mudelilt, mida ta endaga hauani kaasas kannab, on tegelikult üleminek tänaseni
tuntud arhitektuursetele joonistele .
Keskaegsed, mudelitest ja geomeetrilistest maatriksitest lähtuvad tehnikad ja
üksühele mõõtkavas hoone ehitamine asendub mõõtkavalise joonisega . See on
renessansi joonistus ning hiljem vaselõike graafika . Vaselõige võimaldab trükipressi
kombel projekte tirazheerida, mis tähendab, et ühte projekti on võimalik trük
kida palju eksemplare . Plaanid, vaated ja lõiked (mis ilmuvadki esmakordselt sellel
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perioodil) nagu ka ruumilised kujutised muutuvad väljaanneteks . Kui renessansi
joonistus või vaselõige saavad arhitektuurse kavandamise aluseks, siis toovad nad
endaga paratamatult kaasa geomeetria ja analüütika seadused, mida rakendatakse
kahemõõtmelisel tasapinnal . Geomeetriline ja analüütiline mõtlemisviis, mille
tasapinnaline projekteerimine endaga kaasa toob, muutub arhitektuurse maailma
vaate aprioorseks aluseks ja sellisena ka ruumi kavandamise ja kehtestamise osaks .
Tunnetusteoreetiliselt võime öelda, et mõte kui ettekujutus ja kujutis saavad
esitletud ja kirjeldatud – presenteeritud ja representeeritud . Selle tagajärjel muutub
arhitektuur ja ehitamine kui kollektiivne müsteerium ruumis üha enam indivi
duaalse mõtlemise, selle mõtte kirjeldamise ja realiseerimise protsessiks . Renes
sansiga koos tekib ruumi ja ehitamisse autor, ilmub arhitekt kui autor . Indiviid,
subjekt ja tema isiklik suhe maailma saavad palju olulisemaks kui ruumitervik ja
ühiskondlik ruumikäsitlus .
Perspektiivi kui eksperimentaalse ja intellektuaalse tunnetusaparaadi loomine
ning põhiline kasutuselevõtt projekteerimises langevad kokku ka trükikunsti leiu
tamisega LääneEuroopas . Just Brunelleschi kujundas perspektiivi geomeetriast
uue projektiivse ehk kujutava geomeetria . Viimane hakkas kiiresti levima trükitud
raamatutena . Esimene kirjalik käsitlus on siiski Albertilt – De Pictura (1435; tõsi,
raamatuna trükiti see alles 1455) . Järgmine oli Piero della Francesca De prospectiva pingendi (1474) . Esimene illustreeritud, trükitud käsitlus perspektiivist oli Le
Viatori ( Jean Pelerin) De artificiali perspectiva (1505, Toul, Massey 2003: 9) .
Järgnevad teised oluliste trükitud väljaannete autorid: Luca Pacioli (1445–
1514), Albrecht Dürer (1471–1528), Sebastiano Serlio (1475–1554), Frede
rico Commandiono (1509–1575), Jean Cousin (1490–1560), Daniele Barbaro
(1513–1570), Jacobo Barozzi da Vignola (1507–1573), Egnatio Danti (1536–
1586), Hans Vredeman de Vries (1527–1604), Simon Stevin (1548–1620), Salo
mon de Caus (1576–1626), Girard Desargues (1591–1661) ja Abraham Bosse
(1602–1676) .
Alberti kirjeldab geomeetrilise projekteerimisprotsessi artikuleerimist ja tead
vustamist järgmiselt:
Seepärast ütleme kõigepealt, et kogu ehituskunst koosneb kavandamisest
ja konstruktsioonist . Kavandamise kõik jõud ja seadused koosnevad ehi
tuse, fassaadi, komponeerivate ja vormi andvate joonte ja nurkade täpsest
ja õigest leidmisest ja ühendamisest . Ja meie võime oma mõtetes ja ette
kujutuses kujutleda perfektset ehituse vormi täiesti lahus mateeriast . Sea
des ja reguleerides teatud korra, kohalt nihutamise või ühendamise teel
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jooni ja nurki . Kui see on kindlustatud, võime kutsuda kavandjoonist
kindlaks ja elegantseks joonte ja nurkade eelkorrastuseks, mis on koge
tud vaimus ja üles märgitud geniaalse kunstniku poolt (Alberti 1965: 1) .
Kuid nagu Alberti puhul tuleb tihti tunnistada, on ta väga enesekriitiline ja
kirjutab seepärast järgmises lõigus nõnda:
Seda võin enda kohta öelda, et olen tihti alustanud oma vaimus ehituse
ideega, mis on mulle pakkunud suurepärast rahuldust . Kuid kui olen
jõudnud tema taandamisele joonteks, olen leidnud, et just need osad,
mis mulle kõige rohkem meeldisid, on täis suuri vigu ja vajavad paran
damist . Ja kui olen teist korda sellise joonise üle vaadanud, mõõtnud iga
osa numbriga, olen olnud aru saaja ja häbistatud omaenda ebatäpsuse
poolt (Alberti 1965: 207) .
Üleminek uutele kavandamistehnikatele ja kujutustehnikatele, mida tänapäeva
arhitektid endastmõistetavaks peavad, on just seotud uue matemaatilise ja geo
meetrilise representatsiooniga . See uus meetod erineb radikaalselt nii antiiksest
kui ka keskaegsest kujutusviisist . Oma olemuselt on see täiesti uus maailmavaade,
mis eraldub ja eemaldub senikehtivast või tavapärasest kreekaaraabia nägemise
teooriast . Perspectiva naturalis on käsitlus nägemise ruumilisusest, sellest, kui
das inimene näeb ja kogeb ruumi vaatlejana . Perspectiva artificialis geomeetrilise
konstruktsioonina eraldub nüüd sellest optikast ja nägemiseõpetusest, mille juba
3 . sajandil e .m .a Eukleides esmakordselt piisava mitmekülgsusega välja töötas .
Eukleides oletas, et valgus liigub mööda sirgjoont, ja jälgis geomeetrilisi sea
duspärasusi, mis tekivad valguse peegeldumisest ja murdumisest . Oma õpetuses
optikast demonstreerib ta, kuidas esemete väljanägemine on vaatleja suhe nen
desse, vastavalt tema asendile eseme suhtes . Niisiis annab see, kuidas vaadeldav
ese ja vaatleja paiknevad ruumis meile teadmise, kuidas vaadeldav ese välja näeb .
Selliseid suhteid, millest räägib Eukleides, saab väga täpselt väljendada geomeetria
abil . Kogu keskajal jääb Eukleidese õpetus selgrooks, mille najal Araabia ja Euroopa
õpetlased kirjeldavad nägemist .
Üldjoontes oli selles küsimuses tol ajal kaks koolkonda: ühed, kes väitsid, et
valguskiir lähtub silmast ja teised, kes arvasid, et valguskiir saabub silma . Silmast
väljuv kiir, mis on geomeetriliselt kirjeldatav, oli esimeste arvates see vahend, mil
lega inimene ruumi kogeb . Kahtlemata on keskaegne valgusekäsitus lahutamatu
teoloogilisest ja tunnetusõpetuslikust valgusekäsitlusest .
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Tehnilisest küljest on renessansi ühe fookusega lineaarperspektiiv postuleeritav
täiesti iseseisvana traditsioonilise optika teooriatest . Algselt püütakse küll perspek
tiivi kui geomeetrilist konstruktsiooni ja looduslikku perspektiivi kui nägemismoo
nutusi omavahel ühendada . Viimane on mingil viisil kogu aeg kujutavas kunstis
figureerinud . 15 . sajandiks oli aga perspectiva artificialis lõplikult distantseerunud
traditsioonilisest optikast, sest arenes koos matemaatilise paradigmaga . Alberti
kirjutab oma raamatus maalikunstist (De pictura):
Tõesti, antiikõpetlastel oli tõsine vaidlus, kas need kiired väljuvad sil
mapinnalt . See on väga keeruline ja meie eesmärkide jaoks tähtsusetu
küsimus ning me võime selle siinkohal kõrvale heita (PerezGomez
1997: 19) .
Selline on preambula, millega Alberti alustab renessansi perspektiivi kui konst
ruktsiooni kirjeldamist, mida meilegi on õpetatud kui maalikunstis või arhitektuu
ris kasutuselolevat ruumilist kujutusviisi ja selle seaduspärasusi .
Alberti kirjeldab, kuidas arhitekt kujutab ruumi joonistades hoone plaani . Ta
nimetab selle ikonograafiaks (ikonograafia sisaldab sõna eikona, ikoon, märk, ja
on seega märgiõpetus, märgi kirjeldamine) . Alberti arvates peab arhitekt ruumi
plaani tegema paralleelselt horisondi tasandiga (ex fundamenti descriptioni), seega
kirjeldades vundamendilt või aluselt, mis omakorda tähendab, et hoone on justkui
pooleks lõigatud . Alumine pool on nähtav hoone plaanina . Vaateid kirjeldab ta
kui ortograafiat ehk õigesti tähistamist, õigesti märkimist . Ortograafia viitab, et
kontuuri ning osasid projitseeritakse vertikaalsele tasandile ilma jooni paranda
mata ja säilitades tegelikud nurgad .
Kui antiikne ja keskaegne arhitekt vaatasid kogu ruumi pidevalt kolmemõõt
melisena, siis renessansi arhitekt suhtles ruumiga juba plaani ja vaate abil . Tema
seadis ruumiterviku kokku oma teadvuses . Muidugi ei pea me nüüd kahtlustama,
et eelnevate perioodide arhitektid poleks selleks võimelise olnud . Vahe on ikkagi
esitlus ja kavandamistehnikas .
Me ei näe hoone fassaadi kunagi sellisena, millisena seda kujutatakse kahe
mõõtmelisel paberil . Ruumis on see alati teistsugune, ruumis on alati moonutused,
mis tulenevad loomulikust nägemisnihutusest, perspectiva naturalis’est . Ka hoone
plaani ei näe me kunagi sellisena, nagu see on joonisel, sest isegi vundamenti näeme
me alati teatud nurga alt, teatud perspektiivis . Me näeme plaani ja vaadet paralleel
selt ainult vaimusilmas, või siis, kui kujutame ennast piisavalt kaugele vaadeldavast
objektist . Silmadest väljuvad kiired on paralleelsed ainult hüpoteetilises olukorras .
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Hilisrenessansi jumalik perspektiiv on vastupidine inimlikule perspektiivile . Kui
inimese silm on alati väiksem kui vaadeldav objekt, siis Jumala silm on alati lõp
matult suurem . Renessansi plaanid ja vaated eeldavad justkui vahepealset silma,
mis on sama suur kui objekt, mis tähendab, et kõik jooned peavad tegelikult olema
paralleelsed . Siis näeme objekti moonutusteta . Seega kujutab renessansi geomeetria
oma arhitektuursete plaanide, lõigete ja vaadetena inimest või vaatlejat abstrakt
sioonina, mis ei ole kirjeldatav inimliku eksistentsi kaudu .
Vabamüürlaste käsitlus Jumalast kui kõikvõimsast või kõikehaaravast silmast
muudab selle perspektiivi hoopis kujutletamatuks . Silm on oluliselt suurem kui
objekt, mida vaadatakse . See tähendab, et kui sellest hiigelsuurest silmast väljuvad
kiired, siis vastupidiselt inimlikule perspektiivile koonduvad nad ümber vaadeldava
objekti . Nii on võimalik objekti näha kõigist külgedest ja alt ning pealt korraga .
Tekib absoluutselt täiuslikult kogetav objekt .
Renessansi perioodil saab geomeetriliselt selgeks, kuidas on omavahel seotud
plaan ja vaated . Need kujutavad endast kõiki inimliku nägemispüramiidi lõikeid .
Ka vaade on lõige, kõikehaaravasse ruumi ühe spetsiaalse koha pealt tehtud lõige .
Mida selline tuletusõpetuslik käsitlus endaga kaasa toob, võime näha Johan
nes van Eycki maalil Arnolfini portree . Seal kujutatakse kaupmeest ja tema naist .
Kunstnik on neid kujutanud magamistoas, kus paremal on matrimoniaalne süm
bol – abieluvoodi ja vasakul lahtine aken . Tagaplaanil on tugitool ja sfääriline
peegel . Maali otsustavaks ülesehitusinstrumendiks on see, et nii akent kui voodit
on kujutatud perspektiivis, mis tähendab, et meile on antud ruumiline sügavus .
Tegemist pole ei ühe ega kahefookuselise täpse perspektiivkonstruktsiooniga .
Seda on võimalik lihtsalt kontrollida . Koonduvad jooned ei satu täpselt ühte foo
kusesse, mis laseb oletada, et tegemist on intuitiivse tunnetusliku perspektiiviga . Ka
tundub, et siin pole kasutatud erinevaid fookusi (nagu Leonardo da Vinci Pühal
õhtusöömaajal, mis valmis 1495–1498 Milaanos), mille abil vahel vaatamiskoge
must manipuleeritakse .
Eycki maali üheks tähtsamaks komponendiks on sfääriline läätspeegel, mis
on evangeeliumi etüüdidega illustreeritud raamis . Kogu maali perspektiivne
taust ja figuraalkompositsioon rõhutab keskpunktina peeglit . Peeglit lähemalt
uurides näeme, et selle kohale on ladina keeles kirjutatud: johannes de eyck fuit
hic, Johannes van Eyck oli siin . Sõnaline signeering “oli siin” on väga omapärane .
See võib tähendada juriidilist tunnistajaks olemist, näiteks abielu sõlmimisele .
Sfäärilisel peeglil paistabki, et pildipinnast välja jääva ukseava ees seisab üks või
kaks figuuri, keda on peetud tunnistajateks . Aga tegu võib olla ka maali signee
rimisega .
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Kui me vaatame peeglit, siis näeme kogu pildil kujutatud ruumi tagurpidisena,
me näeme abielluvat meest ja naist selja tagant . Näeme voodit ja akent, mis siin on
samamoodi perspektiivkonstruktsioonis – kuid sfäärilise kumera moonutusega .
Johannes kirjutas: mina olin siin . Sellel võib olla vähemalt kaks tähendust: olin
neid sõnu kirjutades oma maali ees, või: olin sellel kohal, mida maalil kujutatakse .
Johannes oli seal kas tunnistaja või maalijana .
Püüame kirjeldatud ruumilist süsteemi enda jaoks lahti mõtestada . Meil on
üks tuba, voodi, aken, peegel, perekond ja oletatav tunnistaja . Pildi pind moodus
tab tänu intuitiivsele perspektiivkoondumisele formaalse ekraani või membraani,
mis meid nähtavast ruumist eristab . Kui Johannes oleks maalinud täieliku kujut
letava olukorra, siis peaks selle koha peal, kus seisavad tunnistajad, olema tegeli
kult kunstnik ja molbert . Seal peaks olema Johannes, kes seda pilti maalib ja oma
koha sõnaliselt ka määratleb: Johannes oli siin . Kuid tema asemel on tunnistajad .
Niisugune konstruktsioon viitab kahele huvitavale nähtusele . Esiteks: maalil pole
kujutatud mitte ühte ajalist momenti, vaid ajalisruumilist konstruktsiooni . Kõi
gepealt on tehtud maal, siis on ära viidud molbert ja toodud kohale tunnistajad
või vastupidi, kõigepealt on olnud kohal tunnistajad ja siis on tehtud maal . Teosel
kujutatud nähtused moodustavad vaataja tähendusväljas mitmeplaanilise ja ajalise
ulatuvusega ruumisüsteemi kirjelduse . Ruumisüsteem ise (perspektiivkoondumi
sest tekkiv vaatepunkt) ja autori sõnaline signeering teevad maali vaatajast aktiivse
osalise nii kujutatud sündmuse kui viimase kirjeldamise protsessis . Teiseks: Ruu
milise struktuuri keerukuse näiteks on see, et kui kujutame võimalikke ajahetki
ruumilises tegelikkuses ühekorraga, siis on maalija ja tunnistajad ühe koha peal
korraga . Võime öelda, et autor on tunnistaja kohal ehk asemel – ta esindab tun
nistajaid ja selle kinnituseks on tema signatuur . Tänu perspektiivkonstruktsioo
nile on autor muutunud ruumilisest kehast lahutatuks, absoluutseks ideaalseks
punktiks . Keskpunktiks, kust väljuvad kiired, mis annavad võimaluse kujutatud
ruumi perspektiivis näha, on muutunud autori vaimusilm . Autor on lahutatud
oma mõistusest, ta on lahutatud oma kehast, ta on muutunud ideaalseks singulaar
suseks . Sama tunnetusõpetusliku tähendusvälja surub perspektiivkonstruktsioon
peale igale uuele vaatajale .
Brunelleschi arendab geomeetrilise perspektiivkoondumise süsteemi lõpli
kult välja ja annab sellele matemaatilise täpsuse . Brunelleschi on Firenze tuntud
arhitekt, “geenius ja insener”, nagu on kirjutatud tema hauaplaadile Firenze Santa
Maria del Fiore (lillede Maria toomkiriku) krüptis . Ta on toomkiriku kupli autor,
mille poolest ta oli ja on kuulus üle maailma . Kuppel valmis 1420–1436 .
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Perspektiivkoondumise süsteem on oma geomeetriliselt olemuselt küllalt
lihtne . Kujutame end vaatlemas põrandal seisvat kasti või kuubikut . Lihtsusta
tud ühe fookusega perspektiivi puhul oletame, et vaatame seda täpselt keskmi
selt telgjoonelt ja näeme ainult kahte kuubiku külge . Need küljed on meie vaates
koondunud trapetsiteks . Mõõtes muidugi selgub, et tegemist on ristkülikutega .
Ainult joonisel saame kujutada külgi ja nurki geomeetriliselt õigesti, nagu soovitab
Alberti . Võiksime kujutada mõttelist ekraani või membraani inimese ja kuubiku
vahel . Kui tõmbame nüüd sellest absoluutsest silmapunktist jooned, mis kuubiku
nurki seovad, saame membraanile geomeetrilise joonistuse, mis kujutab kuubikut
ruumiliselt . Olukord, mida on lihtne kogeda, vaadates objekte ühe silmaga (bipo
laarse ruumilisuse saavutame alles stereoskoopiat kasutades, projitseerides mõle
male silmale natuke pööratud kujutise) . Ometi on ühefookuselises perspektiivis
selgelt äratuntav taspinnal kujutatud ruumilisus . Sama eksperimenti saame korrata
ka plaani puhul, kujutledes vaatavat inimest ülevalt jälgituna . Kuni renessansiajani
oli keeruline näidata, kuidas on ruumiline kujutis, plaan ja lõige omavahel geo
meetriliselt ja matemaatiliselt täpselt seotud . Selle lahenduse andiski Brunelleschi
teadaolevalt esimesena .
Brunelleschi valis vaatepunktiks Santa Maria del Fiore peaukse keskkoha ja
vaatas toomikiriku ees oleva San Giovanni baptisteeriumi oktogonaalset mahtu .
Ta vaatas baptisteeriumi umbes 160 cm kõrguselt, kujutades seda perspektiivis .
Väikest tahvelmaali, millel seda oli kujutatud, kirjeldas Antonio Manetti .
Kahtlemata sobis babtisteerium perspektiivjoonise tegemiseks hästi, sest oli
selge ja lihtsa geomeetrilise ülesehitusega . Brunelleschi valis ka väga spetsiifilise
koha: toomkiriku peatelje, millel asetses peauks . See omakorda tähendas, et
babtisteeriumi oktogoon paistis frontaalselt ja vaatepunkt oli täpselt keskel . Nii
tekkis paralleeljoonte koondumine ainult ühte fookusesse – otse horisondile vaa
tepunkti vastu . Perspektiivkoondumise reegleid oli selle abil võimalik hästi uurida
ja näidata . Muidugi toimub tegelikkuses koondumine ka külgfookustesse, kuid
need võis spetsiaalselt valitud koha tõttu jätta tähelepanuta . Brunelleschi toimis
järgmiselt: ta tegi väikese tahvelmaali, mille keskel, horisondi koondumisfooku
ses oli väike kooniline ava . Pilti vaadati peegliga, mis oli väljasirutatud käes, läbi
maali sisse tehtud ava . Nii oli võimalik maali langetada ja tõsta – kord vaadata
originaali ja siis jälle kujutist . Ainult taevast ei suutnud Brunelleschi kujutada, see
oli maalil kaetud hõbedaga, mis oletatavasti peegeldas tagasi just vaatamishetke
taeva tonaalsuse .
Suure tõenäosusega ei olnudki see ainult kunstiprojekt, vaid eksperimentaalse
perspektiivkonstruktsiooni katsetus . Esiteks taandas Brunelleschi ennast ja teisi
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vaatajaid abstraktseks vaatepunktiks . Vaatamise polaarsus oli eksperimendis kadu
nud . Teiseks määras peegli kaugus vaatepunkti kauguse perspektiivkonstruktsioo
nist (nagu ka vaatleja asukoha vaadeldavast objektist), nii tekib vaatamisel kõige
realistlikum kujutis (kaks esimest punkti kujutavad endast camera obscura ümber
pööratud varianti) . Kolmandaks oli kindla vaatepunkti määramisega võimalik
näidata võrdsete kolmnurkade reegli abil kogu konstruktsiooni proportsioonide
vastavust tegelikkusega . See annab edaspidi võimaluse valmistada perspektiivkonst
ruktsioon geomeetrilisel viisil ainult plaani ja lõike või vaate abil . See omakorda
annab arhitektidele võimaluse luua tasapinnalisi realistlikke kujutisi (geomeetrili
selt üheselt määratud konstruktsioone) kujutletavast ruumist . Neljandaks abstra
heeris või võõrandas eksperiment vaataja oma kehast . Vaadates peegelkujutist läbi
maali augukese, teab vaataja ka seda, et ta vaatab otsa iseendale . Iseendale, kes on
kontsentreeritud vaatekiirte singulaarsuseks . See tunnetusõpetuslik dilemma aja
ja ruumi koostoimest on samalaadne sellega, mis ilmneb Eycki maalil, mis samuti
kasutab peegelkujutist ruumilise süsteemi loomiseks . Nii ühinevad mõlemal juhul
üheks tunnetusõpetuslikuks tervikuks abstraktne vaataja, kujutletav ruum kui geo
meetriline kujutis ja tegelik kujutise vaatamise ruum .
Järgmise sammuna tuli luua mitme fookusega perspektiivpilt . Pole kahtlustki,
et Brunelleschi suutis ka seda kirjeldada . Manetti kirjutab, et ta tegi ka teise, suu
rema maali Palazzo Vecchiost, mida ilmselt polnud enam ühe fokaalpunktiga pers
pektiivkonstruktsiooni abil mõistlik teha . Sellisel puhul muutub vaatleja kaugus
pildipinnast kaasfookuste leidmisel ja konstruktsioonimoonutuste vältimiseks taas
geomeetriliseks ja praktiliseks ülesandeks .
Hubert Damisch, kes on uurinud perspektiivi kujunemise ajalugu, räägib Piero
della Francesca maalist Ideaallinn (1470), mis on eksponeeritud Urbinos . Ka siin
on tegemist ühe fookusega perspektiivjoonisega kujutletavast linnaruumist . Külg
koondumised puuduvad, mis annab linnale deformeeritud, ebamaiselt tühja ilme .
Figuuride puudumine maalilt süvendab seda veel .
Kuid Damisch läheb veel kaugemale, ta uurib seda maali läbivalgustamise teel
ja leiab, et uks, mida seal kujutatakse pooleldi avatuna, peidab enda all alusjoonist .
Seal on kujutatud vaatajale vastu vaatavat kõikenägevat silma – mis asub koon
duvate joonte fokaalpunktis . Salapärane vaataja näeb ukseava pimedusest, kuidas
ideaallinn maailma sfääriliselt pinnalt tagasi peegeldub . Vaataja ja looja on sisene
nud ideaalsesse maailma – geomeetrilisse teispoolsusesse .
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7.2

7.1

7.3

7.1
Tellija joonistus kujutletavast majast ja abihoonetest. Joonis on ruumiline, kuid kujutamisviis vaheldub intuitiivsest aksonomeetriast/perspektiivist (elumaja, saun, liivakast, kaev, tiik) kuni vaateliste märkideni
(autod, kuur, koer, puud, pink ja mesitaru). Loodus ise on kujutatud
vaateliste märkidena, kuid märkide omavaheline asend lubab oletada
kõrgemat vaatepunkti.

7.2
Võimalik geomeetriline tuletuskäik Offa ehitusmeistri nurgiku konstrueerimisel. Proportsioon baseerub ruudul ja võrdkülgsel kolmnurgal.
7.3
Kuningas Offa (Offa of Mercia u 757–796) juhatamas Püha Albani
kloostri ehitust. Illustratsioon 13. sajandi käsikirjast Vitae duorum
Offarum, autoriks Matthew Paris. Tähelepanu väärib nurgiku kuju
ehitusmeistri käes. See on proportsioneerimisnurgik oma spetsiifilise
geomeetriaga. Briti Raamatukogu. Avaldatud raamatukogu loal.
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7.4
Reimsi katedraali põhjapoolse põikhoone küljel olev hauaplaat, mis
kuulub arhitekt Hugues Libergier’le.
Hauaplaat on tõenäoliselt lubjakivist
ja joonisemuster on inkrustreeritud
tinavalu. Hugues seisab inglite kaitse
all saleda gooti portaali ees, mis on
ühtaegu ehitus ja taeva värav – porta
caeli. Reimsi Püha Nicaise’i kiriku meister on kujutatud oma töö ja võimu
sümbolitega. Ta kannab akadeemilist
keepi ja baretti, kirikuehituse mudelit
ja mõõdupulka, mida kutsutakse
virga’ks. Virga ülemises osas on näha
oletatavasti tollimõõdu märgid.

7.5

7.6

7.7

7.8

7.5
Hauaplaadi detail. Arhitekti põhilised
tööriistad: nurgik ja sirkel. Hugues
seisab oletatavasti mördihunnikul.
Tähelepanuväärne on, kuidas tema
jalad ulatuvad üle hauaplaadi raami ja
muudavad sellel kujutatud kompositsiooni ruumiliseks.

7.6
Nii sise- kui välisnurga hüpotenuusid ja nende pikendused moodustavad omaette geomeetrilise süsteemi,
mis lubab ehitusmeistril seda oma töös rakendada.
Nurgiku välimine proportsioon annab meile kolmnurga
30 x 60 x 90 kraadi ja sisemine proportsioon kolmnurga
31˚30’10’’ x 58˚29’50’’x 90˚.
7.7
Nurgiku mõõtude skeem.

7.8
Hauaplaadi detail. Kiriku mudel. Puust makett
valmistati väiksemas mõõtkavas, sellel kasutatud proportsioneerimissüsteem kanti lõplikus
mõõdus kividetailide shablonitele spetsiaalsetel mõõtmispõrandatel. Tavaliselt teostati ka
väiksemad detailid (kimppiilarite baasid ja kapiteelid jne.) samas proportsioneerimissüsteemis.
Kuna opus operandi oli sama, ei valmistatud
detaildele eraldi jooniseid või makette.
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7.9

7.9
Chartres’i katedraali kimppiilari alumine osa,
kus sarnasele geomeetrilisele maatriksile allub
nii alusbaas, orderi aluskarniis kui ka piilari tüvi.
Kogu süsteem väheneb proportsionaalselt.
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7.10
King’s College Cambridge’is. Ehitatud 1444–1514.
7.11
King’s College’i kabel.

7.12
King’s College’i kabel. Põikisuunalised
tugipiilarid.

7.10

7.11

7.12
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7.13
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7.14

7.16

7.17

7.13
King’s College’i kabel. Diagonaalribid on kadunud ja võlvidest on moodustunud lehvikud,
mis tasakaalustavad üksteist. Foto F. Penz,
avaldatud autori loal.
7.14
King’s College’i kabel. Neljast pool-lehvikust
moodustunud travee. Foto F. Penz, avaldatud
autori loal.
7.15
Villard de Honnecourt. Väljavõte loozhiraamatust, kus on kujutatud Laoni katedraali torni.
Kujutamisviis on väga huvitav: torni alumine
karniis ja piilarid on kujutatud vaates, aga kõik
järgmised karniisid on aksonomeetrilised.
Tulemuseks on hüpnootilise mõjuga tasapinnalise ja ruumilise kujutise süntees. Prantsuse
Rahvusraamatukogu. Avaldatud raamatukogu
loal.
7.16
Laoni katedraali tornid.
7.17
Torn, mida ilmselt on kujutanud Villard de
Honnecourt.
7.15
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7.18

7.19
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7.20

7.21

7.18
Milano katedraali katus. Ehitatud 1386 – 1510. Ekspertarhitekti Jean
Mignot’ sõnade Ars sine scientia nihil est kehastumine katusel. Kõik geomeetrilised ja konstruktiivsed sõlmpunktid kanduvad obeliskitaoliste
fiaalidena läbi kõigi katedraali korruste.
7.19
Milaano katedraali külglöövide katus. Vertikaalsete geomeetriliste
ja konstruktiivsete sõlmpunktide obeliskide vahel asetsevad ribid ja
tugikaared, moodustades ruumilise sõrestiku.
7.20
Võrdluseks gooti geomeetrilise artikulatsiooniga võib vaadelda Püha
Remigiuse kloostrikirikut, mille ümberehitust alustati 1005. 12. sajandil
võlviti sissekukkunud pealööv uuesti gooti süsteemis (see rekonstrueeriti pärast I Maailmasõda). Lõunapoolne torn meenutab eraldisesisvat
itaalia campanile’t.
7.21
Püha Remigiuse kloostrikirik. Külglöövi tugipiilarid töötavad koos pealöövi seintega, kus puuduvad suured valgusavad.
7.22
Püha Remigiuse kloostrikirik. Kooriosa konstruktiivne süsteem.
7.22

245

7.25

7.26

7.23

7.23
Chartres’i katedraal. Ehitatud suhteliselt lühikese ajaga 1193–1250. Minu arvates esindab
katedraal küpset gooti sakraalarhitektuuri, kus
kõik erinevad tähenduskihistused (geomeetrilised, konstruktiivsed, religioossed ja müstilised)
on võrdselt silmapaistva terviklikkusega välja
arendatud. Ruumimõju täiendab algupäraste
12.–14. sajandi vitraazhide säilimine.
7.24
Chartres’i katedraal. Pealöövi valgmikus on
eraldi välja artikuleeritud iga travee jaoks oma
roosaken. Võimsad tugipiilarid hoiavad löövide
välisseinad õhulistena.
7.25
Chartres’i katedraal. Tugipiilarite ja -kaarte
süsteem vaadatuna vasakust 16. sajandil
rajatud tornist.
7.26
Chartres’i katedraal. Tugikaarte detail.

7.24
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7.29

7.30
7.27

7.27
Chartres’i katedraal. Peaportaali, pealöövi
roosakna ja fassaadi “kuningate vöö” omavaheline kooskõla.
7.28
Chartres’i katedraal. Peaportaali Viimse
Kohtupäeva skulptuur.
7.29
Chartres’i katedraal. Detail Kristusest kui
kohtumõistjast.

7.28

7.30
Chartres’i katedraal. Torni keerdtrepi detail.
Trepp oli tihti katsetööks, millega saavutati
kivimeistri kutse. Tähelepanu väärib, et
erinevad funktsioonid (välisseina materjal,
astmeplaat, keskne tugi, trepi lagi ja käsipuu)
on lahendatud ühe monoliitse kividetailina.
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7.33

7.31

7.34

7.31, 7.32
Chartres’i katedraal. Hilisem vasakpoolne
torn. Siin on kivipits saavutanud oma lõpliku
saleduse.
7.33
Kiviparkett Püha Markuse katedraalis Veneetsias. Tasapinnalisel kujutisel tekib ruumiline
efekt varjude ja valguse imiteerimisega.
Keskne keha on tähekujuline hulktahukas,
mida kirjeldab Johannes Kepler oma raamatus
Mysterium Cosmographicum.

7.32
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7.34
Geomeetriline kiviparkett Püha Markuse katedraalis Veneetsias. Tähelepanuväärne on pildi
serval asetsev aksonomeetriline ruudustik.

7.38

7.35

7.39

7.35
Palladio (Andrea di Pietro della Gondola). Villa
Almerico-Capra (La Rotonda) valmis 1591. Villa
on eelkõige keeruline ruumiline kompositsioon, investeering, fokaalne vaatepunkt ja
alles kõige lõpuks väljasõidu koht.

7.36

7.36
Palladio (Andrea di Pietro della Gondola). Villa
Almerico-Capra (La Rotonda). Siit avanevad
vaated terra fermale, territooriumile, mida on
võimalik planeerida, millel on kasulik intress ja
mida saab pantida.
7.37
Sforzade kindlus Milanos (Castello Sforzesco).
13.–15. sajand. Kindlus on ehitatud vertikaalkaitse põhimõttel.
7.38
Antonio di Pietro Averlino ehk Filarete’i
ideaallinna plaan: Sforzinda. Dateeritud 1465,
avaldatud raamatus Codex Magliabechiano.
Plaani kolmnurkne kindlustussüsteem ja
ringikujuline vallikraav ennustavad peatset
tulirelvade kasutuselevõttu ja üleminekut
horisontaalkaitsesüsteemile.
7.39
Albrecht Dürer. Kvadraatne ideaallinn.
Umbes 1520.

7.37
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7.40

7.41

7.43
7.40
Urbino kindluslinn Itaalias.
7.41
Frederico da Montefeltro palazzo. 15. sajandi
keskpaik.
7.42
Palazzo sissepääs ja soklikarniis, mis moodustab pingi.

7.42
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7.43
Frederico da Montefeltro raamatukogu
sissepääs.

7.44

7.44
Rein Zobeli rekonstruktsioonijoonis Suure
Rannavärava (1529) ja sellega kaasneva
zwingeri suurtükkide laskesektoritest.
Näeme ruumi ja sõjageomeetria sulandumist. Joonis näitab geomeetriliselt
võimalikku lasketihedust, mis tuleneb
otseselt laskeavade geomeetriast ja asetusest. A - suurtükitorn, B - zwingeri idamüür,
E - Stoltingi torn ja F - parham zwingeri
ja Väikese Rannavärava vahel. Avaldatud
autori loal.

7.45

7.45
Rein Zobeli rekonstruktsioonijoonis Tallinna sadama asukohast ja kaitsest keskaja
lõpul. A - Suure Rannavärava ja zwingeri
asukoht, sealt lähtub suurtükitule tihedus,
B - Väike Rannavärav, C - Sadamatorni
ligikaudne asukoht ja D - Tallinna sadama
starteegiliselt tähtsate ehitiste piirkond
keskaja lõpul. Avaldatud autori loal.
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7.46

252

7.47
7.46
Johannes van Eycki maal Arnolfini portree. 1434.
Londoni Rahvusgalerii. Avaldatud galerii loal.
7.47
Johannes van Eycki maal Arnolfini portree. Detail
sfäärilisest peeglist. Londoni Rahvusgalerii.
Avaldatud galerii loal.

7.48

7.48
Johannes van Eycki maali skemaatiline ruumistruktuur koos maalipinna kui membraaniga.
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7.49

7.51

7.52

7.49
Esiplaanil san Giovanni baptisteerium (Ehitatud 1059–1128). Tagaplaanil Firenze katedraal
(Basilica di Santa Maria del Fiore, alustatud
1296, Brunelleschi kuppel lõpetatud 1436)
ja kellatorn (Campanile di Giotto, ehitatud
1343 – 1359).
7.50
Brunelleschi poolt kavandatud ja ehitatud
katedraali kuppel.
7.51
Firenze katedraali peaportaal, kus Brunelleschi
pidi seisma, kui ta perspektiivmaali valmistas.

7.50
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7.52
Skeem tsentraalfookusega perspektiivi kujunemise lihtsustatud geomeetriast.

7.53

7.56

7.54

7.53
San Giovanni baptisteeriumi kujutamise
geomeetria põhimõtteline skeem. Vaatepunkt asetseb katedraali ukse keskteljel,
mis määrab horisondi kõrguse ja vaate
tsentraalsuse baptisteeriumi suhtes.
7.54
Skeem perspektiivmaali ja baptisteeriumi
geomeetriast.

7.55

7.56
Vaade baptisteeriumile katedraali peaukse
keskteljelt. Vaatehorisont jääb baptisteeriumi uste keskele.
7.57
Piero della Francesca Ideaallinn. Umbes
1470. Urbino palazzo piltpostkaart.

7.55
Brunelleschi maali ja peegli asetus ning
võimalik geomeetriline abstraktsioon
vaatleja keha võõrandumisest abstraktseks
koondumispunktiks.

7.57
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Linn on cool. Moesõnaks on urbanistika – linnalisus, linnadesse puutuv . Tuleb see
mõiste vanast ladina kultuurist, kus on sõnad: urbs, urbicus, urbanitas, urbanus ja
urbicapus. Tihti kuuleme, et linnades elab juba rohkem kui pool inimkonnast . Ehk
polegi nii tähtis, kas linnades elab rohkem inimesi kui maal, aga meedia tahab seda
uskuda ja panna meidki uskuma . Võibolla põhjusel, et linnades juhtub midagi –
juhtub nii head kui halba . Juhtumine kui muutumine on liikumine – midagi juh
tub, midagi ei seisa paigal .
Mittelinnas ehk maal on enamik asju paigal või tundub suhteliselt paigal ole
vat . Isegi kui teed lagunevad ja mets mühiseb – on selles oma aeglus ja paigalseis .
Aeg ja ruum aeglustuvad seisuks ja seisundiks .
Linnades juhtuv hea ja halb on pinnuks silmas inimestele, kes on tihtipeale
erinevatel arvamustel sellest, mis on hea või halb . Nad tunnevad linna ja tema
juhtumiste pärast muret ja püüavad linna valitseda . Kuna linnainimesed on linnas
kaua elanud, siis arvavad nad üldiselt, et teavad, kuidas linna juhtida ja valitseda .
Aga tavaliselt ei pääse nad seda tegema . Kui võim on linnarahva käes, siis kelle käes
see on? On veel terve hulk tegelasi, kes arvavad, et nad on kutsutud ja koolitatud
nimelt selleks, et linna ja tema inimesi juhtida . Toome mõned näited:
Poliitikud kahtlemata arvavad teadvat, mida on linnas vaja teha, et valijad neid
toetaksid – poliitikutele on linn hääletusmasin .
Sotsioloogid kahtlemata arvavad teadvat, mida inimesed tahavad, ja nad seak
sid linna nii, et inimesed oleksid õnnelikud – sotsioloogidele on linn mõtlev ja
tundev statistiline organism .
Arendajad kahtlemata arvavad teadvat, mis inimesi õnnelikuks teeb ja seejärel
ka nende endi tasku täidab likviidselt voolava ja sulava kapitaliga .
Geograafid kahtlemata arvavad teadvat, mis linn on, sest maad on juba kõik
avastatud ja kaardistatud . Nüüd on aeg inimliku geograafia uurimiseks linnas . Geo
graafidele on linn kui kaart või mudel .
Planeerijad, mitmesuguse hariduse või tihti üldse hariduseta tegelased päris
kindlasti arvavad teadvat, kuidas linna planeerida . Planeerijale on linn kui plaan
ja projekt .
Muinsuskaitsjad kahtlemata arvavad teadvat, kuidas linna ei tohi ehitada, sest
nemad on tõe ja usu hoidjad . Muinsuskaitsjatele on linn muuseum, et mitte öelda
muumia .
Arhitektid kahtlemata arvavad teadvat, kuidas linna ehitada, sest nemad teavad
kõike ruumist . Arhitektidele on linn ruum .
Tähelepanuväärselt arvavad kõik osalised, et neil on õigus . Ja erineva kandi
pealt ongi kõigil õigus . Igaühel, ja oma õigus . Ajalooliselt või traditsiooniliselt on
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õigus olnud arhitektidel . Aga linn muutub ja täna Tallinnas ringi vaadates ja lehti
lugedes tekib tunne, et üldine linnarahva arvamine on, et arhitektil ei ole õigus
ega õigusi .
Kui kõiki neid erinevaid arvamusi ja suhtumisi katsuda kokku seada üheks
üldistuseks, siis saame linna kohta öelda – linn on inimmõttene ja inimkäsine .
Kõik siin on inimese mõtte ja käega tehtud . Süüdistada või kiita pole kedagi peale
inimese enda . Linn on inimlik . Vitruvius kirjutab:
Vanasti sündisid inimesed nagu loomad puudesaludes, koobastes ja laan
tes ning nende elu möödus väljadelt süüa otsides . Samas ükskord, ühes
teatud paigas, kus puid oli tihedalt üksteise vastas, hõõrusid oksad kokku
ja puhkes leek . Hirmunuina möllavast leegist põgenesid seal lähedal ole
vad inimesed . Hiljem, kui tulekahju taandus, said nad lähenedes aru oma
kehade tule ääres soojendamise suurest eelisest . Nad lisasid puid ja nii
tuld toites kutsusid teisi inimesi ja näitasid neile märkidega, millist kasu
tulest oli . Inimeste koosolemisest sündisid ajal, mil hääle tegemine oli
läbinisti isiklik asi, artikuleeritud sõnad ja nendest tekkisid nimed, mis
olid ühiselt kasutusel; ning selle tulemusel hakkasid inimesed rääkima
ja nõnda tekkis nende vahel vestlus . []
Paljud tulid kokku ühte taolisesse kohta ja kuna loodus oli neid teistele
loomadele eelistanud, käisid mitte pea maas, vaid püsti ja said vaadata
maailma ja taevavõlvi tähtede imeväärsust . [] Olles nii kokku sattunud,
hakkasid nad tegema varjualuseid lehtedest, mõned kaevasid mägede alla
koopaid, mõned punusid vitstest onne ja katsid neid mudaga; imiteerisid
pääsukeste pesasid ja teisi ehitamise viise . Siis, vaadanud teiste maju ja
lisades uusi asju päev päeva järel, tegid nad paremaid onne (Vitruvius
2002, 77–79) .
Vitruvius arvas, et kogu inimlik kultuur, kaasa arvatud keel ja teadmised on
tekkinud linnas – kohas, kus on palju inimesi koos .
Uskudes, et linn on inimlik, saame teda vaadata ka kui keha, hinge ja mälu,
mis meile kõigile tuttavlik . Kõigepealt mälust . Inimkäsine linn esitleb inimesi, kes
on ta loonud . Poliitikuid, arendajaid, geograafe, sotsiolooge, arhitekte, ehitajaid ja
torumehi, nagu ka kõiki teisi, kes on linnas olnud ja jätnud sinna oma jälje . Käies,
katsudes, rõõmustades ja muretsedes . Kui inimesed on linnas piisavalt kaua olnud,
jääb see linnale meelde . Siis linn esitleb ja taasesitleb neid oma kestvuses . Nii võime
ka öelda, et linn on representatsioon . Läbi esitlemise ja taasesitlemise seab linn
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midagi ette, tõstab esile, toob välja ja annab teada . Põhiliselt esitleb linn seda, mis
on olnud . Nii on linn lisaks juhtumisekohale ja inimeste kohalolekule ka mäles
tus . Mälestus neile, kes linna loevad või tahavad lugema õppida . Sellisena on linn
representatsiooniks kõigile, mis olnud ja talletunud tema tänavatel, platsidel ja
majades – linna kehas . Nii heale kui halvale . See on linna mälu iseendast .
Linnal on ka oma hing, igal linnal oma . Inimesed, kes on kaua linnas elanud,
hakkavad seda hinge mõistma, kuulama ja sellele kaasa elama . Nii nagu inimhing
on raskesti kirjeldatav ja veel raskemini kogetav, on ka linna hing peidus tema mälus,
kehas ja peas . Kui me hakkame teda otsima ja püüame peidust välja tirida, kaob ta
taas ja pudeneb meie näppude vahelt ja mõtetest . Linna hinge saab vaid tunda . Minu
jaoks on Tallinna hing eelkõige vanalinnas ja selle vahetus ümbruses . Olen elanud ka
Mustamäel ja Lasnamäel, kuid nende hingesoppidega on siiani raske leppida . Vahest
ehk alles hiljem olen hakanud nende hingestatust ja hingepäästmist otsima .
Linna hingest ja kehast saab aru, kui olla kaua ära . Linnas kasvades ja arenedes
me tegelikult ei märka tema ilu ega inetust, tema tarkust ega lihtsameelsust . Lin
nas kohal olles on linn see maailm, mis on otsekui kogu tervik, annab meile varju
ja katab üleni . Ära olles – nähes teisi linnu, kiigates nende keha ja hinge – saab
õppida mõistma oma linna . Ära olles olen mõistnud Tallinna keha ja hinge ilu ning
tarkust . Hingeasjad jäävad ka linna puhul teoloogia või müütika valdkonda . Ka on
nad piisavalt intiimsed, et nende üle vaikides mõelda .
Linna inimesega võrreldes võime ka öelda, et linnal on oma keha . Selle kehaga
tegeleb arhitektuur ja linnaplaneerimine ehk laiemalt valdkond, mida kutsume
urbanistikaks . Linna infrastruktuur, tema ruumielemendid – tänavad, platsid,
väljakud, kvartalid, tühermaad ja majad, pargid ja metsatukad, rand ja ojad ning
järved moodustavad tema keha nii nähtava kui ka varjatud osa .
Oma kehaga esitleb linn oma mälu ja hinge, kas tahame seda või mitte . Sellest,
kuidas keha oma mälu ja hinge esitleb, oleneb see, kas linnaelanikud ja külalised
tunnevad end rõõmsate ja rahulolevatena või hoopis vastupidi . Kui küsida, kes
hoolitseb linna keha eest, tõstavad kohe käe poliitikuid, arendajad, geograafid,
sotsioloogid, arhitektid, ehitajad ja paljud teised .
Linna keha on keha, mis pakatab võimust ja rikkusest, kui sellele piisavalt
lähedale pääseda . Sest seda saab müüa ja osta . Kelle käes ja mõttes on võim osta
ja müüa? Volikogu, linnavalitsuse või koguni linnapea käes? Kes hoolitseb linna
hinge ja mälu eest, kes ostab ja müüb linna keha?
Linna on mugav käsitleda antropomorfsena, aga sellel käsitlusel on ka inimli
kud varjuküljed . Nii nagu inimest ja tema keha juhivad instinktid, tahe ja kujutlus,
ei ole need ettenähtamatud impulsid võõrad ka linnale .
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Või kui mõelda veel hullemini: kõik linnas on tehtud ehk tehislik, kui vastan
dada seda loomulikule, jumalikule või looduslikule . Ja kui usume, et looduslik ja
jumalik on ehe, on linn läbinisti võlts . Inimlik tahe ja kujutlus loovad linna kui
valet ja võõrast . Võltsides, valetades ja võõrastades saab haarata võimu, juhtida
linna keha, hinge ja mälu . Selleski on oma valu ja võlu . Teame sedagi: võimus ei ole
midagi võluvat, võimus on pigem palju saatanlikku . See kasvab nagu süües isu ja
võtab peatselt võimust oma kandja üle . Võim teeb oma kandjad orjaks ja vabadust
ihkav inimene kindlasti loobuks võimust . Kui ei tekiks saatanlikku küsimust – kui
mitte mina, kes siis veel?
Linn on üheks salapäraseimaks võimu kehastuseks maailmas . Võib muidugi
vaielda, et tegelikult kehastavad absoluutset võimu relvad ja orjad, kes neid relvi kan
navad ja kasutavad . Ja võimutäius kuulub nendele, kellel on nende orjade ja relvade
üle sõnaõigus . Ent vaatame sügavamale: sõjaväge saab kasutada inimeste ja territoo
riumi kontrollimiseks . Kuid kas on vaja kontrollida üksikut inimest, ehk siis vallata
inimest üksikuna? Me näeme, et üksikul inimesel ei ole tegelikult mingit võimalust
võimu vastu astuda . Tegelikult kontrollib võim kas sõna, relvade või millegi muu abil
territooriumi, millel elavad inimesed . Linn on see, kus inimesed elavad, valitsevad,
mõtlevad, töötavad ja veedavad oma igapäevast elu . Linnad ja territooriumid on need
kohad, kus võim tahab valitseda ja inimeste igapäevast elu määrata .
Nii seostaksin selle loengu raames võimuiha eelkõige linnadega . Linna võimu
ja valu arhetüüpiliseks sümboliks valisin Kapitooliumi emahundi Roomas – lin
nade linnas .
Romulus ja Remus, kes pildil emahundi tissi imevad, on hästi tuntud kak
sikvennad Rooma mütoloogiast . Teatavasti surmas Romulus oma venna, kui
too hüppas üle linnamüüri . Tõenäoliselt ei suutnud Remus siiski üle linnamüüri
hüpata, vaid hüppas üle linnapiiri, sest vanade linnade puhul oli tavaks, et linna
piir küntakse maa sisse . Linna piir küntakse atradega joont mööda, kuhu tuleb
linnamüür pärast seda, kui augur ehk teadmamees ja agrimensor ehk maamõõtja
on selle välja mõõtnud . Künnitöö üheks tähtsamaks tunnusjooneks on aegajalt
adra maast välja tõmbamine selle koha peal, kuhu tuleb värav (Rykwert 1989: 65) .
Ladinakeelne sõna portare tähendab: tõstma või kandma . Siit ka sõnad port,
porta – sadam, uks ja värav .
Linnapiir on püha ja seda ei tohi rikkuda, piiri rikkumine toob endaga kaasa
suure karistuse, nagu juhtus ka Romuluse ja Remusega . Romulusest arenes hiljem
tüüpiline võimumees, ta oli türann, kes pani oma tahte järgi käima kogu linna, ta
oli röövel, kes röövis sabiinitare, kuna linnas ei olnud piisavalt naisi . Lõpuks oli ta
ka kodusõja ehk vennatapusõja sümbol .
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Kuid sellel pildil on Romulus ja Remus alles väetid lapsukesed võimsa ani
maalse sümboli – emahundi – rüpes . Emahunt meenutab ennekõike animaalseid
loodusjõude, mis võivad inimest imetada ja kanda, kui seda tahavad, või vastupidi
hävitada ja kustutada tema väeti elu, kui see neile meelepärasena tundub . Inimene,
kes renessansist alates on pidanud ennast looduse krooniks, ei saa tegelikult – nii
nagu tänane päev seda ikka ja jälle näitab – nende jõudude vastu, vaid peaks elama
nendega kooskõlas . Nii ei saa inimene ka linna vastu selle justkui toores looduslikus
jõus . Inimene võib oma rumaluses aastakümneid ja vahel väga kindlalt ka aastasadu
ujuda vastuvoolu ja püüda teha linnas, mis talle meeldib, kuid lõpuks võtab linn
oma osa ja muutub selliseks, nagu ta oma olemuse järgi ja oma piires tegelikult olla
tahab . Linnas on oma salajast ettemääratust, mida tasub püüda ette aimata . Näiteks
Tallinna tänavate struktuur, nende konfiguratsioon ja iseloom saab arusaadavaks,
kui uurime linna algset looduslikku asukohta ja ajalugu (Zobel 2009) .
Aga juuresoleval arhetüüpsel pildil näeme ka keskkonda või tausta emahundi,
Romuluse ja Remuse taga ja all . Me näeme seina, mis on kestnud aegade häma
rusest ja olnud tunnistajaks erinevatele sündmustele . Näeme sammast, millel see
kuju seisab, näeme selle kaunite joonia voluutidega varustatud kapiteeli . See on
otsekui kultuur, mis on linna ja tema loodusjõudude taustal . See kultuur on kui
keel ja viis, kuidas inimesed elavad . Inimene ei vali endale keelt ega viisi, kuidas ta
elab, keel ja viis valivad inimese .
Läheme selle arhetüüpilise mõttepildi juurest edasi ja vaatame natuke linnade
võimu ja võimumänge . Juba ühes vanimas koodeksis, mis on pärit Uri linnast ja on
tõenäoliselt kirjutatud UrNammu (valitses 2112–2095 e .m .a), Uri linna kuninga
ja Uri III dünastia rajaja ja valitseja poja poolt, on esimest korda väga kindlalt näha
selgeid linnaehituslikke käsitlusi . Koodeks kirjeldab nii linna, ruumi kui inimest .
Tänastelgi linnajuhtidel oleks sealt palju õppida:

8.2

Sel ajal Tigrise kallastel, Eufrati kallastel, kõikidel jõekallastel
Jõeparvede liikluse seadsin korda,
Käskjalgadele /teed tegin turvaliseks/,
Ehitasin (teeäärseid) puhkemaju .
Istutasin aedu, aednikega kuningas need varustas .
Vaeslast rikkale ei allutanud, lesknaist tugevale ma ei allutanud,
Ühe seekliga meest ühe miinaga mehele ma ei allutanud,
Ühe lambaga meest ühe härjaga mehele ma ei allutanud .
Oma väepealikud, oma emad, oma vennad ja nende perekonnad
Ma asetasin oma elupaikadesse, nende nõuannetele ma seisin vastu,
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Ma tegin tööd nende jaoks . Kurjuse, vägivalla ja karjed õigluse järele
Ma kaotasin, maale ma õiguse asetasin .
(Muinasaja seadusekogumike antoloogia 2001: 58)
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Niisugune võiks olla ühe vanema planeerimisprojekti seletuskiri . Maa, maa
konna või riigi planeerimise kirjeldus luulelises vormis, mille on meieni toonud
muinasseaduste tõlge .
Üheks esimesesks linna esinemiskujuks on kahtlemata ka juba vaadeldud labü
rint kui Knossose palee võrdkuju . Mütoloogiline, meile kõigile tuntud, salapärane
ja kahepalgeliselt ohtlik ruumiline nähtus .
Labürint on tähtsa linnalise sümbolina ka Trooja graffititel, me näeme juu
resoleval pildil kahte ratsanikku, kes kihutavad välja labürindist, mille peale on
kirjutatud Truja, mis võiks viidata Trooja linnale . Graffiti näitab meile Trooja kui
ühe võimsa vanaaegse linna tegelikku olemust, kuhu kuuluvad kõik need nähtused,
mis on olemas ka tänapäeva linnades: võim, võimu kasutamine, vägivald, seks,
kihutamine ja kauplemine .
Labürint on saanud ka ühe teise linna, nimelt taevase linna tunnusjooneks .
Püha Augustinus võrdleb oma traktaadis jumala linnast (De Civitate Dei) kogu
maailma kahe linnaga . Jumal linn – kirik – on see, mis hakkab läbi pikkade sajan
dite kehastama ideaallinna, taevalikku linna, kus valitseb õiglus, kust ebaõiglus on
välja saadetud ja milles inimesed näevad oma päästmise kohta . Mitmetes gooti
katedraalides on olnud labürint, mis on sealt välja raiutud sellepärast, et moder
nistlikud, seega 16 . ja 17 . sajandi kirikuõpetajad nägid labürindis vaid tühist ajavii
det . Nad pidid oma igapäevaste kohustuste kõrvalt peletama sealt eemale lapsi, kes
tihtipeale käisid või keksutasid piki labürindi kujundjooni . Meenutame siinkohal
omapärast ja lihtsat keksumängu, mida mängiti kriidiga tänavale joonistatud kek
sukastis, sest keksukast on tegelikult seesama labürint, mille lõpus on tavaliselt
päike . Keksukasti otsas ongi päikesekaar, milleni tuleb jõuda ja sealt ka tagasi tulla .
Ka labürindis tuleb ületada hirm Minotaurose ees, jõuda keskkohta ja siis tervelt
ja puutumatult tagasi tulla .
Labürinti on Prantsusmaal kutsutud ka paralleelselt uute nimedega lieue või
league (ladina leuga) – ca 4 km pikkune mõõtühik . Üks võimalik selgitus on, et
kui Chartre’is läbida labürint põlvili, siis kulub umbes sama palju aega kui muidu
ühe ljöö läbimiseks . Teine nimetus labürindile on jeruusalemma tee . Nii on labü
rint palverännak . Vahel on nimed kombineeritud – Püha Quentini kiriku labürinti
kutsuti Ljöö jeruusalemma . Seletuseks võib olla ka Johannese ilmutuse raamatu
ettekujutus taevasest Jeruusalemmast kui Jumala uuest maailmast:
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Ja ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa
olid kadunud ja merd ei olnud enam . Ja ma nägin püha linna, uut Jeruu
salemma, taevast Jumala juurest maha tulevat . [] Ja tema pühib ära kõik
pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist
ega vaeva ei ole enam . Sest endised asjad on möödunud . Ja kes aujärjel
istus, ütles: Vaata, ma teen kõik uueks! [] Ja ta ütles mulle: See on sün
dinud! Mina olen A ja O, algus ja ots ( Johannese ilmutus 21, 1–6) .
KreekaRooma traditsioonis oli labürint ilmselt samuti teekond sünnist sur
mani . Kristlikus traditsioonis vastavalt teekond sünnist paradiisi . Kirik kui Ariadne
lõng juhib kõiki väärilisi vääramatu lõppsihini .
Keskaja lõpu poole hakatakse kirjeldama Jumalat kui sirkliga arhitekti, kes
loob maa ja ilma . Arhitektist, linnaplaneerijast saab Jumala asemik maa peal . Ta ei
loo midagi uut, vaid korraldab maailma jumalike seaduste järgi, ja nende seaduste
üheks aluseks on kahtlemata püha geomeetria, mis näib olevat sõltumatu kõigist
erinevatest vaatajatest ja kuulajatest .
Veel üks näide linnade ajaloost: Frederico da Montefeltro, palgasõdur (condottiere) Napolist, kes tõusis Urbino linna duce’ks ja kes on kõigile tuntud kui
võimas kunstimetseen . Paljud renessansi kunstnikud ja kirjanikud alates Rafaelist
on käinud läbi tema paleest, mis ei olegi õieti palee, vaid otsekui väike linn – ja
Urbino linn ise on kui suur palee .
Legendi järgi otsustas Urbino isand ühel päeval hävitada Firenze linna . Esi
mene nõuandja, kelle ta enda juurde kutsus, oli arhitekt . Ta kutsus arhitekti selle
pärast, et sõda on ruumiline süsteem, kus vajatakse ruumilisi nõuandeid . Õnneks
jäi Firenze linn puutumata, meile teadaolemata põhjustel pöördus Urbino duce
tagasi ja suunas oma loova energia linna ja raamatukogu ehitamisele .
Veel teinegi näide kunstimetseenlusest, mis võtab linnaruumilise vormi:
Medicite Uffizi – omapärane office – nende töötuba, kunstikogu, tehas ja kontor .
Medicid olid tuntud pankurid ja töötasid koos paljude kunstnike ja arhitektidega .
Ometi näeme, et oma kodusesse lossi, Palazzo Pittisse suundumiseks oli Medicite
perekond sunnitud kasutama vanglasarnast käiku, mis ühendas paleed Palazzo Vecc
hio ja Uffizi hoonetega . Ilmselt ikka selleks, et avalikkus neile kui linnapoliitikutele ja
planeerijatele ligi ei pääseks ning nende panga poolt orjastatud perekondade poolt
saadetud palgamõrtsukad võimule ohtlikult lähedale ei jõuaks . Nii saidki Medicid
imetleda kauneid vaateid ainult teise korruse galerii väikestest trellitatud akendest .
Linnas on alati olnud võimu ja valu . Renessansist alates näeme, kuidas linnast
saab masin . Linna käsitletakse nüüd hoopis teistmoodi, kui seda kosmoloogiliste
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mudelite põhjal seni oli tehtud . Antonio Filarete esimene ideaallinna mudel ei ole
midagi muud kui sõjamasin, mis ehitub üles sõdimise geomeetriale . Täiuseni vii
dud näiteks geomeetria kasutamisest on Civitella del Tronto Itaalias . Väike mägi
kindlus, mille kogu pind on sillutatud erineva kaldenurga all olevate pandustega,
et võimaldada sõdurite ja kahurite vaba liikumist . Linnast oli saanud mehhaani
line instrument, geomeetriliselt konstrueeritud masin teatud võimueesmärkide
elluviimiseks .
Küsin oma ettekande teise poole jaoks, kuidas on võimalik, et arhitektist –
Jumala asendajast, preestrist või akadeemikust, kes kannab oma hauaplaadil aka
deemilist keepi ja baretti ja akadeemilisi kindaid, kelle käes on mõõdupulk, mida
kutsutakse virga’ks ja kelle jalge all lebavad tähtsaimad arhitektuuri ja linnaehituse
tööriistad – sirkel ja nurgik; kuidas arhitektist, kes on olnud vabamüürlane – seega
vaba müüritööline ja kivimeister; kuidas on arhitektist, kes on olnud salanõunik
ja professionaal, kes nõu andnud maailma vägevamatele; kuidas temast on tänases
Eestis pikkamööda saanud selline groteskne tegelane, kelle kohta professor Leon
hard Lapin hüüab: kapital ei tunne ju rahvust ning tänapäeva arhitekt on hoor
rahamehe embuses!
Arles’i Püha Trofimose kiriku põrgupoolsel portaalil, Kristuse vasakul käel
näeme me seda hoora . Kuid ma laiendaksin natukene professor Lapini lihtsat
märksõna ja näitaksin, et see hoor, kellest ta räägib, ei ole sugugi mitte lihtsalt
arhitekt, ei sümboliseeri vaid arhitekti . Hooraks on paheline linn tervikuna .
Tallinnas tunnevad kõik müüti Ülemiste Vanakesest, kes tuleb linnale vett
peale laskma . See on lihtsalt leebe, põhjamaine väikelaste hirmutamise lugu . Vete
vana päästab oma vood lahti siis, kui linn on valmis või lõpetatud, kui keegi on ta
lõpetanud . Nii ei tohi iialgi kellelegi öelda või mõista anda, et Tallinn on valmis .
See vaikne veevool, mis Tallinna võiks uputada, on üsna kesine sümbol märkimaks
vana maailma tegelikkust ja linnade, sealhulgas ka Baabüloni saatust . Pöördume
veelkord Johannese ilmutuse juurde, kus tõepoolest räägitakse ka ühest hoorast .
Poeetiliselt suurepärane tekst kõlab järgmiselt:
Siis tuli üks seitsmest inglist [] . Tule ma tahan sulle näidata suure hoora
nuhtlemist, kes istub suurte vete peal, kellega on hooranud ilmamaa
kuningad ja kelle hooruse viinast on ilmamaa elanikud joobnuks saanud!
Ja tema viis mind vaimus ära kõrbe . Seal nägin ma naist istuvat helkjas
punase metsalise seljas, kes oli täis pilkenimesid ja kellel oli seitse pead
ja kümme sarve . Ja naine oli riietatud purpuriga ja helkjaspunase riidega
ning ehitud kulla ja kalliskivide ja pärlitega, ja tema käes oli kuldkarikas
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täis jälkusi ja oma hoorade saasta . Ja tema otsaesisele oli kirjutatud nimi,
saladus: Suur Baabülon, ilmamaa hoorade ja jälkuste ema!
Pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat, ja temal oli suur
meelevald; ja ilmamaa läks valgeks tema auhiilgusest . Ja tema hüüdis
võimsa häälega ja ütles: Langenud, langenud on suur Baabülon ja on saa
nud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja
kõikide rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks! Sest tema hooruskiima
viina on joonud kõik rahvad, ja ilmamaa kuningad on temaga hooranud
ja ilmamaa kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud!
Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat: Minge välja temast, minu rahvas,
et te ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused!
[] Makske temale kätte, nõnda nagu tema on kätte maksnud, ja tasuge
temale kahekordselt tema tegusid mööda; karikasse, mille tema on täis
valanud, valage temale kahekordselt . Nii palju kui tema on ülistanud
iseennast ja taga ajanud toredust, niisama palju tehke temale piina ja
leina . [] Ja teda uluvad taga ja kaebavad ilmamaa kuningad, kes temaga
on hooranud ja toredasti elanud, hirmu pärast tema piinade ees kaugel
seistes ning üteldes: Häda, häda Baabülon sa suur linn, sa vägev linn,
sest ühest silmapilgust on su kohus tulnud [] ja ilmamaa kaupmehed
nutavad ja leinavad tema pärast, sest keegi ei osta enam nende kaupa: ei
kaubaks toodud kulda ei hõbedat, ei kalliskive, ei pärle, ei kallist lõuendit
[] (Piibel 1989: 1204–1205) .
See võiks siis olla väikeseks vahepalaks, legendiks ja ka hoiatuseks linnade valit
sejatele, et nad teaksid, millega tegelevad . Et nad ei peaks põrgutules põlema, nagu
seda Arles’i Püha Trofimose vasakpoolne portaal kaunilt kirjeldab .
Põrgutulega ei hirmuta tänapäeval enam kedagi . Põrgutuli on vaid poeetiline
metafoor positivistliku neoliberalismi aurumasina katlas . Arhitektuur ja linnapla
neerimine on muutunud vahendiks – võimu hoidmise, jagamise ja kontrollimise
instrumendiks .

8.23

8.26

Üsna kitsas kaasaegne arusaam arhitektuurist kui distsipliinist, mida
võib käsitleda instrumendina või kaubana on tulemus laiapõhjalise ehi
tuskunsti transformeerimisest eraldi professiooniks, mida hinnatakse
põhiliselt tehniliste distsipliinide kriteeriumite alusel . []
Katse leida ühist keelt selle lähenemisega sunnib arhitekte ohver
dama kõik need arhitektuuri aspektid, mis ei vasta tehnilise teadmise
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standarditele ja võimaluse korral kompenseerima seda ohverdust, kul
tiveerides isiklikke kogemusi ja visioone perifeerias või võttes vaikides
omaks ametliku kultuuri instrumentaalsed toimetused (Vesely 2004: 3) .
Kogu Euroopa arhitektuuri ajaloo jooksul on arhitektuuri olemust defineeri
tud ruumi kujutamise erilise mooduse ja kujutatava vahelise kestva suhte kaudu,
kirjutab Vesely . On väga tähtis, et me teaksime, mida tahame saavutada ja kuidas
seda tahetut kujutada . Ruumilise kavandamise ja kujutamise terviklikkus muudab
maailma tegelikuks tulevikus:
Seda kestvust kavandati, väljendati ja säilitati toestikus, mis kuni suhte
liselt hilise ajani oli allutatud kosmoloogilisele mõttele . Alles 18 . sajandi
keskel asendas kosmoloogilise paradigma ajalooline, mida iseloomustab
esitlusviisi lähtekohtade otsimine (Vesely 2004: 14) .
Ajalooline paradigma pöörab meid tagasi linnade tulevikust, ta pöörab meid
minevikku, vaadates ainult linnade minevikulisi võimalusi . Lisaks ajaloolisele para
digmale peame andma võimaluse ka teistele, mitte vähem väärtuslikele paradigma
dele . Ajalooline paradigma andis võimaluse näiliselt teaduslikule maailmavaatele,
mis muutus instrumentaalseks .
Ka Eestis näeme sellise tehnilise, kaubastunud ja instrumentaalse mõtlemise
visklemist nii arhitektuuris kui ka linnaehituses . Eesti linnaehituses valdav inst
rumentaalne representatsioon usub, et tema funktsiooniks on ehituseks saades
esitleda iseennast . Instrumentaalne representatsioon on sellisena iseseisev, domi
neeriv ja kontrolliv instrument või aparaat, tegelikult renessansi poolt välja aren
datud eksperiment ning justkui inkvisitsiooni piinariist looduselt inimliku kasu
saamise eesmärgil saladuste väljapressimisel . Selline representatsioon ei esita midagi
peale iseenda, selline arhitektuur on universaalsetest ja olulistest tähendustest
tühjaks jooksnud . Parimaks näiteks tehnilise instrumentaalsuse kehtestamisest
kontseptuaalsel tasandil on ehitus ja ehituspoliitikaringkondades igal viiendal
või seitsmendal aastal lahvatav arutelu arhitektuurihariduse suunamisest Tallinna
Tehnikaülikooli – justkui ruumiline lähedus arhitektide, inseneride ja ehitusmater
jalide tootjate vahel teeks arhitektuurist manipuleeritava vahendi . Pseudoloogilise
ruumilogistika taga kumab sügav arhetüüpiline mütologism .
Võiksime rääkida veel tõsisemast kriisist, mida ma nimetaksin eetiliseks ja
esteetiliseks rebestatuseks . Poliitika ise on muutunud instrumendiks, poliitika ise
on muutunud võimu vahendiks ja poliitikat ei tehta mitte sellepärast, et saavutada
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tulemus, vaid selleks, et saavutada võim . Eesti praegustes tingimustes on võim
muutunud ülimal määral instrumentaalseks . See on täiesti võõrandunud inimesest,
see on täiesti võõrandunud linnakodanikust, kes olemasolevate seaduste raames
võib käia ühelt detailplaneeringu avalikustamiselt teisele, kus istub kolm või neli
inimest, kes arutavad ühe või teise krundi piirdeaedade üle, samal ajal kui tervik
jääb läbi vaatamata ja ka avalikkuse poolt mõistmata ja heaks kiitmata .
Sügavuti minnes näib, et majanduspoliitika ja erastamispoliitika taga on lihtsustatud käsitlus ruumist, poliitilise kildkonna küünilisus ja demokraatia
vähene tegutsemisvõime.
MILLISE DIAGNOOSI PANEN TALLINNALE? TEMA PEA ON
POLIITIKAST SEGANE, TEMA MÄLU SUUDAB MEENUTADA VAID
KESKAEGSET HIILGUST, TEMA HING ON HAIGE JA SUTENÖÖRID
MÜÜVAD NING OSTAVAD TEMA KEHA .
Aga ühiskonda ei liiguta edasi või tagasi mitte see, mis on teada, seega teadmi
sed, vaid pigem tahe ja kujutlus . Viimased pole aga, nagu inimkonna pikk ajalugu
näitab, sugugi teadmistega seotud . Kas on arhitektidel või arhitektuurivaldkonnal
endal tahet ja kujutlust parema linna loomiseks?
Viimasel ajal on ajakirjanduses toimunud Tallinnateemalistes diskussioonides
kasutatud mõisteid linnaehituslikud poliitilised otsused ja linnaehituslikud professionaalsed otsused . Need mõisted vajaksid läbimõtlemist ja selgitamist .
Tundub, et linnaehituslikus protsessis on kolme tüüpi otsuseid: poliitilisi, pro
fessionaalseid ja loomingulisi . Neid kiputakse omavahel segi ajama . Ideaalis teeb
poliitilise otsuse rahvas, valijad – oma esindajate, seega volikogu kaudu . Professio
naalid leiavad sellele otsusele sobiva ruumilise – linnaehitusliku – vormi ja seejärel
saab sündida looming . Tulemuseks on tükk linnaruumi või hoone .
Kuid elu on ideaalist kaugel ja lihtsatel vormelitel on see puudus, et nad liht
sustavad tegelikkust tundmatuseni . See, kuhu Tallinna uus raekoda panna, on
erinevatest vaatenurkadest tegelikult korraga nii poliitiline, professionaalne kui
kohati isegi loominguline otsus . Ja kui sellise otsuse teeb grupp inimesi, näiteks
rahvaesindajad volikogus, siis kõik need vaatenurgad muutuvad veel suurusjärgu
võrra erinevamaks, sest kõigil volikoguliikmetel on oma poliitiline, professionaalne
ja loominguline lähenemine . Kuid vaatamata nende otsuste laialivalguvusele ja
määratlematusele on selge, et igaviku jaoks on nii poliitilised kui professionaalsed
otsused oma väärtusega ikkagi olemas ja igaviku seisukohalt on need täna tehtud
otsused lõpuks kas õiged või valed .
Rein Zobel näitab oma raamatus Reval (Tallinn) keskajal. Linnaehitus 13.14. sajandil, kuidas on kujunud Pikk tänav . Ta näitab, miks see liikumissuund tekib
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Toompea, turu ja sadama vahele . Ta näitab, et on olemas väga kindlad ja täpsed reeglid,
mille järgi see tänav oma tänasele kohale tekib . Tolleaegsed linnaisad oleksid võinud
otsustada, et Pikk tänav tuleb teha risti praeguse Pika tänavaga, ja sellest hoolimata
oleks see saja aasta pärast ikkagi, küll teise nime all, oma praeguse koha peal olnud .
Linnaehituslikes tervikutes sisalduvad väga sügavad ja väga vanad otsustused . Sadama
asukoht põhineb tuhande aasta tagusel otsusel ja poleks väga palju muutunud, kui
poleks olnud PõhjaEesti maapinna tõusu – umbes 2 mm aastas . Tänaseni on sadam
ikka sealsamas ja mõjutab Tallinna arengut juba ilmselt rohkem kui 1000 aastat .
Näeme, et sellises strateegilises küsimuses nagu sadam või mõned muud
linnaehituse tähtsad momendid ei saa me otsustada väga lihtsa ideaalse mudeli
järgi, kus üksteisele järgnevad poliitiline, professionaalne ja loominguline otsus .
Sadama asukoht on olnud sama juba tuhat aastat . Kuid selle otsuse puhul ei saa
me rääkida poliitilisest otsusest . Väga pikkade ajaühikute suhtes tehtavad ruumilised otsused ületavad poliitiliste otsuste mõju. Tuhande aasta jooksul on
nii poliitiline kui ka parteiline süsteem mitmeid kordi muutunud . Tänaseid suuri
strateegilisi linnaehituslikke otsuseid teeme me tegelikult palju pikemas kui par
teilise poliitika perspektiivis ja peaksime neid seetõttu tegema väga ettevaatlikult .
See ettevaatlikkus nõuab, et me teeme kõigepealt linnaehituslikke analüüse, koos
tame erinevaid stsenaariume, loome erinevaid ruumilisi maailmu ja alles seejärel
valib valija oma esindajate kaudu, millist tulevikku me endale planeerime . Selliste
otsuste tegemise aluseks on reeglina ka hästi ettevalmistatud planeerimis või
arhitektuurivõistlused .
Igapäevases praktikas on aga vastupidi tunda kasvavat survet arhitektide mar
ginaliseerimiseks planeerimise ja arengukavade koostamise valdkonnas – ja seda
nii praktilises, sotsiaalses kui ka juriidilises mõttes . Paradoksaalselt näeme sarnaseid
tendentse ka KeskEuroopas .
Võime küsida, mille jaoks on tänases Eesti ja Euroopa ühiskonnas arhitekti
üldse vaja . Sisuliselt asjale lähenedes näeme, et suureskaalalist ruumi domineerivad:
 keskkonnateadlased,
 sotsialteadlased,
 poliitikateadlased,
 geograafid,
 majandusgeograafid,
 inimgeograafid,
 planeerijad,
 maastikukujundajad,
 maastikuarhitektid .
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Väikeseskaalalist ruumi domineerivad omakorda:
 disainerid,
 tootedisainerid,
 graafikadisainerid,
 interjööridisainerid,
 sisekujundajad,
 ruumikujundajad,
 sisearhitektid,
 elustiili konsultandid,
 lilleseadjad,
 moeloojad .
Milleks siis veel arhitekt? Kas välisseina konstruktsiooni konfiguratsiooni ja
välimise värvikihi valimiseks? Praegu arhitekt veel valib koos konstruktsiooniin
seneriga välisseina erinevad kihid, kuid see olukord ei kesta kaua . Uued materjalid
ja komposiitkonstruktsioonid on muutunud omaette kõrgtehnoloogiaks, milles
arhitektil pole varsti enam sõnaõigust ega ekspertteadmisi . Jääb abstraktne välis
pind – lõpmatult väikese paksusega ruumiline pind ja selle näiline materjal . Siis
on arhitektuur lõplikult kollapseerunud ideaalseks ruumikeeleks – geomeetriaks .
Hirmuga peame küsima, kas arhitekt on siis jäänud ka avalikkusele tundmatu keele
üksikuks ja ainukeseks sosistajaks .
Teatavat lohutust sellele hirmule pakub rasketeks aegadeks akadeemiline eska
pism . Selle raames on siiski võimalik ja vajalik arhitektuurinähtusi ja arhitektuu
rivaldkonna teadmisi ning oskusi järeltulevate põlvede jaoks elus hoida . Vaatame
arhitektuurihariduse ühte osa – arhitektuurifilosoofiat .
Arhitektuurifilosoofia on distsipliin või diskursus, mis tegeleb arhitektuuri
nähtuste olemise, tunnetamise ja väärtustamisega . Kõige üldisemal tasemel jõuab
arhitektuurifilosoofia ruumi olemis ja tunnetamismooduste kirjeldamiseni .
Arhitektuurifilosoofia ühendab arhitektuuri kui omaette valdkonna ümbritseva
maailmaga  seob kõik tema erinevad aspektid haaratavaks tervikuks eelkõige
arhitektuuri enda seisukohalt . Arhitektuurifilosoofia avaldub otseselt või kaudselt
arhitektuuritekstides, arhitektuuri õpetamises ja arhitektuuriloomingu erinevates
koolkondades .
Arhitektuurifilosoofia mõiste ja positsiooni defineerimisel saab viidata kahte
liiki raskustele, mis toovad kaasa selle teatava laialivalguvuse ja keerukuse . Need
raskused puudutavad ühelt poolt arhitektuuritekste ja teisalt arhitektuuri loomis
protsessi .
269

Jüri Soolep

ruum ja mõte: 10 loengut arhitektuuriSt

1 . Arhitektuurifilosoofia ja arhitektuuritekstid .
Tihti kasutatakse arhitektuuritekstide puhul järgmisi jaotusi: arhitektuuriteooria, arhitektuurikriitika ja arhitektuuriajalugu . Tavaliselt neid eraldi mõis
tetena ei defineerita ja nii põimub arhitektuurifilosoofia teooria, kriitika ja ajaloo
valdkondadega . Kõige sagedamini kasutatakse sünonüümidena nimetusi arhitektuuriteooria ja arhitektuurifilosoofia . Täpsemal vaatlemisel võib oletada, et
arhitektuuriteooria on laiema kasutusväljaga kui arhitektuurifilosoofia .
Laiemas tähenduses tegeleb arhitektuuriteooria lisaks arhitektuuri ning linnaehi
tuse olemise, tunnetamise ja väärtustamise küsimustele ka tüpoloogia ja ehitusfüüsika
ning veel mõnede valdkondadega . Tüpoloogia vaatleb hoonete, rajatiste, linnade ja
territooriumite tüüpe, mis on liigitatud vastavalt teatud meetodile . Arhitektuurse
vormi küsimustele liituvad ka akustika, soojajuhtivuse, komposiitmaterjalide ja veel
teised probleemid, mida uuritakse teaduslike vahenditega . Neid laiendusi on raske
otseselt paigutada arhitektuurifilosoofia mõiste raamidesse . Kitsamas tähenduses
nimetatakse arhitektuuriteooriaks arhitektide või arhitektuurikoolkondade loo
mingulisi tõekspidamisi, loomismeetodeid või väärtushinnangulisi manifeste . Need
kahtlemata kuuluksid käesoleva loengu tähenduses arhitektuurifilosoofia mõiste
alla . Oma mahukas arhitektuuritekste käsitlevas kogumikus on HannoWalter Kruft
(1938–1993) lõpuks loobunud arhitektuuriteooria mõiste defineerimisest ja tun
nistab, et järjekindla ja loogiliselt täpse lähenemise korral saab arhitektuuriteooriaks
nimetada kõiki tekste, mis puudutavad arhitektuuri (Kruft 1985) .
Mõnevõrra komplitseeritum on arhitektuurifilosoofia ja arhitektuurikriitika
ning –ajaloo omavaheline suhe . Arhitektuurikriitika toetub oma meetodites eel
kõige kirjandus ja kunstikriitika traditsioonidele . Manfredo Tafuri (1935–1994)
ütleb, et arhitektuurikriitika peab haarama arhitektuurinähtuste ajaloolist tausta,
allutama need rangele hindamisele, näitama nende müstifikatsioone, väärtusi,
vastuolusid ja sisemist dialektikat ning lõpuks avama kogu nende tähendusliku
olemuse (Tafuri 1980) . Arhitektuuriajalugu toetub aga eelkõige üldise ajaloolise
uurimuse traditsioonile, olles seega suunatud minevikuliste arhitektuurinähtuste
uurimisele . Tegelikkuses on nii arhitektuurikriitika kui ka –ajalugu tihedalt põi
munud ja kasutavad teineteise diskursusi ja meetodeid . Seades endale ülesandeks
uurida arhitektuurinähtuste olemust, väärtust ja ajalugu, muutuvad mõlemad vald
konnad arhitektuurifilosoofia spetsiifilise suunatusega osadeks .
Arhitektuuritekstide puhul saab välja tuua neli erinevat suunatust või kon
teksti: filosoofiline, kriitiline, ajalooline ja poeetiline . Viimane võib küll võtta arhi
tektuuriteksti vormi, kuid loob selle varjus uue teose, mis lähtub näiteks ilukirjan
duse või poeesia traditsoonidest . Tavapärases arhitektuuripublitsistikas kohtame
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kõige sagedamini tekste, mis erinevatel suunatustel vahet ei tee, kasutavad kõiki
kontekste ning seega hägustavad nendevahelisi piire .
2 . Arhitektuurifilosoofia ja arhitektuuri loomisprotsess .
Teisese raskuse arhitektuurifilosoofia defineerimsel toob kaasa arhitektuuri
enda mitmetahuline ja laiapõhjaline eksisteerimisviis . Arhitektuurinähtused
puudutavad korraga isiklikku ja kollektiivset, vaimset ja kehalist, algupärast ja
kopeeritut, aga ka märgilist ja tähenduslikku . Arhitektuur toimib mitmetel erine
vatel horisontidel ja puudutab erinevaid reaalsusi . Kuna arhitektuuri enda täpne
defineerimine osutub küllalt keeruliseks, on pigem õige rääkida tervest nähtuste
kompleksist – arhitektuurinähtustest .
Üks võimalus arhitektuurinähtuste keerukust kirjeldada on vaadelda arhitek
tuuri lihtsustatud loomisprotsessi . Konkreetne arhitektuurisündmus (milleks võib
olla ehitus, ehituste kompleks, linn, linnastu, territoorium jne) saab algtõuke autori
või autorite teadvuses . See sündmus ei teki valmiskujul, vaid kujuneb spetsiifilises
töövormis, mis ühendab mõttefookust ja viimase fikseerimist abstraktsetes märki
des . Arhitektuurinähtuste esimese etapi tulemuseks on arhitektuurne projekt . See
on väga spetsiifiline ja kokkuleppeline märkide kogum, mis oma olemuselt kirjeldab
tasapinnal kolmemõõtmelist arhitektuurisündmust ja millele on mõnikord lisatud
ka ajaline mõõde . Lisaks projekti keele süntaktikale ja semantikale osalevad juba
selles arhitektuurinähtuse faasis autori(te), tellija(te) ja teiste protsessi osapoolte
tõekspidamised ja väärtushinnangud, mis otsekui olemusliku tähendusväljana on
kandunud märgilisse maailma . Arhitektuursed projektid, joonised, maketid ja tei
sed arhitektuuri representeerimismeediumid osalevad oma nähtaval kujul aktiivselt
arhitektuurinähtustes . Neid vaadatakse, hinnatakse ja analüüsitakse .
Teiseks arhitektuuriprotsessi toimimisviisiks on arhitektuurse sündmuse rea
liseerumine vastavalt esimesele kirjeldusele (representatsioonile, projektile) – selle
valmimine või kujunemine meid ümbritsevas tegelikkuses . See on arhitektuurse
sündmuse realiseerumine kõigi jaoks, siin ja praegu . Lihtsa arhitektuurse objekti
nagu maja puhul on see realiseerumine maja valmimine ettenähtud materjali
dest . Arhitektuurisündmus näib nüüd meid ümbritseva tegelikkuse osana . Selle
märgiline iseloom jääb varjule eksistentsiaalsuse taha . Samal ajal kannab ta endas
vähemal või suuremal määral arhitektuuriprotsessi osapoolte tõekspidamisi ja
väärtushinnanguid . Nii saaksime rääkida teistkordsest representatsioonist . Kuid
arhitektuurisündmus omandab veel tähendusi, mis on tingitud tema eksistentsist,
vahel ka tema valmimise käigust . Paljud nendest tähendustest ei pruugi kokku
langeda algupäraselt kavandatuga . Arhitektuurisündmuste ajaloolises kestvuses
paljud tähendused muunduvad või tekivad hoopis uued .
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Kolmandaks arhitektuuriprotsessi toimimisviisiks on arhitektuurse sündmuse
sisenemine uuel, eksistentsiaalsel tasandil autori või mis isegi olulisem – avaliku
teadvuse sfääri . See juhtub põhiliselt arhitektuuritekstide vahendusel . Arhitektuu
ritekstid võivad käsitleda nii esimest kui teist representatsiooni ja moodustavad
olemuslikult kolmanda representeerimise tasandi .
Kui lihtsustatud loomisprotsessile lisada veel autori haridustee ja kogemustepagas
ning vaadata neid arhitektuursete ideede ja kontseptide osana; kui siia lisada ehitamise
kollektiivne protsess; kui siia lisada avalik arvamus, aga ka kriitikute ning ajaloolaste
autoripositsioon, siis näeme arhitektuurinähtuste mitmetahulist ja laiapõhjalist eksis
teerimisviisi . Võime oletada, et arhitektuurinähtused puudutavad inimteadvuse kõige
algupärasemaid mooduseid – ruumi ja aega – mitmel erineval tasandil .
Arhitektuurifilosoofia tegeleb nende arhitektuurinähtuste kõigi erinevate tah
kudega . Keerukus tuleneb aga sellest, et arhitektuurifilosoofia teeb seda iseenda
positsioonist lähtudes ning see mõjutab oluliselt, millised kirjeldatud arhitek
tuurinähtuste faasid haaratakse arhitektuuri mõiste alla ja millised jäetakse välja .
Arhitektuurifilosoofia positsiooni enda määrab suure tõenäosusega see, millise
mõttekoolkonna traditsioone konkreetne autor kasutab .
3 . Arhitektuurifilosoofia ja filosoofilised koolkonnad .
Arhitektuurifilosoofia rakendab filosoofia diskursusi ja meetodeid ehitamise,
arhitektuuri ja ruumi üldiste küsimuste ja probleemide lahendamisel . Arhitek
tuurifilosoofia kujuneb kahel viisil: esiteks lahendatakse filosoofilise traditsiooni
enda raames probleeme, mis vähemal või rohkemal määral puudutavad ruumikä
sitlust ning siit ka üldisemaid arhitektuurinähtusi . Teiseks kasvab arhitektuuri
nähtuste seest välja vajadus teha teoreetilisi üldistusi ja ette näha tulevikusuun
dumusi . Selleks pöördub arhitektuur teoreetiliste distsipliinide poole ja püüab
kasutada nende meetodeid . Arhitektuuriajaloos on nendeks distsipliinideks
lisaks filosoofiale kõige sagedamini olnud: sotsioloogia, psühholoogia, kosmo
loogia ja füüsika .
Võiksime kokkuvõtlikult tõdeda, et arhitektuuri õpetussüsteem ja valdkond
on nii eripärased, et ei tehnokraatlik ega kunstiline kontekst suuda seda lõpuni
omastada, mistõttu arhitekti professioon ja arhitektuuriharidus jäävad eripäraseks
mistahes institutsioonis .
Praegune olukord Eesti Kunstiakadeemias, kus arhitektuurihariduslik taust ja
kontekst on valdavalt humanitaarne, kuid tasakaalustatud tehniliste distsipliini
dega, tundub hea ja perspektiivsena .
Arhitektuurivaldkond ise on kõige haavatavam kahelt poliitiliselt suunalt,
mille ühiskondlik kandepind on kahetsusväärselt reflekteerimata: ühelt poolt
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täppisteaduslik ja empiiriline uurimine (ehitusteadus, geograafia, sotsioloogia) .
Ja teisalt: keskkonnakaitse ja ökoloogia (muinsuskaitse on esimese, maastikuar
hitektuur ja maastikukaitse teise ideoloogiliseks transformatsiooniks) . Just need
on ka distsipliinid, mille eluala on võimalik suurendada arhitektuurivaldkonna
ahendamise ja koloniseerimise teel .
Loodus ja täppisteaduste hegemoonia juures puudub arhitektuurinähtuste
hindamisel Eesti kultuuris hermeneutiline ja poeetiline maailmavaade . Loomin
guline projekt arhitektuuris on interpreteeritav ja hinnatav väga mitmetelt, tihti
ka vastandlikelt seisukohtadelt ja vajab laiemat selgitavat ja interpreteerivat tuge,
eriti linnaplaneerimise valdkonnas .
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Medicite Uffizi. Ehitatud 1581 Giorgio Vasari
projekti järgi.

8.11

8.12

277

8.13

8.14
8.13
Medicite Uffizi. Linnaehituslik läbimurre
Palazzo Vecchio väljakult Arno jõeni.
8.14
Medicite Uffizi triumfikaar Arno kaldapealsel.
8.15
Medicite Uffizi triumfikaar Arno kaldapealsel.
Kaugemal algab kindlustatud käik Uffizist teisel
pool jõge asuvasse Palazzo Pittisse.
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8.15
8.16
Medicite kindlustatud käik (Corridoio Vasariano) kolmanda korruse kõrgusel Arno jõe sillal Ponte
Vecchiol. Ehitatud 5 kuuga aastal 1564 Giorgio Vasari projekti järgi. Pärast seda keelati sillal lihaturg
ja selle haarasid enda kätte kullassepad.
8.17
Seoses tulirelvade tulekuga asendub vertikaalkaitsesüsteem horisontaalsega. Kindlused muutuvad
ajakohastunud sõjaliseks instrumendiks (võrdle näiteks Sforza kindlusega Milanos). Castello del
Buonconsiglio Trentos. Algupäraselt 13. sajandi piiskopikindluse ümber on 16. sajandil rajatud uus
kaitsemüür, mille kaitseks ehitatakse suurtükitornid. Järgmiseks etapiks on müüride asendamine
muldbastionitega.
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8.19

8.20

8.21

8.18
Civitella del Tronto kindluse (Fortezza) kogu
territoorium on geomeetriliste pindade konglomeraat, et mugavalt teisaldada kahureid
ja sõjaväge. Kindlus ise pärineb 11. sajandist.
Geomeetriline pinnakate alates 16. sajandist.
8.19, 8.20, 8.21, 8.22
Civitella del Tronto.
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8.23
Püha Trofimose katedraal Arles’is. Ehitatud 11.- 12. sajandil.
8.24
Püha Trofimose katedraal Arles’is. Viimse kohtupäeva stseen.
8.24

282

8.25

8.26

8.27
8.25
Püha Trofimose katedraal Arles’is. Paradiisi
detail Kristuse paremal käel.
8.26
Püha Trofimose katedraal Arles’is. Põrgu detail
Kristuse vasakul käel. Ülemisel friisil aheldatud
patused põrgutules.
8.27
Püha Trofimose katedraal Arles’is. Hingede
kaalumine.
8.28
Püha Trofimose katedraal Arles’is. Paabeli hoor.

8.28
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Uus aeg on saabunud!
Kuulen enda ümber tihti öeldavat: mitte ei saa aru, mis toimub; mitte ei saa
aru, miks nii toimub . Usun, et arhitektuurikateedris me saame küll aru, mis toimub
ja miks toimub, kuid ütleme ausalt – seda on raske uskuda.
On raske uskuda, et uus aeg on käes . Eriti kui oleme vanaga mõnusalt harju
nud . Muidugi hoopleb iga aeg endasolijate suu läbi, et uus aeg on käes, kuid nüüd
tundub, et ta on siiski tulnud . Mis mul seda lauset uskuda lubab? Tahan teiega
jagada mõningaid mälestusi ja oletusi:
Esimene mälestuspilt . Aasta on 1986 . Moskva . Istun ühel teejoomisel, kuhu
tuttavatele külla on saabunud hilisemigrant Hollandist . Tal on esimest korda luba
tud külastada oma endist kodumaad . Kõige muu hulgas kirjeldab ta laua ümber oli
jatele läänemaailma imesid, mida kõik ammulisui kuulavad . Keegi küsib, et kuidas
edasi? Külaline mõtleb veidi, haarab laualt konjakipudeli ja ütleb: ma ei imestaks,
kui varsti on sellel pudelil sõrmistik ja kui koodi sisse toksid, lendab kork minema .
Kõik naeravad . Personaalarvutid alles hakkavad Venemaale jõudma .
Teine mälestuspilt . Aasta on 1996 . Diplomitööde kaitsmine ERKIs . Arvuti ei
ole mingi imeasi, kuid Rasmus Tamme töö on esimesi diplomitöid, mis püüab luua
virtuaalset ruumi ja ruume omavahel linkida . “Linkima” on uus sõna . Tööst endast
on näha suhteliselt vähe, eriti seda, mida tavatseme kutsuda arhitektuurseks . Olen
retsensent ja pean apoloogia uuest ajast, mis on kohe saabumas . Olen optimist ja
arvan: kümne aasta pärast on käes uus aeg, kuid sisimas arvan, et tegelikult võib
aega minna palju rohkem .
Aasta 2007, me ei usu, aga veendume iga päev jälle, et uus aeg ongi saabunud .
Nagu Toyata reklaam Euronews’is: This day is today. Vahepeal on aastast 2007
saanud 2011 . Eile lugesin internetist, kuidas Boston Dynamics on ehitanud sõdu
ritele roboteesli, kes sõjamoona kannaks . Järgmisena on kavas robotgepard, kes
sõjaväljal inimesi kinni püüaks . Terminaatorid on tulnud . Kuidas seda uut aega
kirjeldada? Talle oleks vaja nime . Kuidas seda leida?
Emotsionaalsete strihhidena, mis alla prima viisil loovad terviku, meenuvad:
Populistlik poliitika,
Kõike kattev reklaam,
Maailm, mis on kuri ja ei tule endaga toime,
Globaalsed kauba ja meedia voolused,
Digitaalne maatriks .
Kuidas nendest kokku siduda mingi terviklik tunnusjoon? Muidugi iga tervik,
mis üksikutest detailidest loodud, vaesestab tegelikkust, kuid pakub ka võimalusi
temast haaratavalt ja abstraktselt mõelda . Kaks üldisemat kristallisatsiooni selles
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hämaras, kuid ometi terviklikus kogemuspildis on: kuri ja imago . Kuid need ei sobi
justkui kokku! Ometi seisavad mõlemad mind häbenemata oma kohal .
Huviga vaatlen sõnu imago, imaago, image. Antiigileksikonist loeme:
Ima:gines – esivanemakujutised, roomlastel surnute näo järgi vormitud
vahast portreed . Kõrgema ametniku matusel kandis seda portreed näit
leja . Esivanemakujutisi kanti ka surnud sugulaste matuserongis, muul
ajal hoiti neid kapis . Nende valmistamine oli tihedas seoses surnumas
kide tegemisega ning on tuntuks saanud kui üks naturalismi juuri rooma
portreekunstis (Antiigileksikon 1983: 142) .
Ladina sõnaraamatust loeme imago kohta:
Kuju, kujutlus, pilt, kujutis, näopilt, rinnakuju [] imagines maiorum
esivanemate vahakujud v . maskid [] varikuju, unekuju, nägemus, kum
mitus, visioon, näivus [] .
Aga ka: vastukaja, mõistupilt, võrdkuju, vaade, ilmumine (Ladinaeesti sõna
raamat 2002: 538)
Siit ka sõnad imagino, imaginatum, imaginare – kujutama, väljendama, taas
esitama .
Kui ladina kultuur kasutab sõna imago, siis kreeka kultuurist, mis nii palju viljastas
ladina kultuuri, me seda ei leia . Pilt, pildilisus ja kujutamine on siiski täiesti olemas .
Vaatame siin selliseid sõnu nagu:
Εικόνα – eikona – pilt, ikoon, peegeldus ja kujutlus – μεταφ
Εικονικός – eikonikos – pildiline
Εικόνισμα – eikonisma – ikoon
Εικονογραφημένος – eikonografemenos – illustreeritud
Εικονοκλάστης – eikonoklastes – ikoonipurustajad, pildirüüstajad
Εικονοστάσι – eikonostasi – ikonostaas – püha sein
Erinevalt rooma kultuurist ei desakraliseeritud Kreekas imago mõistet ja see
jäi kandma oma pühalikku või maagilist tähendust . Täpsemalt, kreeka kultuur
kandis edasi Egiptuse traditsiooni, kus Ptolemaiose perioodil balsameerimine
kadus ja selle asemele ilmus ikoon – puutahvlile joonistatud portree . Varajases
kristluses puudusid nii ikoonid kui risti sümbol . Ikoon ise aga ei olegi muud kui
surelike Maarja ja Jeesuslapsukese või siis pühakute pildid, mis on pühaks saa
nud või pühaks tehtud läbi märtrisurma . Just kujunevas Bütsantsis võttis maad
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ikonoduulia – pildikummardamine, mis lõppes ikonoklasmiga . Sarnase protsessi
läbis hiljem ka protestantlik reformatsioon katoliikluses . Ometi säilis ikoon ja
ikoonilisus IdaEuroopa ja LähisIda õigeusklikus traditsioonis tänaseni . Õigeusu
ja vene surnuaial näeme Egiptuseni ulatuvat traditsiooni kadunu näopildi austa
misest .
Ikooni toimimine on aga sootuks erinev kujutise ehk imago toimimisest . Ikoon
on värav maagilisse ja sakraalsesse maailma, mille avab palve või meditatsioon .
Ikooni poole palvetanud inimpõlvede tähendused saavad vahetult kogetavaks reli
gioosse ekstaasina ja ikoonide tähendusväli on suhteliselt kitsalt määratud .
Imago ja imagosfäär kannavad sellist tunnetusõpetuslikku olemust vaid margi
naalselt . Imagosfääri arhetüüpsed tähendused on peidetud sügavale modernse võõ
randunud pealiskihi ja nähtuste olemuse vahele . Enamasti jäävad need tähendused
varjule ka imagode loojate ja kultiveerijate eest . Tihti on imago ise mitmekordne tule
tis oma eelnevatest ajaloolistest kujunemiskihistustest, olles iseseisev vormiühtsus .
Mulle tundub, et uue aja nimeks sobiks seega ima:gosfääriline maailm . Nii
nagu meid ümbritseb atmosfäär või meile annab tuge litosfäär, nii ümbritseb meid
siin ja täna raskesti läbitungitav ja raskesti lahtikrüpteeritav imagosfäär .
Mitte imagosfäär, vaid ima:gosfäär, pundunud ja meelas nagu Kroonika
kaanepilt . See tänase aja tunne sisaldab kõike seda, mida vana ladina sõna endaga
kaasas kannab . Maailma näilisust, selle allutatust pildilisele meediavoolusele, selle
loobumist teadusest ja ratsionaalsusest . Ja ka Päike on pärast 2000 aasta pikkust
viibimist Kalade tähtkujus liikunud hoopis uude – Veevalaja tähtkujusse .
Tänases ajas on omavahel kokku sulanud globaalne majandus, kultuur, polii
tika ja reklaam . Kui moodsa aja olulise tunnusena näeme avaliku sfääri tekkimist
Jürgen Habermasi tähenduses, siis oli see midagi täiesti uut keskajaga võrreldes .
Mõtleme, kuidas maailm on muutunud – võtame näiteks varajase keskaja – näeme
olukorda, kus avalik ja privaatne on täiesti kokku surutud . Kuningas või aadlik,
tema perekond, võim, tema keha, veri, ainevahetus ja kohalolek on lahutamatu
tervik . See kestab kuni hilise renessansini . Sellise põimumise hilisema näitena võiks
tuua veel Medicite panga ja Firenze linnakassa – see on üheltpoolt erapank, seega
isiklik omand, teisalt avalik linnakassa . Need kaks on üksteisest läbi kasvanud .
Või teise näitena keskaegne meistri perekond – meistri tuba on ühtlasi tema
töötuba, elutuba ja vastuvõtutuba . Tema avalikud ja intiimsed asjad on korraga
ühes ja samas ajas ja ruumis, need on ühendatud terviklikuks keskkonnaks, neid
ei saa lahutatada . Meistri perekonnaõnn ja tema äriõnn on üks . Hilises renessansis
hakkavad need kaks poolt üksteisest kaugenema, kuni uusajal lahknevad avalik ja
privaatne maailm kaheks täiesti erinevaks ja selgelt eristatud maailmaks .
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See on moment, mida Habermas kirjeldab kui avaliku sfääri teket . See on
avalikkuse struktuurimuutus: tekivad uued ajakirjad – esialgu kaupmeeste kirjad,
uudistebülletäänid, mis levitavad avalikku informatsiooni . Trükipressi tekkimine
keskaja üleminekul renessansiks teeb võimalikuks uue kihi – avaliku meedia ilmu
mise . See muudab muuhulgas tundmatuseni arhitektuuri . Avaldatakse kahtlust, et
kui lord Burlington poleks katalooge ja väljaandeid trükkinud, oleks neoklassitsism
Inglismaal jäänud tulemata .
Avaliku trükimeedia võidukäiku saadab kodanliku vabariigi tekkimine ning
avaliku ja privaatse lahutamine . Mõned privaatsuse varjuküljed, mis ebameeldi
valt avalikuks trügivad, maetakse ühiskonna eest vanglasse või hullumajja, nagu
kirjeldab Michel Foucault .
Tänaseks päevaks on tekkinud uus avaliku ja privaatse kokkusulamine – selle
tunnuseks on kõikvõimalikud jälgimissüsteemid, muuhulgas terroristide jälitamise
süsteemid, mis on üle kasvamas omakorda uuteks infosüsteemideks . Niisugused
süsteemid viivad meid seisu, kus varsti polegi enam olemas intiimsfääri . Intiimsfäär
on muutunud oma olemuses avalikuks . Big Brother on selle intiimsuse tehisla
boratoorium, kust see meedialiik on juba välja murdnud . Kollane press annab
avalikkusele teada kõige intiimsematest eraelu faktidest . Täiesti uue vuajerismi
taseme on saavutanud spordiuudised . Avalik on näiteks sportlase keha, mille eest
riik ja järelikult rahvas maksab . See peab olema jälgitav Kristiina menstruaaltsük
list ja pissiproovist kuni Fazekase kuseproovi anaalsete nüanssideni . Näiline tõde
avalikust kehast olgu maksma pandud .
Modernismijärgne ühiskond on nõnda uuesti kaotanud lõhe avaliku ja pri
vaatse vahel . Jälgimissüsteeme on võimalik viia iga isikuni, nii et iga isik on identi
fitseeritav detailides . Hiljuti nägin dokumentaalfilmi kaupade identifitseerimisest,
igal kaubapakil on oma individuaalne tunnuskood . Alati on võimalik GPSiga
kindlaks teha, kus antud momendil kaup maailmas liigub . BIM* tahab kokku
lugeda kõik need nummerdatud tellised, mis tehasest tellitud ja ehitusplatsil müüri
laotud – loodetavasti veel mitte nummerdatud müürseppade poolt .
Kui praegu minna endise Kunstiakadeemia juurest Raekoja platsini, jälgi
vad meie teekonda mitmed kaamerad . Vaatlemise poolest on see keskkond juba
aktiivne . Keegi jälgib meid, ja meie oleme rõõmsad naiivses lootuses, et Big Brother
kaitseb meid kurja eest .
Mõnes mõttes oleme uue ajastu künnise ületanud . Selle uue, privaatse ja
avaliku kokkusulamise ajastu alustalaks on uued digitaaltehnoloogilised
* Building Information Modelling
288

9. loeng

r u u m j a i m a g o . Ä Ä r e m Ä r k u S i d i a g n o o S i k S : i m a : g o S fÄ Ä r t u l g u i

süsteemid. Nimetaksin seda digitaalseks platvormiks. Mistahes elunähtusi
me ei uuriks, on need suures plaanis allutatud digitaalsele platvormile . Analoo
gilise ja kausaalse vald, kus põhjuse ja tagajärje omavaheline suhe on vähemalt
teoreetiliselt jälgijale avatud, on kaotamas oma esmast olemust . Selle tulemuseks
on eksistentsiaalse sfääri – elu vahetu kogemise valdkonna – vähenemine . Kohal
olek, nii nagu seda mõistab näiteks HansGeorg Gadamer, ei tähenda lihtsalt
millegi muuga ühel hetkel ja ühes kohas koos olemist . Kohalolek tähendab osale
mist . Kohaloleku vähenedes selline osalemine väheneb ja asendub osasaamisega
kaugelt – osaleb avatar .
Digitaalse platvormi ja maailma ekraanilisuse valitsemine dehumaniseerib ini
mest ja muuhulgas hävitab tema eksistentsiaalsust . Sõpradega suhtleme tihedalt
on-line, aga läbi ekraani; seda loengut võiksin kirjutada paberil, kuid teen seda
ekraanil; lähedastega suhtlemiseks kasutame telefoni, mille olemuseks on keele
lahtivõtmine osakesteks ja selle uuesti kokkusulatamine; fotod koosviibimistest
on jällegi ainult ekraanil . Meie õhtuse ostukorvi sisu talletub kusagile digitaalselt
ja muutub imagoks, kui seon selle sooduskaardiga, kus on minu nimi ja muud
andmed . Naljakas on see, et kaart töötab jälitusseadmena ka siis, kui olen sellel
esitanud valeandmed .
Juba paar kuud on mind kutsunud mahe ja madal meeshääl Sampo panka
arutama minu pangalepinguid . Panganäitsikuga vesteldes selgus, et see polegi mees,
vaid “panga kontaktkeskus” . Justkui oleks keegi anonüümne tegelane laenanud
oma hääle instrumentaalsele masinale . Minu küsimusele, miks pidin ma isiklikult
kohale tulema (ma muidugi läksin uudishimust, seda loengut ettevalmistades)
oli vastus enam kui kummaline . “Jaajaa, muidugi te saate kõike isiklikult muuta
panga koduleheküljel “elifes”” . Ka minu allkiri pole enam minu kirjutatud, vaid
on digitaalne – ja varsti ongi see digitaalne, numbri ja kaardiga identifitseeritav
allkiri palju reaalsem kui mina ja minu tindiga maalitud pookstavid .
Sõna “pookstav” viib meid järgmise teemani, milleks on kirjasõna . Pookstav
on etümoloogiliselt book stav – raamatu märk, raamatu post, raamatu raie – ilm
selt vana germaani sõna . Marshall McLuhan seostab oma 1962 . aastal ilmunud
raamatus uue ajastu sünni trükipressi poolt kaasa toodud muudatustega, mida ta
kutsub hellitlevalt Gutenbergi Galaktikaks.
Ta kirjutab:
Kui tehnoloogia suurendab ühe meele haaramisvõimet, siis ilmneb kul
tuuri uus tõlkimisviis sama sujuvalt kui uus tehnoloogia on omaks võe
tud (internaliseeritud) (McLuhan 1995: 40) .
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See meel on nägemismeel, milles sõnaline ehk kuulmisel põhinev keelekontekst
võõrandatakse oma algupärasest vormist – elavast sõnast . See toimub põhiliselt Lääne
Euroopas ja PõhjaAmeerikas . Esimene võõrutus toimub kirjatähtede kui häälikute
asendajate kasutuselevõtuga . See vaesestab ja hävitab keele paljususe ja mimevalentsuse .
Alfabeet on agressiivne ja sõjakas kultuuride absorbeerija ja transformee
rija (McLuhan 1995: 48) .
Visuaalse surve suurenemine võõrandas kreeklased primitiivsest kunstist,
mida elektrooniline aeg nüüd uuesti avastab, olles omaks võtnud (sises
tanud) elektrilise üheaegsuse ühendatud välja (McLuhan 1995: 63) .
Inglise keeles kõlab see: “that the electronic age now reinvents after interiorizing the unified field of electric all-at-onceness”. Suurepärane sõna – allat-onceness . 1962 . aastal ei tea veel keegi, mida tähendab online. Kuid selles online
olekus on täna tunnetusõpetuslikult ka ühtaegu kõige ja kõiksuse näilisus .
Kuid ometi säilib käsikirjas veel taktiilne ja isiklik eneseväljendus . Kirjutamine
ja eksistents on lahutamatud . Nii antiigis kui keskajal oli ometi säilinud veel käe kui
käsitöö samastamine . Käsikiri omas taktiilset ja eksistentsiaalset loomust . Manus
kripti käeshoidmine oli püha ja sakraalne toiming . Seda olid katsunud autori käed .
Või vähemalt kirjutaja käed, kes oli autori uurija, tõlgendaja, toimetaja ja väljaandja .
Manuskriptikultuur on vestluselaadne, sest kirjutaja ja tema lugejaskond
on seotud publikatsiooni kui ettekande füüsilise vormiga (McLuhan
1995: 84) .
Lõpliku eraldumise toob kaasa kirjapress:
Tüpograafia leiutamine kinnitas ja laiendas seda tarbeteadmise uut
visuaalset survet, luues esimese samavormiliselt korratava tarbekauba,
esimese tootmisliini ja esimese masstootmise (McLuhan 1995: 124) .
Nii loob Gutenbergi mehhaaniline galaktika hoopis uue olukorra – traditsioo
niliste kultuuride sünteetiline, põhiliselt keelekontekstis ja loodu maastikus kuju
nenud tunnetusviis asendatakse kõigepealt kirjaoskusliku ja seejärel kirjandusliku
tunnetusviisiga . Mõne aja möödudes kujuneb sellest uus meedium – ajakirjandus,
mis ühendab endas unifitseeritud fondi, pildi ja ka reklaami . Raadio ja televisioon
sulatavad selle täiesti kokku uueks keskkonnaks – massimeedia keskkonnaks .
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Nõnda on siis imagosfääri olemuslikud osad üles ehitatud . Näiline ja näiv
kujutusviis haaravad järkjärgult üha tähtsama positsiooni . Üleminek digitaalsele
platvormile ja selle uutele rakendustele on vaid aja küsimus . Digitaalne platvorm
laseb olemasolevatel imagosfääri osadel amalgameeruda sünteetiliseks tervikuks .
Kvantiteet kasvab uueks kvaliteediks .
Kõikjal saadab meid imagosfääri täiuslik instrument – väike aparaat, mis
helistab, pildistab, saadab eposti, mängib muusikat, näitab filme ja mida kõike
veel . Kõikjal saadab meid ekraan – membraan või filter, mille kaudu me suhtleme
maailmaga . Selliseks filtriks on muutunud ka linn, tema majad, teadetetahvlid,
hiiglaslikud monitorid jne .
Tunnetusõpetuslikult tekib aga uus ja väga huvitav situatsioon . Meedia kon
taktikiirus muudab sõnumi üha lühemaks . Jeffrey Olick kirjutab:
Kui minna mõnesse heasse raamatukokku ja vaadata laenutamisnime
kirju, siis on näha, et suuremat osa raamatutest pole juba aastaid keegi
välja võtnud, sest raamatuid on lihtsalt liiga palju . Nagu kirjutas Paul
Valery: moodne inimene on huvitatud vaid sellest, mida annab lühen
dada kokkuvõtteks . Aga meil on ka lihtsalt praktiline vajadus lühikok
kuvõtete järele, nii et nüüdseks on olemas juba tekstiregistrite registrid
(Olick 2007: 13) .
Sõnum hakkab lühenemise ja lihtsustumise käigus kattuma hoopis uue nähtu
sega –reklaamiga . Kui inimene õppis rääkima, õppis ta ka valetama, sest sõnad on
ju ainult kujutised – imagod . Kui inimene õppis kirjutama, õppis ta ka võltsima .
Imagosfäärilises maailmas on info, sõnum ja reklaam omavahel eristamatult
kohakuti paigutatud . Selle imagosfäärilise ajastu sünni juures oli kahtlemata Eesti
Ekspress, mis aastal 1989 uut maailma kohe juurutama ja avastama asus .
Imagosfäärilise maailma kehastumiseks on samuti hea uudis: 1 . augustil 2007
teatati, et tuntud meediamogul Rupert Murdoch ostis Dow Jonesi kirjastuse, mis
annab välja Wall Street journal’i . Muidugi kinnitas mogul, et ajaleht jääb ka edas
pidi sõltumatuks .
Imagosfäärist on saanud omaette elav ja kõikjale laotuv organism . Imagosfäär
on muutunud ka isiklikuks . Nii on tekkinud terve tegelikkus, kus imagod asen
davad protsesse, nähtusi, inimesi, asju ja kõike muud . Imagosfäär on kehtestunud
kõikjal, kuhu ulatub digitaalmeedia võrgustik . Ta kipub teiega kaasa isegi puh
kusele . Ta on valvas ja ootab hetke, kui teie silme alla jääb arvuti, telefon, ajaleht,
telekas . Reklaam muutub samuti isiklikuks, mis sellest, et teie isikuandmed on
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salajased . Personaalne reklaam otsib üles teie internetibrauseri eelistused, tuhnib
teie märksõnades, hakkab ähvardama ja rämpsposti saatma .
Digitaalse platvormi individuaalsus toob paratamatult kaasa ka imagosfääri
individualiseerumise . Selle keskseks institutsiooniks on uus meedianähtus – blo
gid . Kiirematel ja osavamatel poliitikutel on oma blogid, see on enese nähtavaks
tegemise uus viis .
Tavatsetakse öelda, et suheldakse rohujuurte tasemel . Edgar Savisaar kirjutab:
Poliitilised blogid said Eestis populaarseks eelmiste valimiste eel . Siis
olid need justkui moe asi . Tänaseks on esialgne vaimustus jahtunud,
aga ma usun, et otsese ja vahetu suhtlemisviisina jäävad blogid ka polii
tikas püsima . Internet on muutnud poliitilist kommunikatsiooni üldse .
See on olnud revolutsioon kommunikatsiooni vallas, mille tulemusena
mõttevahetus ja ideede vahetus üha kiirenevad .
Blogid on nagu onlinememuaarid . Professor Leo Gens tavatses meid hoiatada,
et memuaarid on kõige kaheldavam kirjanduszhanr üldse . Kes siis tahaks endast
jätta ebameeldivat või rumalat muljet . Ikka head ja isiklikku . Savisaar:
Olen oma blogi lugejatele lubanud, et püüan jõudumööda kirjutada
poliitika kõrval ka loomadest ja inimestest, kultuurinähtustest ja tea
dustest . Allolev teade ongi samm selles suunas .
Uudis nimelt selline, et minu saksa lambakoer Othello võttis eile jalge
alla raske koolitee . Sarnaselt paljudele Eesti lastele, kes pisut enam kui
nädala aja pärast 1 . septembril võtavad samuti ette koolitee – kes esimest,
kes mitmendat aastat (http://savisaar .blogspot .com/) .
Üks minu hea sõber, kes regulaarselt blogi peab ja selle kaudu oma kooli juhib,
arvab, et varsti ei saa enam isegi tööd, kui sul oma blogi pole .
Nüüd kerkib küsimus: kas leiame ka mingi teoreetilise selgituse imagosfääri tek
kimisele? Pärast esimest katset imagosfääri tunnetuslikult kirjeldada hakkasin tõsiselt
otsima autoreid, kes taolistest nähtustest on varem rääkinud . Leidsin suurepärase
sissejuhatus Jean Baudrillardilt, kes meile täna nähtavatest sündmustest ettenäge
likult kirjutab juba 1981 . aastal, kui Eestis julgesid turumajandusest mõelda vaid
visionäärsed optimistid (Baudrillard, Jean . Simulacres et Simulation. Pariisis 1981) .
Baudrillardi juures paelusid mind viis teemat, mis aitavad meid mõnevõrra edasi
imagosfääri olemuse kirjeldamisel ja selgitavad ka selle järjepidevat arengut:
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1 . Simulaakrum kui kujutise ehk imago kristallisatsioon ja toimimisviis kaas
aegses ühiskonnas .
2 . Uue meedia teisenemine .
3 . Reklaami ja poliitika identsus .
4 . Kauba ja kaubamaja uus reaalsus .
5 . Teadusliku fantastika asendumine hüperreaalsusega .
Kõigepealt imago eskaleeruv hävitamisjõud, mis ammutab oma energia kuju
tise ja originaali vahelisest tähendussuhtest:
Seega on alati kaalul olnud kujutise hävitav jõud, reaalsust hävitav,
omaenda originaali hävitav jõud, samamoodi nagu bütsantsi ikoonid
võisid hävitada jumaliku identiteedi . Sellele hävitavale jõule vastandub
kujutise dialektiline jõud, Reaalsuse nähtava ja mõistetava edasiand
mise jõud . Kogu läänemaine usk ja usaldus on haaratud sellesse kuju
tamise kihlveosse: kas märk võiks osutada tähenduse sügavustele, kas
märk võiks välja vahetada tähenduse ning kas miski – Jumal muidugi
mõista – võiks olla selle vahetuse kautsjoniks . Aga kui Jumalat ennast
võib samuti simuleerida, see tähendab, taandada märkidele, mis temast
tunnistust annavad? Siis kaob kogu süsteemil pind jalge alt ning ta
pole ka ise enam midagi muud kui üks hiiglasuur simulaakrum – mitte
irreaalne, kuid nimelt simulaakrum, see tähendab, et teda pole enam
kunagi võimalik vahetada reaalsuse vastu, ta vahetab ennast ainult ise
endaks katkematus ahelas, millel pole kuskil mingit pidet ega piirjooni
(Baudrillard 1999: 14) .
Imago järjest suurenevat osakaalu ja kõikehaaravust kirjeldab hästi Baudril
lardi kujutise tunnetusõpetuslik tüpoloogia . Kui kujutamine püüab simulatsiooni
endasse neelata, tõlgendades seda kui valekujutist, siis simulatsioon ümbritseb
kogu kujutamishoonet, nagu oleks see ise simulaakrum . Baudrillardi arvates võik
sid kujutise faasid olla järgmised: kujutis
 peegeldab sügavat reaalsust
 maskeerib ja moonutab sügavat reaalsust
 maskeerib sügava reaalsuse puudumist
 kujutisel puudub igasugune seos mistahes reaalsusega: ta on iseenda puhta
kujuline simulaakrum .
Kokkuvõtlikult isloomustab Baudrillard sellise jaotuse tulemust järgmiselt:
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Esimesel juhul on kujutis hea näivus – ta kuulub pühaduse valdkonda .
Teisel juhul on ta halb näivus – kurja vallast . Kolmandal juhul ta män
gib näivust – ta kuulub nõiduse valda . Neljandal juhul ei kuulu ta
enam üldse näivuse valda, vaid simulatsiooni valda (Baudrillard 1999:
14–15) .
Just viimane olek kirjeldab kõige paremini küllastunud imagosfääri olu
korda . Samasse kategooriasse kuuluvad kahtlemata ka chatroom’id, second
life’id, rate med, kus me ei tea, kas me ajame juttu või flirdime naabrimehe, või
hoopis viimase sajaaastase ämmaga . Üksikisikule tekib avatar, mis tihti elab
palju reaalsemat elu kui tema keha ise . Kõike seda saadab reeglite kehtestamine
webmaster’i või host’i poolt . Sellises elus asendab elamus kogemust . Ajaloolisus
kestab vaid luurearvutite logides . Keelepõhine kultuur annab järele primitiiv
sele angloameerika maailma põhisele arvutikeelele . Laiemad kultuuripõhised
sootsiumid fragmenteeruvad üha väiksemateks huvigruppideks . Simulaakrum
on loonud täiesti uue reaalsuse . Viimase imago aga hakkab uuesti lammutama
tema poolt peegeldatavat uut reaalsust .
Baudrillard kirjeldab ka meedia lahustumist igapäevasesse ellu . Digitaalne
platvorm on tänaseks sellele andnud aukartustäratavad mõõtmed:
Me ei ela enam vaatemängu ühiskonnas, millest räägivad situatsiona
listid, ega sellega kaasnevas spetsiifilist laadi võõrandumises ja allasu
rumises . Meedia ise ei ole enam äratuntav ning meediumi ja sõnumi
segunemine (MacLuhan) on selle uue ajastu esimene tähtis vormel . Ei
ole enam meediat sõna otseses tähenduses: ta on nüüd haaramatu, reaal
susse hajunud ja murdunud, ning isegi seda ei saa enam väita, nagu oleks
tegelikkus sellest muutunud .
Selline sissetungimine, selline viiruslik, endeemne, krooniline, hirmu
tav meedia kohalolu, ilma, et oleks võimalik selle tagajärgi vältida []
(Baudrillard 1999: 5051) .
Informatsioon õgib omaenda sisu . Ta kugistab alla kommunikatsiooni
ja ühiskonna . Ja seda kahel põhjusel: 1 . Selle asemel, et midagi edasi
anda, kulutab ta oma jõu edasiandmise lavastamisele . Selle asemel et
tähendust luua, kulutab ta oma jõu tähenduse lavastamisele . [] 2 . Selle
teravdatud kommunikatsioonilavastuse varjus jätkavad massiteabeva
hendid ja forsseeritud informatsioon vastupandamatu jõuga ühiskonna
lagundamist (Baudrillard 1999: 121–122) .
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Meedia teostab digitaalsel platvormil seega mitte ühiskonnastamist, vaid soo
tuks vastupidist, ühiskonna lahustamist atomaarseteks osadeks, kellel kõigil on
oma personaliseeritud, custom-made, uudiste ja meelelahutusportaal .
Mõte on selles, et kõik tähendussisud on neelatud ühteainsasse domi
neerivasse meediavormi . Meedia üksi loob sündmuse – sõltumata sellest,
missugune on sõnumi sisu, kas konformistlik või õõvastav . Meedia kan
nab endas tähendust ja kontratähendust, ta manipuleerib ühiskonnaga
igas suunas, keegi ei suuda seda protsessi kontrollida, [] (Baudrillard
1999: 123, 127) .
Meedia digitaalse platvormi kõikehaaravuse all on veel üks ajalooline imagosfääri
kehtestumise tunnus – reklaam . Me elame ajajärgul, mida iseloomustab kõigi virtuaal
sete väljendusviiside neeldumine reklaami väljendusviisis . Kõik algupärased kultuu
rivormid, kõik määratletud keeled neelduvad ses viimases, sest tal puudub sügavus,
ta on hetkeline ja hetkega unustatud . See on pealiskaudse vormi, kõikide tähenduste
vähima ühise nimetaja, tähenduse nulltasandi triumf, entroopia triumf kõigi võimalike
troopide üle . See on märgienergia madalaim vorm (Baudrillard 1999: 131) .
Reklaam ja propaganda hoogustuvad Baudrillardi arvates tõeliselt alates
Oktoobrirevolutsioonist ja 1929 . aasta ülemaailmsest kriisist . Mõlemad on mas
sikeeled, mis tulenevad kas ideede või kaupade massilisest tootmisest, nende
algselt lahutatud registrid lähenevad järkjärgult teineteisele ja kannavad endas
imago tähendustest tühjaksjooksmise pitserit . Propaganda muutub juhtmõtete,
poliitikute ja oma kindla “imidzhimärgiga” parteide turustamiseks ja müümiseks
(Baudrillard 1999: 132) .
Imagosfääri gloobaalne ja samas üksikisikuline haaravus on muutnud moder
nistlikku esindusdemokraatiat, toomata kaasa uusi osalusdemokraatia vorme .
Tänapäevainimene ei viitsi kuulata poliitikute debatte, ei viitsi süveneda parteide
platvormidesse, ja poliitikud on tänulikud – küsimus on vaid selles, kuidas ja kust
saada reklaamiraha .
Poliitilise näo asemel on meil groteskne imago, kus prillid on vahel tähtsamad
kui sõnum . Kus roheline värv on olulisem kui objekt . Ja kui Platon põlastas, et
demokraatia toob võimule kõige osavama valetaja, siis nüüd saab võimule kõige
parema reklaami tellija, mille on teinud kõige osavam valetaja . Kahjuks on see
tavaliselt sõltuvuses ka kasutatava raha hulgast . Raha eest saab osta sobiva imago,
mis on tegelikkusest lahutatud läbitungimatu seinaga . Poliitiku keha võib endale
lubada kõike, kuni tal jätkub raha maksta oma tõelise teisiku – imago – eest .
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Kõikjal kohal olev ühiskond, absoluutne ühiskond, mis on lõpuks teos
tunud absoluutses reklaamis – see tähendab, et ka ühiskond ise on täieli
kult lahustatud, ühiskond kui viirastuslik jälg kõigil seintel ühiskondliku
nõudmise lihtsustatud kujul, mille reklaamikaja viivitamatult rahuldab .
Ühiskond kui stsenaarium ja meie selle meeletu publik (Baudrillard
1999: 133) .
Sellisel viisil on kogu ühiskond ja tema sotsiaalne elu devalveeritud kaubalis
rahaliseks suhteks . See suhe ise on aga kõrgelt märgiline, usalduse märgiline tuletis .
Kauba esimene tuletis on väärtus, mille tuletiseks on rahatäht, kogudes kaduvat
tähendust kunagi kasutusel olnud kulla nimel . Mille tuletiseks omakorda on hedge
fund’id ja derivaadid . Vanasõna transformeerub kiiresti: ütle mulle, mida sa ostad
ja ma vastan sulle, kes sa oled . Ostmisest ja müümisest saab imagosfäärilise maailma
keskne olemisviis .
See pole juhus, kui reklaam, olnud pikka aega eestvedajaks implitsiitsele
majanduslikku laadi ultimaatumile, mis kuulutas ja kordas väsimatult:
“Ma ostan, ma tarbin, ma naudin,” kordab tänapäeval kõikvõimalikes
vormides: “Ma hääletan, ma osalen, ma olen kohal, ma olen kaasa haara
tud” – paradoksaalse naeruväärsuse peegel, igasuguse avaliku tähenduse
tähtsusetuse peegel (Baudrillard 1999: 136) .
Kaubastumine on omandanud nii suure mõõtme, et kaup määrab ka tekkiva
ruumistruktuuri . Baudrillardi poolt kirjeldatu on realiseerunud tänaseks Tallinna
kesklinnas, rääkimata magalarajoonide hüperkaubamajadest:
Kolmekümne kilomeetri raadiuses juhatavad teeviidad teid nende suurte
jaotuspunktide suunas, mida hüperkaubamajad endast kujutavad, kauba
hüperruumi suunas, kus kujuneb välja mitmeski mõttes uut laadi sotsiaalsus .
Tehasest ja kapitali traditsioonilistest institutsioonidest kõrgemal tasandil
on hüperkaubamaja juba mudel, kontrollitud sotsialiseerumise kõikide tule
vaste vormide mudel: keha ja ühiskonnaelu kõigi hajutatud funktsioonide
(töö, vaba aeg, toitumine, tervishoid, transport, meedia, kultuur) taasühen
damine üheks homogeenseks aegruumiks (Baudrillard 1999: 113, 115) .
Hüperkaubamaja kui tuum . Linn, ka mitte modernne linn, ei neela
seda enam endasse . Hüperkaubamaja on see, mis rajab orbiidi, millel
liigub aglomeratsioon . Ta on implantaat uutele moodustistele, nii nagu
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mõnikord ülikool või tehas – mitte enam 19 . sajandi tehas, aga detsent
raliseeritud tehas, mis, lõhkumata linna orbiiti seab end sisse äärelinnas
(Baudrillard 1999: 116) .
Oma raamatu lõpuosas puudutab Baudrillard ka teadusliku fantastika kui
kirjandusliku zhanri muutumist . Ta käsitleb James Ballardi loomingust raamatut
Crash . Viimane ei ole Baudrillardi arvates enam fiktsioon ega reaalsus . Imagosfää
riline hüperreaalsus hävitab mõlemad (Baudrillard 1999: 181) . 2006 . aastal aval
dab Ballard uue raamatu Kingdom Come, mida oletatavasti Meie Isa palve tausal
võiks tõlkida kui Riik Tulgu või Kuningriik Tulgu . See on otsekui järelkuulutus
Baudrillardi hüperkaubamaja kontseptuaalsesele ilmutusele . Oma ajastu värve haa
ravas võimalikkuses saab Ballardi düstoopia ähvardava tonaalsuse – hüperrealist
lik kujutis on saanud tõenäolise arengu stsenaariumiks . Tegevus toimub äärelinna
hüperkaubamajas, mida kutsutakse Metro Centre, mis on äravahetamiseni sarnane
globaliseeruva maailma äärelinna ja tema retail village`iga .
Ilmus rodu väikesi maju, varjates end kaitsealuse kallastee varjus, ühen
datuna mingilgi viisil kogukonnaga ainult neid ümbritsevate kasutatud
autode müügiplatside näol . Liikudes rahvusliku kiirtee suunas, möö
dusin ma hiina takeaway’st, allahinnatud mööbli laost, ründekoerte
kasvatusest ja süngest kortermajast, mis nägi välja nagu osaliselt elule
pöördunud vangilaager . []
“Kuid nad tunnevad teisiti .” Carradine silmad näisid hiilgavat . “See
pärast meie kliendid siia tulevad . MetroCentre loob uue kliima, Mr .
Pearson . Meil õnnestus see, mis Greenwichi kuplil ebaõnnestus . See ei
ole lihtsalt ostukeskus . See on rohkem kui…” “Religioosne kogemus?”
“Täpselt! See on nagu kirikusse tulek . Ja siia võib tulla iga päev ja leida
midagi koju kaasa viimiseks .” (Ballard 2007: 6, 40)
Kuid Ballardi lugu ei jää pidama tänapäevase kaubakultuse ja ruumistruktuuri
kirjeldustesse . See näitab, kuidas massimeediast saab massiliikumine ja sellest oma
korda massivägivald . Kaubanduskorrapidajast ja jalgpalluritest saavad rahvama
levlased ja nendest omakorda rünnakrühmlased . Kes ei ole meie poolt, on meie
vastu . Meie ja nemad .
Eeslinnad unistavad vägivallast . Magades oma unistes villades, mida
varjavad imekaunid ostukeskused, ootavad nad kannatlikult öiseid
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unepainajaid, mis ärataksid neid kirglikumasse maailma … Ma olin näinud
linna sisse sõites lippu, Püha Georgi rist valgel põhjal, lehvimas korterma
jade ja äriparkide kohal . Punane ristisõdijate rist oli kõikjal, lahtirullumas
eesaedade lipumastidelt, andmas anonüümsele linnale pidulikku ilmet
(Ballard 2007: 8) .
On muidugi kokkusattumus, et Ballardi massihüpnoosis rahvahulk meenutab
lipuvärvidelt Venemaa poolriiklikku noorteorganisatsiooni Nashi . Kõiges muus on
Ballardi tegevustik täpne . Kui me Eesti puhul näeme vaikselt settiva imagosfääri
kehtestumist, siis Venemaal on selle suurriiklik ehitamine järjekindel kava ja ennegi
äraproovitud taktika .
Imagosfääri toimimisest ja transformatsioonist 21 . sajandi alguse Venemaal
annab veenva ülevaate Sergei Kovaljov (Kovaljov 2007) . Tema peaküsimus on: miks
Putin ja tema valitsemisviis on saavutanud nii suure populaarsuse, et ta tagasi valiti .
Kovaljov viitab kolmele põhilisele põhjusele: Esiteks ei olnud Putini esimene
valimine mitte valimine millegi poolt, vaid vastu . Hääletati Jeltsini ajastu segaduse
ja “demokraatia” vastu . Teiseks jätsid presidendi nõunikud hoolikalt mulje, et tege
mist on demokraatliku ja rahva poolt usaldatud presidendiga . Kolmandaks Putini
populaarsuse põhjuseks peab Kovaljov nostalgiat nõukogude mineviku järele .
Seda põhjust vaagib Kovaljov põhjalikult, näidates uute ja vanade müütide
olemust ja nende kehtestamist populistliku ja kõikehaarava imagosfäärina . Neid
müüte võib välja tuua järgmiselt: vaenlase müüt, võidu müüt, imperiaalse jõu
müüt .
Vaatame kõigepealt vaenlase müüti . See on iidne viis sisemise ühtsuse ja iden
titeedi saavutamiseks . Müüdi tuum peitub meie ja teiste vastanduses . Kui kõik
tahavad meid hävitada, siis unustame erimeelsused ja ülekohtu ning astume vaenla
sele vastu . Siis talume ühise eesmärgi nimel ka ebamugavusi . Selliseks ühendavaks,
samas ka peidetud ja salapäraseks jõuks on olnud Venemaal erinevate nimede all
tuntud salateenistused, milliste esindajaks oma teenistuskäigu ja hariduse poolest
on ka Putin . Kovaljov kirjutab:
Nii valisidki nad nostalgiast juhindudes oma juhiks KGB polkovniku .
Tema omakorda taastas müüdid, mida Nõukogude salapolitsei on õhu
tanud juba alates Tśekaa aegadest: maad “piiravad vaenlased” ja sinna on
sisse imbunud “viies kolonn”, mille roll on praegu omistatud valitsusvä
listele organisatsioonidele, eriti neile, mis puutuvad kokku ajakirjanduse
ja inimõigustega (Kovaljov 2007) .
298

9. loeng

r u u m j a i m a g o . Ä Ä r e m Ä r k u S i d i a g n o o S i k S : i m a : g o S fÄ Ä r t u l g u i

Vaenlase müüdi üheks markantsemaks näiteks on olnud Venemaa vaenukam
paania Eesti vastu, kus kõiki vahendeid kasutades eristatakse meie nendest . Vae
nukampaania üheks läbiviivaks jõuks oligi “valitsuseväline” noorteorganisatsioon
Nashi – otseses tõlkes “Meie omad” .
Uus põlvkond, kes on kasvanud üles Putini mütoloogia mõju all, tekitab
lausa hirmu . Minu silmis sümboliseerivad seda noortejõugud, mis tor
mavad võidupäeval, 9 . mail, mil tähistatakse Teise maailmasõja lõppu,
läbi metroojaamade ja skandeerivad “ROSSIJA! ROSSIJA!” . Nad ei
mõista, et käituvad samamoodi nagu fashistid – hoopis vastupidi, nad
peavad ennast Hitleri alistajate lastelasteks (Kovaljov 2007) .
Teiseks vaatleme võidu müüti . Kui Venemaal tulid võimule bolshevikud, siis
oli keskseks ühtsusideeks venelaste erandlikkus ja äravalitus – just siin võitis töö
liste revolutsioon ja siit pidi algama maailmarevolutsioon . Stalini võimu kind
lustumiseks oli selge, et poliitilised realiteedid ei võimalda maailmarevolutsiooni
müüti kauem üleval hoida (juba Lenin oli erinevalt oma Euroopa seltsimeestest
kirjutanud, et revolutsioon võib võita ka ühes riigis eraldi) ja algasid massilised
repressioonid sisevaenlase leidmiseks ja hävitamiseks . Selle lõppfaas enne Teise
maailmasõja algust muutus tõeliseks absurditeatriks, millest on laialt kirjutatud .
Pärast sõda jätkus see okupeeritud aladel klassipuhtuse vaimus rahvavaenlaste ja
kahjurite tapmise ja küüditamisega . Kuid nende repressioonide käigus pandi alus
uuele ühtsusmüüdile – “uus ajalooline rahvaste ühendus – nõukogude rahvas” .
Seda markeerib Venemaa uus, 1936 . aasta konstitutsioon, kuid lõplikult areneb see
välja pärast sõda . Juba Stalin alustas kommunistliku partei ja riigiaparaadi amet
nike ühtesulatamist “nomenklatuuriks” . Lõplikule täiusele kasvas see Hrushovi ja
Brezhnevi ajastul . Kui Hrushovi sula ajal oli “nõukogude rahva” müüt suunatud
tulevikku (uued linnad, uudismaad, uued põllukultuurid jne .), siis Brezhnevi ajal,
tuleb nõustuda Kovljoviga, oli see legitimiseeritud põhiliselt minevikuga .
Vastus küsimusele “Kes me oleme?” kõlas järgmiselt: “Me oleme rahvas,
kes on pidanud kahekümnendal sajandil taluma ebainimlikke kannatusi,
aga on ometi suutnud jõuliselt sammuda võidult võidule . Me kandsime
sõja ajal enneolematuid kaotusi, kuid päästsime kommunistliku partei
juhtimisel maailma natsismi küüsist . Ja seejärel leidsime endas jõudu luua
üliriik, viia esimesena inimene kosmosesse ja saavutada tuumatasakaal
teise üliriigi USAga” (Kovaljov 2007) .
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Selle müüdi alustalaks oli sõja ja selles kantud ohvrite mälestamine . Selle aja
loolisest osast oli vähendatud või maha vaikitud Stalini repressioonid, sellest olid
kõrvaldatud kollektiviseerimine ja näljahädad, MolotovRibbentropi pakt ning
Nõukogude Liidu ja sotsialismimaade vägivaldne moodustamine .
“Nõukogude rahva” müüt varises kokku koos Nõukogude Liidu lagunemi
sega . Kui endised sotsialistlikud rahvusriigid ja liiduvabariigid said tugineda oma
ajaloole ja vastanduda kommunistlikule ideoloogiale, siis “üliriigi suurima jäänuki
Venemaa kodanikud jäid otsekui õhku rippuma, nende rahvuslik identiteet oli
segane” (Kovaljov 2007) . Putin moderniseerib rahvuslikku identiteeti, nihutades
esiplaanile võidu idee . Nõukogude inimese kannatused, kommunistlik sõnapruuk
ja traagilised noodid eemaldatakse . Nii tekib jõuline võidu müüt, mida saadab
kommunistlik imagosfäär: taastatakse kunagised nõukogude sümbolid stalinlik
hümn, sirbi ja vasaraga punane võidulipp jne . Nashistide sümboolikasse tulevad
nõukogude sõduri kiiver ja telkmantel . Siit ka iseloomulik valuline suhtumine
Tartu rahu mainimisse ja Pronksmehe eemaldamisesse – võidu müüti segab ajaloo
line käsitlus kahest okupatsioonist, kui Tartu rahulepingus on kirjas, et Venemaa
tagab igaveseks Eesti iseseisvuse .
Kolmas müüt on lähedane võidu müüdile, kuid kujutab endast selle tulevikku
suunatud vektorit – see on imperiaalse jõu müüt . Selle müüdi kehtestamiseks on
käiku lastud Tshetsheenia sõjad, seletamatud terroriaktid ja poliitilised mõrvad .
Zelimhan Jandarbijevi ja Aleksandr Litvinenko mõrvad toimusid selgelt Venemaa
eriteenistuste teadmisel . Teiste terroritegude ja mõrvade tegelik kordasaatja pole
meie loengu seisukohalt isegi väga oluline . Kovaljovi arvates ei püüagi võimud neid
enda aadressil levivaid kahtlustusi juurdlusega ümber lükata . Putini enda avalikud
väljendid “peldikupotist alla laskmise” ja välisajakirjaniku “ümberlõikamise” kohta
ainult kinnitavad toore jõu fetishi kuulutamist .
2004 . aastaks olid “absoluutse võimu” ja “eriteenistuste” idee sisuliselt
kokku sulanud monarhia kahepäise kotka ja Nõukogude hümniga . []
Putini meeskond teostas kiiresti kõige tähtsama ülesande, nimelt televi
siooni hõivamise, ja kui see oli tehtud, valati kogu maa üle kõikehõlmava
lakkamatu propagandaga, mis oli palju osavam, tõhusam ja kõiki rahul
davam kui Nõukogude propaganda eales . Massimeedia paiskab lakkama
tult õhku ideed Putinist kui karismaatilisest valitsejast, kes juhib rahva
taassünnile, ning putinismist kui stabiilsuse ja korra tagatisest . Nii on
ühiskondlikku mõttesse sisse taotud imperialistlikud väärtused (Koval
jov 2007) .
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Putini Venemaa analüüs laseb meil lihtsustatult näha, kuidas imagosfäär ilmet
võtab . Kõigepealt luuakse sobivad, osaliselt minevikku varjavad ja tulevikku lubavad
tuumikmüüdid . Seejärel rüütatakse need populaarsesse või nostalgilisse “liturgiasse”
ja “ikonostaasi” ning lõpuks leitakse vahend nende massiliseks käikulaskmiseks .
Kovaljovi kui paljunäinud inimese lõppvaade sellele protsessile on läbinisti
pessimistlik . Ta arvab, et Venemaa noorsugu on Putini propaganda mõju all ja et
võimuloleva poliitilise establishment’i lõplik eesmärk on euroopalike võimuvahe
tusmehhanismide täielik väljajuurimine ning bütsantsliku järglusmudeli tugevda
mine . Oma ülevaate lõpetab ta järgmiste sõnadega:
Ma kardan, et meie seas on vähe neid, kes elavad nii kaua, et võivad näha
vabaduse ja demokraatia taastärkamist Venemaal . Aga tasub siiski mee
les pidada, et “ajaloo mutt” kaevab oma tunneleid väliselt märkamatult
(Kovaljov 2007) .
Muidugi pole see, mida me Venemaal näemel, mingi uus sündmuste areng . Sar
naseid imagosfääre on ehitatud ka enne, nii Stalini Venemaal, Hitleri Saksamaal,
Hiina Rahvavabariigis kui PõhjaKoreas . Erinevus eelnevatest on digitaalmeedia
võimalustes . Kas nendest kasvab ka võimalus vaba, demokraatliku platvormi tek
keks enne, kui digitaalmeedia ühiskonna fragmenteerib allapoole selle tegevusüht
sust, on küsimus, millele annab vastuse tulevik .
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Eelmisel loengul jäime pooleli imagosfääri praktilise realisatsiooni juurde ja vaata
sime selle ülesehitamist Putini Venemaal . Toetusime siis Sergei Kovaljovi käsitlu
sele kolmest tuumikmüüdist, mis olid vaenlase müüt, võidu müüt ja imperiaalse
jõu müüt. Need on analüütiliselt küll usutavad ja kogemuslikult veenvad, aga tekib
küsimus, kuidas on neid ikkagi praktiliselt võimalik realiseerida . Mis on tervikliku
imagosfääri ehitamise energeetikaks ja mehaanikaks? Kas ja kuidas on imagosfäär
seotud arhitektuuri või ruumiga?
Teatava juhtlõnga leiame Manfredo Tafuri sissejuhatusesest raamatule Teooriad ja arhitektuuri ajalugu:
Et arhitektuuri kriitika leiab end täna üsna raskes seisus, ei ole tähelepa
nek, mis vajaks eraldi allakriipsutamist . Kritiseerimine, tähendab tege
likult fenomenide ajaloolise hõngu haaramist; nende asetamist range
hindamise sõelale; nende müstifikatsioonide, väärtuste, vastuolude ja
sisemise dialektika näitamist; ning kogu nende tähendusvälja õhkimist .
Kuid ajal, mil elame, segavad end kunsti loomisel üksteisest eraldamatuks
tervikuks müstifikatsioonid ja briljantsed ümberpööramised (eversions),
ajaloolised ja antiajaloolised suhtumised, kibedad intellektualisatsioonid
ja pehmed mütoloogiad, nii et kriitik on sunnitud alustama erakordselt
problemaatilist suhet omaenda tegevuspraktikaga, eriti arvestades kul
tuurilist traditsiooni, milles ta liigub . Nõnda kultuurilises revolutsioonis
võideldes tekib lähedane vastavus kriitika ja aktivismi vahel (Tafuri 1980) .
Need sõnad kirjeldavad veel tabavamalt tänast meediasituatsiooni kui Tafuri
oleks pea 30 aastat tagasi osanud arvata . Nende sõnade täielik tähendus on tõus
nud pinnale alles nüüd, kui meediasfääri erinevad traditsioonilised osad, mis meid
ümbritsevad, on tihenenud ja sulanud ühtseks väljaks . Meediasfääri ühtne väli ei
luba meil enam eraldada meediakanaleid: uudiseid, mängufilme, dokumentaalfilme,
ajalehti, televisiooni, veebi jne . Kõik need erinevad meediumid, meediastruktuurid
ja erinevad meediazhanrid on surutud digitaalsesse platvormi ja ümbritsetud ekraa
niga, tavaliselt meie isiklikul arvutil . See on uus ja võimas keskkond, kus segavad end
eraldamatuks tervikuks müstifikatsioonid ja briljantsed intellektualisatsioonid . Ja
mitte juhuslikult, vaid eesmärgipäraselt ning kellegi kasu silmas pidades .
Tahaksin vaadelda kahte analüüsi, mis lubavad meil vähemalt osaliselt piisavalt
detailselt vaadata imagosfääri ülesehitamise katset . Mõlemad puudutavad neid
valdkondi, mis on Kunstiakadeemiale olulised õpetusvaldkondadena: ruum ja
kunst . Kasutan selleks lugu Pronkssõduri mälestusmärgist ja vene propagandafilmi
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НОЧНОЙ ДОЗОР . Tõenäoliselt ei suuda me “õhkida kogu tähendusvälja laen
gut”, kuid kui suudame välja tuua mõnegi nendest peidetud mustritest, siis on see
vähemalt algus . Eriti nooremale põlvkonnale, kellel ununenud või sootuks puudu
võtmesõnad nõukogude propaganda mõistmiseks .
Esimest analüüsi võiks nimetada: Pronkssõdur teispoolsusest .
Teise Maailmasõja lõpus, aprillis 1945 maetakse Tõnismäele nõukogude sõdu
rid ja ohvitserid, kelle surnukehad – kokku 12 – tuuakse kokku mitmest erinevast
kohast . Nende surma asjaolud on segased ega ole meie loengu seisukohalt olulised,
suure tõenäosusega pole tegu lahingutes hukkunutega (Kaasik 2006: 11) .
Mais 1945 kuulutatakse välja Tõnismäe monumendi ja haljasala võistlus, mida
tingimustes kutsutakse “vabastajate väljakuks” . Algul kavandatakse mälestusmärki
Võidu väljakule, tänasele Vabaduse platsile, kust pärast Eesti iseseisvumist oli
eemaldatud Peeter I skulptuur . Uue monumendi kavand valmib arhitekt Arnold
HoffardAlase jooniste järgi ja skulptuuri modelleerib Enn Roos aastal 1947 . Nagu
kirjutab HoffardAlase õpilane Tõnu Virve, on monumendi kontseptuaalseks
aluseks värav surnuteriiki . Tõepoolest, arhitektuuriajalooga tuttav inimene näeb
paekivist tugimüüri proportsioonides ja liseenides egiptuse templite ees olevaid
iseloomulikke väravaid, mida kutsutakse püloonideks .
Samuti on teada, et tavapäraselt olid püloonid väravatena järkjärguliseks sissejuha
tuseks templi pühalikku ruumi . Ladina keeli tähendab pylae kitsast mägiteed, ja Ateena
Akropolise sissepääsuvärava nimetuseks on propüleed . Viimane tähendab väravaeelset,
ja sellest (propylonist) kasvab välja antiikse templi prostüül – sammastega frontoon .
1964 . aastal lisati monumendi ette nn . igavene tuli . Väikeses kandilises süvikus
pronksist viisnurga keskelt tõusis lühike gaasileek . Kogu monumendi olemasolu
vältel on ümbruse heakord ja haljastus pidevalt muutunud . Ainult elupuud on
säilitanud oma asukoha .
Vabastajate monument oli kohustuslik urbanistlik altar kõigis nõukogude lin
nades . Võistlustingimustes oli selle eeldatud tähendus:
Oma olemuselt peab monument esitlema Eesti rahva patriootliku tunde
kasvu ja nende lahingut saksa fashistide vastu . Monument peab esitlema
rahvaste sõprust ja isamaa julgete poegade mälestust, kes andsid oma elu
lahingus vaenlase vastu (Kaasik 2006: 15) .
Hoolimata nõukogude võimu näiliselt ateistlikust ülesehitusest oli plats kõr
gelt laetud sakraalne ruum . See sai eriti selgeks pärast igavese tule lisamist . Viimane
on indoeuroopa kultuuri üks vanemaid sõja meenutamise metafoore – “kustumatu
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au” – kleos aftiton (Lotman 2007) ja algupäraselt oli igavese tulega ja viisnurka
dega kompositsioon pülooni tagumisel küljel pronksreljeefina . Koha enda riitus oli
ühendatud kohustusliku poliitilise liturgiaga 9 . mail ja 22 . septembril (sõja ametlik
lõpp NSVLs ja Tallinna vallutamise ametlik kuupäev) .
Vaatame sakraliseeritud ruumi kõigepealt kreeka õigeuskliku teoloogia ja büt
santsi imperiaalse traditsiooni taustal, milliseks kujuneb püha ruumi olemus ja mida
on vaja teha selle aktiveerimiseks . Lähtekoha annab meile 2006 . aastal ilmunud
raamat Hierotopia, mis käsitleb pühade ruumide loomist Bütsantsis ja Venemaal .
Nagu paljud uurijad hiljuti on märkinud, on reliikviate ja imettegevate
ikoonide kõige olulisem roll see, mida nad etendavad teatud pühaliku
ruumi tekkimises . Paljudel juhtudel moodustasid reliikviad ja austusväär
sed ikoonid selle tuuma, teatud pöördepunkti, mis lõi konkreetse ruumi
lise keskkonna . Taoline miljöö sisaldas kestvalt nähtavaid arhitektuurseid
vorme ja mitmesuguseid kujutisi, kuid ka vahetuvaid liturgilisi riideid ja
nõusid, valgusefekte ja aroomiaineid, rituaalseid liigutusi ja palveid, mis
iga kord loovad eripärase ruumilise terviku . Vahel võis keskkond end luua
spontaanselt, kuid on ka mitmeid näiteid, kus võime rääkida kavapärastest
kontseptsioonidest ja läbitöötatud projektidest, mida tuleks pidada kõige
tähtsamate ajalooliste dokumentide hulka kuuluvaks (Lidov 2006: 32) .
Termin “hierotopia” koosneb kahest kreeka sõnast: hieros (püha) ja topos
(koht) . Selle mõiste tähendus võiks olla formuleeritud järgmiselt: Hierotopia on
pühade ruumide kavandamine kui loomingu teatud spetsiaalne vorm ja samuti
ajaloolise uurimuse valdkond, mis tegeleb selle loomingu konkreetsete näidete
välja toomise ja analüüsimisega (Lidov 2006, 32) .
Nõnda tähendab termin ta hiera ohverdamise akti, ohverdus oli hiera
kala, ja ohverdusi tehti hieroi … bomoi peal; preester, kes juhatas ohver
damise müsteeriumit, oli hiereus, ohver oli hiereion ja tema tegevuse
verb oli hiereuo . Beneveniste tuletab sõna võrdlevast analüüsist veel
teisigi hieros’e omadusi nagu liikumine ja elulisus, nõtkus ja elujõud .
Lõpuks assotsieerub hieros’e asjadega ka ringilisus, mille näiteks on kuju
tis kohtunikest, kes istuvad “pühas ringis” (Isar 2006: 59) .
Hierotoopiliste projektide juures oli keskne nende dünaamiline iseloom . Mate
riaalne vorm oli ainult üks – ja mitte alati tähtsaim – osa ruumilisest tervikust, mis
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oli pidevas liikumises . Ettekantavus, dramaatilised muutused, kindlate stampide
puudumine lõid ereda, vaimselt intensiivse ja konkreetset mõju avaldava keskkonna (Lidov 2006: 39) .
Tähtis on ka mõista, et Tõnismäe kompleks kui “värav teispoolsusesse” koos
oma “valvuri”, “kättemaksja” või “leinajaga” selle ees oli selgelt just ikoonilise üles
ehitusega . Aleksei Lidov kirjutab sellisest ülesehitusest Bütsantsis:
Tundub, et selles mõistes on otsustavalt tähtis tunnistada ikoonilise
ettekujutuse kui terviku ruumilist iseloomu: bütsantsi vaimule ei olnud
ikoon lihtsalt objekt ja tasapinnaline pilt alusel või seinal, vaid hoopis
ruumiline visioon, mis kiirgus kujutiselt keskkonda selle ees ja eksisteeris
pildi ja selle kogeja vahel. See põhiline taju määras ikooni ruumilise
iseloomu, milles segunesid erinevad meediumid (Lidov 2006: 40) .
Samuti on bütsantsi hierotoopia kõige iseloomulikum tunnus kogeja osale
mine ruumilises kujundis . Kogeja toimib kujutise sees, otsekui selle element – ette
kavatsetud koostisosa . Ruumiline kogemus seguneb kirjelduste, valguse, lõhnade,
liigutuste ja helidega üheks tervikuks . Enam veel, kogeja, kellel on kollektiivne ja
isiklik mälestus, vaimne kogemus ja teadmine ikoonilisest protsessist, osaleb selle
ruumilise kujutise loomises . Tähtis on siin eraldi märkida uue ruumilise kujutise
loomise kollektiivset iseloomu . Samal ajal eksisteerib see kujutis objektiivses reaal
suses kui dünaamiline struktuur, muutes oma elemente vastavalt individuaalsele
kogemusele protsessioonis – mõned ruumilise olemuse aspektid aktsenteeruvad
ja mõned jäävad teatud ajaks varjule (Lidov 2006: 41) .
Keskaegsed “concepteurs” reeglina ei reprodutseerinud planeeringut, arhi
tektuurseid vorme või dekoratsiooni, vaid kujutisideed eriti austatud pühast
ruumist – viimane oli kaasaegsete poolt äratuntav ja sisestati uude taust
süsteemi . Meil pole siiani õiget keelt, et opereerida kujutisparadigmadega,
mis ähvardavad fundamentaalset metodoloogilist lähenemist kujutisele kui
illustratsioonile ja tasapinnalisele pildile (Lidov 2006: 43) .
Hierotoopiline projekt võis ajas elusolendina muutuda, algupärane kont
septmaatriks oli arengu ja lisanduste objektiks, ka kontsept ise võis muu
tuda vastavalt uutele ideologeemidele (Lidov 2006: 44) .
Kuid Tõnismäe monumendi ikoonilisse ruumi on paratamatult sulanud
veel komponente: paljude lihtsate vene inimeste eksistentsiaalne identiteet ja
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väärtustähendus: isade ja vanaisade surm ning Võidupäev kui isiklike läbielamiste
ja õuduste lõpp . Nii ühendas Stalin pärast sõda venelaste isikliku eksistentsiaalse
energia ja mälestused kollektiivse imagosfääriga, millel oli selge poliitiline üles
ehitus, kanoniseeritud poliitiline vorm (punalipp, kullatud pentagramm, sirbi ja
vasara embleem jne .) ja sellele vastav ikooniline maatriks . Ei ole vist vaja mee
nutada, et ka stalinlike repressioonide ohvrid kanti Suure Isamasõja kaotustesse .
Vägivaldselt okupeeritud ja NSV Liitu inkorporeeritud territooriumite elanikel
sellist isiklikku eksistentsiaalset suhet ei tekkinud, pigem vastupidi – tekkis vaen
nii poliitilise vormi kui ka sakraliseeritud ruumi vastu .
Teine kohustuslik religioosne altar oli nõukogude linnades pühendatud
“tundmatule sõdurile” . Seda pidid külastama pioneerid ja kommunistlikud noo
red . Vahel oli see võidu mälestusmärgiga ühendatud . Selline ruumiline struktuur
on tõlgendatav kui “puuduolev surnuaed” – traditsiooniline kultuurilise ja paikse
identiteedi osa . Tohutul nõukogude riigi territooriumil, kus rahvuste segamine
lööktööobjektidel ja loodusvarade kasutuselevõtmisel oli “nõukogude rahva” üheks
tervikuks sulatamise riiklik poliitika, ei olnud võimalik külastada oma esiisade
haudu . Populaarne nõukogude shlaager väljendas seda sõnadega: “mu aadress pole
maja(kodu) ega tänav, vaid Nõukogude Liit” .
Nii asendas “tundmatu sõdur” kohakeskset identiteeti ja vene kultuuriruumist
abiellujad käisid sellele kohale lilli panemas ja seal fotografeerimas . Müüdi tuum
(dedõ, dzjazdõ – esiisad, vanaisad (Lotman 2006)) algupärases vormis koos viina
joomise ja muna söömisega on ülestõusmise (anastasis) sümboliks . See vana idas
laavi paganlik komme on õigeusu aladel sisenenud ka soomeugri hõimude tavadesse .
Ka seda funktsiooni täitis Pronkssõdur suurepäraselt . Uuesti ühendatakse kollek
tiivne poliitiline liturgia ja üksikisiku eksistentsiaalne ning kultuuriline identiteet .
Sellepärast oli ka vajalik matuse sakraliseeriv fakt, aga mitte kohaspetsiifilised haua
kohad . Need oleksid muutnud monumendi ruumi personifitseerituks ja takistanud
kollektiivse poliitilise ikooniruumi üleüldist toimimist . Matus ise on ainult initsia
liseeriv sakraliseeriv akt ja haudade asukoht polnud Tõnismäel üldse oluline .
Monument töötab nii eelkõige kui imagosfääri ruumiline ikoon . Esiteks, on
ta värav teise maailma – portaal . Teiseks lõikab ta abstraktsest ruumist ja ajast välja
temenos’e, otsetõlkes kreeka keelest – meie maa . Ja see maa on piltlikult verega kas
tetud . Vahetult enne 1981 . aasta sõjaseisukorra kehtestamist Poolas ütles Andrei
Gromõko poliitbüroo istungil: me kaotasime Poolas 600 000 meest, ei ole mingit
võimalust, et me selle käest ära anname .
“Verega kastetud temenos” riikliku geopoliitika tasemel on väljendatud era
kordselt lihtsa ja mõjuva metafoorina . Kui Jaruselski ei oleks sõjaseisukorda välja
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kuulutanud ja Solidaarsust vaikima sundinud, oleks järgnenud sõjaline invasioon .
Nii ei olnud stalinistlikud monumendid mitte ainult langenute isiklikuks ja emotsio
naalseks mälestusesemeks, vaid ka sakraalne piiride kindlustamise süsteem . Neid võis
ja pidi kaitsma sõjalise vägivalla ähvardusega . Tallinna vene garnisoni ülem hoiatas
eravestluse käigus Tallinna linnapead mälestusmärki puutumast just sellise süsteemi
kontekstis .
Monumendi kaitsjad olid ümbermatmise vastu just taolistel maagilistel põh
justel . Selline tähendusstruktuur seletab ka tavamõistusele arusaamatut duumasaa
dikute muret, kas monument võeti transpordi ajaks lahti või mitte . Üks duuma
saadikutest ütleb: “Aga kujul on keevitusjäljed, mis tähendab, et võidu sümbol on
võetud tükkideks” (Poom 2007) . Monumendi tükkideks lõikamine viitab muidugi
ikooni purustamisele ja on tugev maagiline sümbol, millel pole midagi pistmist
tehnilise instrumentaalsuse loogikaga kuju nihutamise logistilises skeemis .
Vladimir Paperny kirjeldab oma raamatus Arhitektuur Stalini ajastul kujude
maagiast:
[] uue Mehhaniseerimise paviljoni ees pidi seisma kahekümne viie
meetri kõrgune raudbetoonist Stalini kuju . Kui kuju oli peaegu täielikult
kokku pandud, nõudsid ehituse direktorid (peaegu kõik NKVDst), et
näituse peaehitaja S . Aleksejev roniks õõnsa kuju sisse ja tõendaks, et
sabotöörid pole sinna pommi pannud . See on väga iseloomulik mure,
viidates otse kultuuri mütoloogilistele tunnustele: Pahategijatel piisab
hävitada jumala representatsiooni , et kahjustada jumalat ennast .
Väike avaus oli jäänud Stalini seljale ja Aleksejev lasti sellest sisse . Alekse
jevile tuli järsku idee: võtta kuju väike mudel kaasa ja paigutada see suure
sisse . NKVD esindajatele meeldis see idee, nad lasid Aleksejevi, kes hoidis
kuju ja laternat, avausest sisse . Alekseev seadis mudeli paika, ta tõmmati
üles ja ava suleti . Mõlemad kujud seisid üks teise sees kuni 1954 . aastani .
See on samuti puhtmütoloogiline sündmus . Ei ole ju vaja kuju mudelit
pärast kuju valmimist alles hoida, kuid keegi ei julgenud seda hävitada, sest
kultuuri vaatevinklist võis see kahjustada suurt kuju ja sellega assotsieeru
valt ka juhti ennast . Isegi selle hoidmine oleks olnud riskantne, nagu juhtus
kurja nõia Surematu Koscheiga, kes vene muinasjuttudes peitis oma surma
muna sisse . [] Lõpuks ei saa ka eitada, et idee panna üks identne objekt
teise sisse võis tulla traditsioonilistest vene matrjoshkanukkudest . Tradit
sioon siin on muidugi suhteline, kuna viimased toodi Venemaale Jaapanist
19 . sajandi lõpul, kuid pole juhus, et nad säilisid (Paperny 2002: 158, 161) .
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Monumendi enda eufemistlik nimetus “Pronkssõdur” sisaldab nominaalselt
kahte tähendusvälja: esimeseks on Aleksandr Pushkini tegelane “Vaskratsanik”
(mednõi vsadnik) ja teiseks “Kivist külaline” . Mõlemad on tuntud oma teistpool
susest tagasitulekuga või daidalon’i-taolise elustumise või virgumisega . Mõlemal
juhul elustab kättemaksja ülekohus .
Monumendi kaitsjate organisatsioon, kelle enese nimetus on Notchnoi Dozor,
ähvardas, et iga eesti parlamendisaadikut külastab pronkskülaline (Lotman 2007) .
За ним несется Всадник Медный
На звонкоскачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный .
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал .
Kuid ikoonilisel ruumisüsteemil on veel üks oluline tunnusjoon, mis avab selle
energeetikat .
Helleenlikus kultuuris usuti nii klassikalisel kui bütsantsi ajal, et kõik on pide
vas muutumise protsessis . Ruumi ja liikumist kogeti vahetult üheskoos – see oli
kreeka kultuuri mõtlemise ja ettekujutamise kestev paradigma . Koreograafia põhi
neb paradigmal ja oletusel, et sõnade chora (cho’ros) ja choro’s vahel, mis loovad
(genereerivad) hieros’e asjad (pühad asjad), on dünaamiline side . Koreograafia
tähendab “ruumi kirjutama” või “kirjutama (ruumi) tantsuga” (Isar 2006: 60) .
Chora (choros) on tavaliselt tõlgitud kui ruum, et eraldada seda kohast (mis
kreeka keeles on topos) . Aga kreeka sõnas chora on viide liikumisele, mis on
ka seotud verbiga choreo, millel on kaks mõtet: esiteks tähendab see tagasi
tõmbuma (järele andma), ruumi tegema millelegi muule, nagu Homerose
hümnis: “altpoolt andis maapind järele (gaia d’enerthe choresen)” . Mõte
on tagasitõmbumine ja selle ajal ruumi ära märkimine . Choreo tähendab
ühtlasi: edasi minema, olla liikumises või vooluses, nagu Herakleitos ütles
viidates, et mitte miski ei seisa paigal, vaid pigem voolab (panta chorei) .
Sõltuvalt kontekstist sõna choreo märgib kas liikumist edasiliikumise mõttes
või taganemist, tagasitõmbumist ehk loovutamist; mõlemal juhtumil on
tulemuseks “ruumi tegemine”, teatud tüüpi ruumi loomine (Isar 2006: 60) .
Teisest küljest kannab antiikne kreeka sõna choros kollektiivse koordineeritud liiku
mise (nagu tegevus, tants) ideed või kollektiivsust liikumises (koor), nagu choros aston
(tähtede tants) või choros meliton (mesilaste tants) . See liikumine on tihti spetsiifiliselt,
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korrastatult ringikujuline . Vahel tähistas choros tantsupõrandat – termin, mis meto
nüümiliselt kujunes sellest asukohast (choros), kus koor tantsis (Isar 2006: 60) .
Platon kirjeldab dialoogis Timaios universumi loomist kui üleminekut mõis
tusepärasest ja nähtamatust maailmast (Olemise maailmast) nähtavasse kosmosesse
(Saamise maailma), kus chora on kolmas substants (triton genos) . Chora eelneb loo
misele, ta on nähtamatu, sest on fundamentaalselt amorfne . Chora on kosmogoo
nilise tekkimise ruum; ta on loomise ämmaemand, maatriks või anum . [] Kuid ta
ei jää nendesse fenomenaalsetesse kehadesse, mis temaga kokku puutuvad . Timaios
siiski viitab chora ilmnemisele, tema nähtavale manifestatsioonile, kus verb phainesthai tähendab “olla manifesteeritud”, “näidata (ennast)” või “ilmuda nähtavale”
(50bc) . Chora ilmub episoodiliselt nähtavale ainult liikumises, kui kehad temaga
kokku põrkavad . Ainult nähtavad kehad saavad jätta nähtavaid jälgi (Isar 2006: 61) .
Ikoonil on oma spetsiifiline ruum, mis paljastab chora ja mitte topose, ütleb
Konstantinoopoli patriarh Nicephoros, kui ta kasutab ikooni sissekirjutamisest
(graphe) rääkides verbi ekchoreo . MarieJose Mondzaini tõlgenduses on ikooniline
chora ruumi pikendus, kus choreo tähendab korraga nii ruumi haaramist kui mil
legi sisaldamist, ja see omakorda tähendab, et sisalduvus ja see, milles sisaldutakse,
langevad kokku . Kontaktpunkt või selle ruumi piir on zone, tõlgendab Mondzain,
mis kreeka keeles viitab vahevööle või kontaktpinnale emaüsa ja lapse vahel . Ikooni
sissejoonestus (graphe) on see ühenduse jälg sisaldaja ja sisalduvuse vahel, mis mani
festeerib nähtavaks “mõõtudeta Sõna” (aperigraptos Logos) (Isar 2006: 63) .
Sarnaselt Nicephorosele on ikooniline sissejoonestus (graphe) nähtav jälg chora
ruumis, mis paljastab ennast täielikult ainult ettekujutatavas kohas (hennoesei), kuid
vajab arusaadavaks muutumisel läbimängimist liturgilises ettekandes (Isar 2006: 64) .
Chora ikooniline ruum on Mondzaini järgi mõõtmatum kui lihtsalt pühad
kohad ja pühakud, sest sisaldab kogu universumit . [] Kuid on ka see, mida me
kutsume: “püha koht” ja “püha ruum” . [] Ikooniline püha ruum on selline
ruum, mis on liturgiliselt jõustatud, loodud käesoleval momendil ja kogetud
selle tõelises keskmes (Isar 2006: 65) .
Nii kuulub monumendi ikoonilisse ülesehitusse inimeste kogunemine ja liiku
mine . Rituaalses liikumises saab ikoon oma tõelise jõu . Kui 1994 . aastal vene väed
lahkusid Eestist, jäi Pronkssõdur justkui õhku rippuma . Senini oli seda kaitsnud
vene garnisoni kohalolek . Eesti valitsus korraldas arhitektuurivõistluse monumendi
ümberehitamiseks . Eesmärk oli vähendada stalinistliku liturgia kohalolu ja ümber
sõnastada monumendi olemus, muuta ta Teise Maailmasõja mälestusmärgiks . Võistlus
tulemusi ellu ei viidud, rajati ainult võidutööst tulenev diagonaalne tee Rahvusraama
tukogu ette, mis vähendas visuaalselt monumendi kolmnurkset välja . Juba varem olid
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eemaldatud nimede ja nõukogude atribuutikaga mälestustahvlid . Monument kaotas
oma intensiivsuse ja tundus, et see ununeb ajalooliseks artefaktiks linnalises pargis .
Uue imagosfääri ülesehitamine Venemal aga saavutas oma resonantsi ka Eesti
venekeelse elanikkonna hulgas, mis on pidevalt vene telekanalite mõjusfääris,
kusjuures Eesti riik ei ole suutnud tasakaalustavat või neutraliseerivat venekeelset
meediakanalit luua . Meie loengu seisukohalt on huvitav märkida, et telekanalite
uudisteformaat laseb poliitilistel piiridel hägustuda ja rõhutab etnilist ja kultuuri
list kogemusruumi, mis on pidevas osaduses “suure kodumaaga” .
Alates 2003 . aastast hakkasid sõjaveteranide kogunemised Tõnismäel hoogu
koguma . Seda hakati kasutama vene identiteedi tugevdamiseks, mille üheks osaks
oli Eestivaenulikkus . 2006 . aastaks olid kogunemised kasvanud üsna rohkearvu
liseks ja muutunud selgelt Eesti riigi vastasteks, millele viitab avalikult vaenulik
suhtumine sinimustvalgesse lippu . Kogunemised toimusid nõukogude punalip
pude ja vene imperiaalsete lippude all .
Ilmselt kartes 2007 . aastal Isamaasõja võidu tähistamisel tekkida võivat meele
avaldust, demonteeris Eesti valitsus aprillis monumendi ja mattis ümber või saatis
Venemaale 12 leitud sõduri ja ohvitseri jäänused . Monument ise viidi vähem kui
kahe kilomeetri kaugusel olevale sõjaväekalmistule .
Monumendi kaitsjad eesotsas Öise Vahtkonnaga korraldasid Tallinna vana
linnas ja Tõnismäel meeleavalduse, mis kasvas üle massilisteks rahutusteks ja vägi
vallatsemiseks, mis kestis kaks ööd .
Selliste tulemustega püha ikoonilise ruumi lõi ja ehitas üles Tõnismäe monu
ment ja seda saatev liturgia . Ja kui algul võis kahtlustada, et imagosfääris muutub
monumendi puuduolek veel olulisemaks kui oli olnud selle kohalolek, siis tege
likkuses nii ei juhtunud . Instrumentaalselt läbi kobestatud muld, värava kui fookuse
eemaldamine ja liturgia keelamine hävitas püha ruumi täielikult . See liikus osaliselt
kaasa koos monumendiga, kuid muidugi mitte nii intensiivsel ruumilisel kujul .
Heidegger kirjutab:
Siin maa ise ja maaalune saavad seotuks varjamise ja peitmisega . Hakkab
paistma oluline seos surma ja peitmise vahel . Kreeklastele ei ole surm
ei vähem ega rohkem “bioloogiline” protsess kui sünd . [] Roomlaste
jaoks on maa, tellus, terra vastupidi kuiv kui maa, mis on eraldatud
merest; see erinevus eristab seda, millele võib ehitada, asulaid ja rajatisi
seada – teisest olevast, millele ei saa . Terra muutub territoriumiks, asula
maaks – käsu reaalsuseks . Rooma terras kõlab imperiaalne aktsent, mis
on täiesti võõras kreeka sõnadele γαία ja γή (Heidegger 1998: 60) .
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Siit ka selge vahe ladina imago ja kreeka ikooni toimimise vahel . Lammutades
“värava” ja teisaldades monumendi, toimis Eesti valitsus siin kahtlemata impe
riaalse ladina imago raames .
Sõjaväekalmistul toimib monument ikka veel ikoonilise ruumina, kuid selle
kommunistlik ja imperiaalne tähendusväli mattub nekropolise enda palju suurema
ruumienergia alla . Siin on ta mälestusmärk selle sõna otseses tähenduses .
Siinkohal võiks veelkord tagasi pöörduda vägivaldsete rahutuste juurde, mis
seoses monumendi teisaldamisega aset leidsid . Näeme erinevust imperiaalse rooma
territooriumi ja õigeuskliku temenose toimimises, kui vaatame Viimase Kohtu
päeva kujutamist kahes erinevas kultuurikeeles .
Ülestõusmine õigeusklikus traditsioonis on mõnevõrra keerulisema või täp
semalt öeldes hämarama toimimisstruktuuriga . Anastasis (ανάστασις, verbist
ανίστημι tähendab tõusma, tõusma uuesti, tõusma püsti; ladina tüvi on resurgo,
siit ka resurrection) on selle algupäraseks kreekakeelseks terminiks . Viimane on
seotud veel selliste sõnadega nagu:
ανάσταση – anastase – ülestõusmine
ανάστατος – anastatos – korratus
αναστάτωμα – anastatoma – häving
Võrrelda võib seda eestikeelse sõnaga anastaja – vallutaja, vägivaldselt võtja .
Kui ladina traditsioonis on Kristuse ülestõusmine (anastasis) ja viimane õigu
semõistmine (deësis – troonil istumine, millest kujuneb ka sagedane keskaegne
kiriku peaportaali teema – Viimane Kohtupäev) lahutatud kaheks erinevaks prot
sessiks, siis õigeusklikus traditsioonis on see jäänud tähistama nii Kristuse üles
tõusmist kui ka viimast õigusemõistmist . Kuid see toiming on antud ebamäärasel
viisil (hetoimasia – trooni valmistamine) kui ettevalmistus . Tihti ongi kujutatud
ainult tühja trooni või aujärge . Mis juhtuma hakkab, jääb lahtiseks, ja juba ette
võib kahtlustada vägivaldseid sündmusi .
Ladina traditsiooni selgitab lihtsalt Matteuse evangeelium:
Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirikusse ja kõik inglid Temaga, siis Ta
istub oma kirikus troonile ja Ta ette kogutakse kõik rahvad ja Ta põimendab
nad üksteisest, otsekui karjane põimendab lambad sikkudest . Ja Ta seab
lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele . Siis ütleb kuningas
oma paremal käel olijatele: “Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuning
riik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale . Sest mul oli nälg ja
te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu
ja te võtsite mind vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige
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ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite minu juurde .” [] Siis
ta ütleb ka vasakul käel olijatele: “Minge ära minu juurest, te äraneetud,
igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! Sest kui mul
oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua,
ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud
mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama .” Siis vastavad ka
need: ” Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna
või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?” Siis ta vastab neile:
“Tõesti, ma ütlen teile: mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes
mu kõige pisemale vennale, seda olete jätnud tegemata minulegi!” Ja need
lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu (Mt 25, 31–46) .
Draamatiline, kuid selge sündmustik on sagedaseks skulpturaalseks teemaks
katedraalide peaukse perspektiivportaali tümpanonil . Vaatame siin Püha Trofi
mose katedraali Arles’is ja Püha Denis’ kloostrikirikut Pariisis .
Püha Trofimose tümpanonil on Kristus kohtumõistmise troonil, tema ümber
evangelistid, tema kohal inglite koor ja viimsepäeva pasunapuhujad, tema jalge all
apostlid . Kristuse vasemal käel näeme külgfriisil põrgutulle määratuid . Need on
ahelaga köidetud ja suunduvad igavesse tulle . Nurga taga on veel äratuntav Paabeli
Hoor ja deemonid . Paremal vastavalt äravalitud oma igaveses elus .
Sarnase ülesehitusega on ka Püha Denis’ kloostrikiriku peaportaali tümpa
non . Näeme Kristuse paremal käel äravalitud tütarlast põleva lambiga taevaväravast
sisse astumas . Selgituseks on Kristuse käes ka lint kirjaga VENITE BENEDICTI
PATRIS MEI – tulge, mu isa õnnistatud (äravalitud) . Ja vasakul DISCEDITE A
ME MALEDICTI – lahkuge mu juurest te neetud . Selgituseks langenud tüdruk
kustunud lambiga põrgusse kistuna . (Lintidel olevad lühendid tulenevad lause
test: Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione
mundi. Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo,
et angelis ejus . Mõlemad laused leiame Matteuse evangeeliumist, 25 . peatükist .)
Hoopis teiselaadse pildi leiame Horezu kloostrist Rumeeniast . Kogu sam
masportaalialune sissepääsusein kujutab endast taeva ja põrgu polaarsust . Kiriku
ukse kohal näeme patrooni ja tema kaaslanna pilti ja kohe selle kohal on tühi
troon – kohtumõistmise ootamine . Kristuse kui kohtumõistja saabumisele viitab
raamat ja riie, millel seisab lind . Raamat ja riideese on hetoimasia atribuutideks .
Oletatavasti on riideeseme puhul tegemist näiteks kohtuniku rüüga . Tavaliselt
lähtub troonist tule või verelont, mis lõppeb koletise suus . Kogu fresko vasak
poolne osa kirjeldab põrgulikke koledusi . Pole päris selge, kas kohtumõistmine on
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juba toimunud või alles hakkab toimuma, kuigi lõpptulemus on käes . Jääb mulje
lõplikult määratlemata vägivaldsusest .
Tahes tahtmata meenuvad nõukogude riigijuhtide surmad, mida hoiti sala
duses . Alati viidi armee või vähemalt osa sellest kõrgendatud lahinguvalmidusse,
justkui valmistutaks ootamatuks rünnakuks, mille põhjustab juhi surm .
Nii on Pronkssõduri monumendi ikonograafilisse aparatuuri vägivald või
vägivalla ähvardus (ja seda mitmel erineval tasemel) algupäraselt sisse program
meeritud . Programmiline, ent ettearvamatu kuluga liturgiline liikumine on sellise
ikooniruumi ülesehituse lahutamatu osa .
Järgneva teise analüüsi pealkiri võiks olla: Öised külalised .
Pronkssõduri ikooniruumi organiseeritud aktiveerijaks oli rühmitus, kes ennast
kutsus: Nochnoi Dozor . Suure tõenäosusega on see nimetus ise võetud Timur Bek
mambetovi filmist НОЧНОЙ ДОЗОР – (Öine vahtkond, Night Watch) . Vaatame
järgnevalt, millisele ikonograafiale nende eneseidentifikatsioon üles on ehitatud .
Bekmambetovi film НОЧНОЙ ДОЗОР valmis 2004 kinostuudios Pervõi
Kanal, mis kuulus Venemaa valitsusele . Film on valminud Sergei Lukjanenko
samanimelise raamatu järgi . Nii raamat kui film osutusid Venemaal ja ka väljas
pool seda väga populaarseks .
Filmi tegevus toimub kaasaegses Moskvas, mis on hea ja kurja vahelise võitluse
lahinguväljaks . Film on tehtud teatud “maagilise realismi” võtmes, kus kõik on justkui
igapäevane ja tavaline, kuid sündmused ise on täiesti ebareaalsed . Mõneti meenutab
see Aleksei Tarkovski filmikeelt Stalkeris, kus samuti kõik tavaline on saanud eba
maise tähenduse, või Mihhail Bulgakovi raamatu Meister ja Margarita õhustikku .
Filmi story on küllalt lihtne: see on peategelase Antoni, kes satub hea ja kurja
võitluse keskmesse, isikudraama . Nimelt on tehtud ajutine vaherahu Päevase ja
Öise vahtkonna vahel, kuid see puruneb, kui sünnib Suur Prohvet – Teine . Anton
on nõus ohverdama oma sündimata poja Jegori, et oma truudusetu pruut tagasi
võita . Film lõpeb halvasti ja poeg liitub kurjuse jõududega . Teises osas pööratakse
kogu protsess algusesse tagasi .
Meie loengu jaoks pole tähtis niivõrd sündmustik ja seiklus, vaid hoopis huvi
tavam on analüüsida Hea ja Kurja esitlemise viisi ja imagosfääri, mida filmis kuju
tatakse . Ma oletan, et see on 20–25aastaste inimeste puhul osaliselt raskendatud,
sest nad pole kokku puutunud nõukogude märgisüsteemidega .
Alustame nimest endast . Rembrandti üks tuntumaid maale Öine Vahtkond
kujutab 16 . sajandi Amsterdami sõjaväelist ühendust . Algupäraselt maaväena Ams
terdami linna kvartalite kaupa organiseeritud sõjaväeline organisatsioon muutus
peatselt poliitiliseks parteiks . Linnavalitsuse valimise süsteem võimaldas kõrgetele
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poliitilistele kohtadele tõusta ainult sellise organisatsiooni kaudu . Sõjaväelise
funktsiooni taandudes muutusid need ühendused üha enam klubide, korporat
sioonide ja parteide sarnaseks . Maal Öine Vahtkond tehti just ühe sellise organi
satsiooni peakorterisse (doelen oli sellise ruumi nimi . Field 2007: 224) . Maal on
iseloomulik hüperkaubamaja näide – pildile tehti äratuntavalt ainult need vaht
konna liikmed, kes endale sinna koha ostsid .
Maali ja filmi nimi ei kattu juhuslikult, seda näitab tõik, et filmis vilksatab
peegeldusena Antoni voodi taha peidetud Rembrandti repro, mis omab seega
kahtlemata teatavat tähendust . Õine vahtkond on algupäraselt niisiis paramili
taarne organisatsioon . Selle ülesandeks filmis on ohjeldada kurjuse litsentseeritud
tegevust . Kurjust esindavad vampiirid, kelle tapmiseks Öisel vahtkonnal on spet
siaalse valgusega taskulambid ja autolaternad .
Öine ja Päevane vahtkond on hea ja kurja kehastuseks . Nende selget vastand
likkust ilmutab kogu esimene film .
Hea ja kurja dihhotoomia väljendub kõiges nähtavas . Kõigepealt asukoht .
Kurjusejõud elavad ja tegutsevad hotellis Kosmos . Viimane oli kõrgklassi pros
tituutide kogunemiskohaks juba nõukogude ajal . Hotellis toimuvad luksuslikud
pidusöögid ja vastuvõtud . Siin esineb kurjusejõudude naiskangelane hiiglaslikul
rokkkontserdil . Headusejõudude peakorter on ametlik kontorihoone, selle uksel
on graniidist silt, millelt loeme: ГОРСВЕТ . Teksti kohal on Venemaa kahepäise
kotkaga vapp, mis teeb headusejõudude imago riiklikuks . Gorsvet on lühend
venekeelsest nimetusest gorodskoi svet – linna valgus (headusjõudude terviklik
nimetus) . See on ainult ühe tähe kaugusel endisaegsest nimetusest ГОРСОВЕТ,
seega gorodskoi sovet – linnanõukogu . See on nõukogudeaegne linnavalitsus, mis
viis ellu linna majandamist linna parteikomitee üldise juhtimise all . Nii on hea
dusejõudude peakorter mitmetähenduslikult üheaegselt nii linnavalitsus, ameti
asutus kui ka riiklik struktuur . Lisaks on tegemist ka “suletud tüüpi aktsiaseltsiga” .
Linnajuhtimiskeskuses on oma “teabekeskus”, mis vaatab homseid uudiseid ja
hoiab ära õnnetusi . Headusejõudude pealiku kabinet on äratuntavalt nõukogude
direktori kabineti sarnane . Pikal Tkujulisel laual on rida telefone . Kõik on natuke
kulunud, aga esinduslikult “nõukaaegne” . Samas kurjusejõudude pealik mängib
videomänge ning korraldab äri satelliittelefoniga .
Headusejõudude pealik Geser (ilmselt allusioon nimele Caesar, tsaar*) käib
valge särgi ja ülikonnaga, tema antipood Zavulon (piibliteemaline juudi patriarh
või valitseja Zabulon, kes tegutses Naatsareti ümbruses) on maikas ja villamütsis
* Vt ka http://en .wikipedia .org/wiki/Epic_of_King_Gesar, kus viidatakse ka nime võimalikule
zoroastristlikule algupärale, mis on hea ja kurja võitluse seisukohalt ilmselt oluline .
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või vastupidi – kallis disaineri ülikonnas . Geseri kohta saame lõputiitrites teada,
et ta oli NSVLi ajal aseminister (zam-ministra pri CCCP) .
Dihhotoomia jätkub nii autodes, naistes kui riietes . Headusejõudude naised
on kodused, lihtsates riietes või tööriietes . Olga näiteks on olnud sada aastat öökull
ja ei oska käia moodsalt riides . Kurjusejõudude naised on aga kättesaamatud seks
iidolid lühikestes kleitides, saatanliku näoga femme fatale’id .
Headusejõud käivad ringi vatijopedes ja tunkedes, mille seljal ilutseb asutuse
nimi ГОРСВЕТ . Pahategijad kannavad disainerrõivastust või kallite kaubamär
kidega dresse .
Eriti nostalgilispatriootlik on headusejõudude autopark . Need on GAZ
53 (oletatavasti) baasil valmistatud nõukogude veoautod, millel on maagilised
võimed hüpata ja maksimaalselt kiirendada . Värvitud on autod kollaseks nagu
nõukogude gaasiavarii operatiivautod . Isegi number auto küljel meenutab sõna
GAZ ja ühendab need vaimselt vene valitsuse meedia ja majandusgigandiga
ГAZПPOM – Gasprom . Kurjusejõud sõidavad ainult kallite LääneEuroopa
sportautodega (Audi) .
Nii on presenteeritud kaks jõudu, kaks klassi, kes on pidevas võitluses . Öösel
rahvamalevasse head tegema kogunevad “lihtsad tööinimesed”, Naši – meie omad .
Ja ärikad, spekulandid, omanikud, rikkurid on need teised – nemad . Klassivae
nuga on ühendatud identiteet, millel on oma spetsiifiline atribuutika, vorm ja
ideoloogia .
Raske on mitte näha seiklusfilmi taga spetsiifilist poliittehnoloogilist ima
gosfääri, mis ühendab ja samastab tänase positiivse kangelase nõukogude rahva
kannatuste ja missiooniga, nõnda nagu nõukogude hümni ja punalipu rehabili
teerimine seda teeb riikliku poliitika tasemel .
Nii oli Tõnismäe sündmuste ajaks kokku kuhjatud “ülesäratatud” stalinlik
ikoon ja liturgia, hea ja kurja poolused, venekeelse elanikkonna rahulolematus,
venelaste isiklikud eksistentsiaalsed mälestused jne . – ning oli vaja ainult sädet, et
süütenöör põlema ja kahjuks ka laeng plahvatama panna .
Kindlasti ei hõlma vaadeldud nähtused kogu imagosfääri laia diapasooni ja
kujunemiskeerukust, kuid loodetavasti aitavad need vähemalt skemaatiliselt näi
data suure pildi mõningaid mikrotasandeid .
Digitaalne platvorm lubab imagosfääri erinevatel algosadel sulanduda üheks
võimsaks sünteetiliseks tervikuks . Kvantiteet kasvab üle uueks kvaliteediks, muga
vus annab teed lihtsusele . Imagosfääri väikeseks rakukeseks on isiklik, mobiilne
side ja meediavahend . Nii tekib täiuslik uus reaalsus, milles on ühendatud
vanad religioossed arhetüübid, energeetilised ruumilised ikoonid ja kaasaegne
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poliittehnoloogia . Küsimus on, kes tellib imago sisu ning formaadi? Küsimus on,
kes loob selle imago sisu ning formaadi?
Kahe viimase loengu lõpetuseks võiks veel rääkida omapärasest seigast, mis
hargnes pärast Pronkssõduri sündmusi . 12 . jaanuaril 2010 andis Venemaa pre
sident Medvedjev Pihkva linnapeale üle aukirja, millega antakse linnale “sõja
kuulsuse” nimetus . Pressiteates tuuakse ka ära Medvedjevi sõnad: “Pihkva on
sajandeid teeninud Vene riigi eelpostina ja esimesena talunud läänest tulnud võõr
vallutajate lööke” . Mõningast selgust sellisele hilisele kangelaslinna nimetusele
heidab teine lõik: Venemaale omab suurt tähtsust augustis 2008 “Pihkva dessant
väelaste poolt pandud otsustav punkt operatsioonis, mis sundis Gruusiat rahule”
(Pihkva pressiteade 2010) . Edasi meenutatakse: juba 13 . sajandil ütles suurvürst
Aleksander Nevski: kes meie maale mõõgaga tuleb, see mõõga läbi ka hukkub .
Aleksander Nevski oli väejuht, kes kanoniseeriti pühakuks alles 1547 . aastal .
Enne seda, 1494 . aastal oli suletud Hansa kaubakontor Novgorodis, oli alanud
Venemaa ja Liivi ordu vaheline vaenutegevus ja kanoniseerimisele järgnes 1554 .
aastal Ivan Julma käsul Liivi sõda alustav rünnak . Nevski kohta kirjutab pühaku
tele pühendatud veebileht: “kohutavate kannatuste tingimustes, mis Venemaale
murdsid, suutis leida Aleksander Nevski jõudu vastu astuda lääne anastajatele”
(http://vivl .ru/nevsky/nevsky .php) . Aastal 1942 võeti Aleksander Nevski orden
uuesti kasutusel kui ohvitseride autasu .
28 . veebruaril 2010 kirjutab Postimees:
Venemaa suurvürstist pühaku Aleksander Nevski säilmeid austati täna
jumalateenistusel Aleksander Nevski katedraalis; pühad säilmed jõudsid
Tallinnasse eile . Pühaku säilmed asuvad Peterburis ja neid ei ole kuigi
palju jagatud . Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit
Kornelius pöördus aga sellise sooviga mullu novembris Peterburi met
ropoliidi poole ning soov täideti . Piiskop Nazari rääkis, et säilmete jaga
mine oli harukordne juhus ning tema arvates on meeldiv, et otsus tehti
just Eesti kasuks (http://www .tallinnapostimees .ee/?id= 230843).
Imagosfäär on sulgunud . Üheks tervikuks muutuvad ruum, poliitika, ajalugu
ja sakraalse kujutise müstika .
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Kokkuvõtteks arhitektuurist

kokkuVõttekS arhitektuuriSt

De architectura, kirjutas Marcus Pollio Vitruvius . De Re Aedificatoria, kirjutas
Leon Battista Alberti . De Rerum Natura, kirjutas Titus Lucretius Carus . De
Anima, kirjutas Aristoteles .
Arhitektuurist, ehituskunstist, looduse asjast ja hingest . Räägime millest,
räägime asjast . Räägime asjast välja . Eesti keeles räägime neist välja seestütlevas
vormis . Räägime asjast välja, räägime olemuslikult . Me ei nimeta asja täielikult,
vaid liigume asjast välja ja võtame kaasa tema olemuse . Teadmata kõike, teame me
siiski midagi . Midagi, mis on meile oluline .
Inimese tõeline olemus avaldub siis, kui ta rebib endalt maski ja läheb endast
välja . Siis teame tegelikult, kellega meil on tegemist . Teeme midagi kellegi eest,
teeme eest ära . Võtame raskuse ja tõstame eest välja . Esi on see, mis on ees, mis on
eespool . Minu käest on juba küsitud: millest sa räägid – vastan: arhitektuurist .
Ometi jääb see segaseks, millest siis ikkagi? Justnagu oleks arhitektuuri sees veel
paljut, mis vajaks seletamist . Kindlasti ongi, kuid pealkiri Arhitektuurist tahab
rääkida kõige olemuslikumalt arhitektuuri seest, tõstes seda välja, tuues seda esile .
Tänaseks on kadunud üks vana filosoofia tava või filosoofia tagasihoidlikkus:
rääkida olemuslikult, lubamata teha kõike . Lubamata teistelt ära võtta võimalust
rääkida veel olemuslikult . Olemuslikult uuel ja omal viisil . Me mitte ei nimeta,
ei pane silte, vaid lahkume koos asja olemusega . See olemus ei ole abstraktne, sest
tulevalt, edaspidi võime tema juurde uuesti tagasi pöörduda . Uuel ajal ja uues kohas .
See lõpetus arhitektuurist räägib pealkirjast, shriftist ja tekstist .
Pealkirjast

Kui me räägime asjast või teeme midagi kellegi eest, siis oleme kellegi asemel . Esin
dame kedagi, esindame kedagi teist . Olles teiste asemel, oleme nende aseme peal,
oleme nende kohal . Kui oleme peal või kohal, siis me näeme rohkem, meil on
avaram horisont . Pealkiri, peal olev kiri . Kirjutame peale . Pealkiri on see kiri, mis
on peal . Sealt on kõik näha ja kuulda . Kuidas peale kirjutame, selliseks saab nimi
ja nimetamine . Sellest kasvab tekst, selliseks muutub tema tähendus . Arhitektina
kirjutame peale ruumile . Kirjutame nii nagu oskame, aga kirjutada osates võime ka
kirjutada, nagu tahame . Peale kirjutamine annab tohutu võimu . Võimu teatavasti
aga ei taheta jagada, seda on alati liiga vähe . Kui jagada võimu, läheb see alati poole
väiksemaks, kui jagada teadmisi, muutub see jagamisest kordi suuremaks . Võimuga
on alati peale kirjutada lihtsam . Kes on peal, see ka valitseb .
Heidegger kirjutab raamatus Parmenides: Roomlaste käsitlus olemise kohta
on valitsetud impeeriumi seadusega . Impeerium ütleb: im-parare – seadma,
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korraldama; pre-cipere – midagi ette haarama, okupeerimisega hoidma oma võimu
millegi üle; pre-cipio – ette kirjutama, käsku andma, enne haarama või ette haa
rama; pre-cipito – alla tõukama, alla langema, lõpule lähenema, hukatust kaasa
tooma või hukatusse tormama . Impar – ebavõrdne, mittetasane, ühel kõrgusel mit
teolev, viltune, kõver või halvasti istuv . Heidegger vaatleb roomlaste ja kreeklaste
väära ehk mittetõese erinevat ülesehitust . Kreeklased nimetavad tõde läbi negat
siooni: alethea, see on mitte-lethea . Lethes tähendab kreeka keeles: peidetud, mitte
nähtav, varjus või varjatud . Selle eitus, alethea tähendab seega varjust välja tõste
tut, varjust esile toodut, peidust välja võetut . Väär ehk mittetõde on aga ruumiline
mõiste: feodos. Kreeklastele: teelt kõrvale kaldunud, teelt eksinud, teelt kadunud .
Selle tuletuseks on ka methodos – mööda õiget teed minema, teekonda õigesti läbi
viima . Roomlastel on aga tõe vastandiks kreeklastelt laenatud teine sõna, hoopis
vägivaldsem – sfallo . Sellest tulenevad ka fallere, falsum ja fall, ja eestikeelsed valskus ja vale . Sfallo tähistab kukkumisele viima, alla lükkama . Nii tõstetakse tõde
peale teiste allaheitmise arvel . Selline on pealekirjutamise, pealkirjastamise olemus .
Pealkiri ei vii mitte alati olemusliku juurde . Pealkiri võib ka lihtsalt olla peale
pandud, peale surutud . Kes on peal, see valitseb, valitseb hästi või valitseb halvasti,
valitseb käsuga või valitseb mõttega . Arhitektina hoidugem valitsemast käsuga .
Arhitektina võime kirjutada ruumile peale, aga samuti võime kirjutada alla . Alla
kirjutada on palju raskem kui peale . Paljud allkirja andjad ei mõtle tihti selle peale
üldse . Kes alla kirjutab, see annab asjale oma nime . Nimi, mis meile on antud,
on üks maagilisemaid nähtusi üleüldse meie keele kõrval . Õieti ongi ta üks keele
väga isiklik, väga intiimne väljendus . Ta on alati täpne, ta ei üldista, ei liigita, ta ei
lase peitu minna . Ta tõstab või toob välja . Nimi on olemise viis . Inimese tõeline,
peidust välja tõstetud olemus . Kes alla kirjutab, võtab oma nimele peale kirjutatud
tekstid . Peale kirjutatud tekstid – Eesti vanemas kultuuris kirjutati peale ainult
pühale . Kirjutatud, kirjatud, kirjadega kaetud olid talu pühad kohad, pühad riided
ja muidugi vöö, inimese tervise ja hinge hoidja . Peale kirjutada võib see, kes oskab
kirjutada; alla kirjutada saab see, kes julgeb kirjutada . Julgeb vastutada, nii jumalate
kui inimeste ees . Tehku ta seda parimal viisil!
Arhitekti haridus algab oskusest kirjutada, aga peab lõppema julgusega teha ja
olla . See julgus ja vastutus ei tule ainult koolist . See saadab meid iga päev . Me ei ela
elu, elu elab meid – nii ütleb tekst Kyoto templi müüril . Pealkiri, peale kirjutatud
pühale kohale .
Alla kirjutan: mina, ometi räägin: meie . Mõtleme mina, kuid ütleme: meie . Nii
nagu ka nimi, nii see keel, millest ta on, pole minu . See on emakeel . Selle tähendus
ja struktuurid, mis on peidetud, kuid iga päev sõnades peidust välja tõstetud, selle
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arhetüüpilised vormid elavad ise . Meie ei räägi keelt, keel räägib läbi meie . Räägib
väga vanal ja peidust välja võetud, tõesel viisil .
On olemas üks tore kujutlus keelest ja tema tekkimisest . Keel tekkis siis, kui
inimene polnud enam loom . Inimlaps sündis siia ilma nii vara, et ta ei saanud
ise hakkama . Ka väikese lapsega ema ei saanud ise hakkama . Laps süles ei saa
nud ta kätte toitu ega suutnud ennast kaitsta . Ta rääkis, ta pidi rääkima teistega,
kes temast aru said, kes teda mõistsid ja lapsega emast hoolisid . Nii sai keelest
emakeel – ema keel . Ema sai õpetada seda, mida ta teadis . Kui õpetust sai jagada
teistega, kestis see pika maa ja paljude põlvede taha . Mõeldes mina, aga öeldes:
meie, ei unusta me neid, kelle õpetust me jagame, kellele kuulub keel ja õpetused
ja teadmised, mis selles peidus .
Shriftist

Kui ma käisin Kunstiinstituudis, siis räägiti shriftist . Sõna, mida täna enam ei kasu
tata, vähemasti mitte nii tihti kui teist sõna font . Arvuti juba teab, millise fondi ta
default valib . Muidugi võib seda püüda ise valida, kuid arvuti emakeel on põleta
tud fondina tema windowsi, linuxi või unixi mälestusse . Shrift jõuab läbi mitmete
keelte sõnadeni . Scriptum, scriptura . Esimene tähistab joont ja teine kirjutamist,
samuti ka raamatut või kirjalikku loomingut, kirjalikku loomist . Shrift on nii käsi
kiri kui tähe kuju . Nii antiikva kui plokkkiri . Shrift on õpitud . Õpetatud kiri on
mõistetav teistele . Seepärast õpime me seda kirjutama käega . Shrift näitab kirja,
shrift toob kirjalikult mõtted välja, nähtavaks kõigile ja loetavaks paljudele . Täna
kirjutame arvutiga, klaviatuur ja hiir on kirja aluseks . Printer ja koopiamasin on
mõtte ja käe ja paberi vahel . Otsustasin kirjutada selle loengu käsitsi .* Süveneda
tindi, paberi, silma ja käe, kuid mis enamgi veel, mõtte ja maailma vahele – see oli
raske! Olen unustanud käega kirjutada . Kirjutan tulevikus palju rohkem, käega!
Paber ja tint astuvad mõtte ja maailma vahele, kui tühjus astub mõtte ja ruumi
vahele . Chora või ku, oksident või orient . Mõlemad puudutavad tühjust, enne kui
nad kirjadega kaetult kirjaks või ruumiks saavad . Kirjutades käega tajusin seda võõ
randumist tühjusest . Kiri tuleb raskelt . Tähed, pookstavid lähevad sassi . Omaenda
käekirjastki on vahel raske aru saada . Klaviatuuriga läheb kõik oluliselt kiiremini ja
libedamalt, sest font ja paragrahv on käepärasemad kui käekiri, millest sõna käepärasem ongi tulnud . Käsikiri, käekiri on manuskript . Scriptorium ja cryptorium .
Lahti kirjutamine ja lahti mõistatamine . Shrift ja selle õppimine aitavad mõtteid
lahti kirjutada ja mõistatada .
* Käesolev venia legendi loeng sai ka ette kantud manuskriptist
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Scriptorium on püha paik . Selles ruumis autor kirjutab oma käega, oma keelest
ja oma meelest . Mõlemad on antud talle enne, kui teadvustub mina . Enne, kui
autor ise teab oma nime . Manuskript on püha, sest teda on puutunud autori käed .
Manuskripti on ehk vahel puutunud ainult kirjutaja, kopeerija käed, kuid ta on
ikka veel püha, sest kirjutaja on mõistnud autori käte õpetatust, isegi lehitsenud
manuskripti lehti, mida on puutunud autori käed . Käes on võime kirjutada seda,
mida tahetakse ja kuidas tahetakse . Manuskript on kahekõne kahe käe ja kahe
mõtte vahel . Käsikiri kannab elu ja elamust . Shrift laseb aimata autori meelesei
sundit, tema haaratust, tema usku . Me ei kirjuta kirja, kiri kirjutab meid .
Arhitektuur saab alguse kirjast . Kirjast, mis laseb näha, mida autor tahab ja kui
das ta seda tahab . Arhitektuurne kiri on keeruline . Ta on mõttest ja ruumist . Ta siru
tub üle aegade ja ruumi, sellesama ruumi, millele ja millest ta kirjutati . Arhitektuur
ja selle kirjutamine on püha . Ta pole püha mitte arhitekti või autori või arhitektuuri
enda pärast . Arhitektuur on püha, sest kirjutab ruumist . Ruum ise on püha . Ruum
ise on püha kui tühjus, mis laseb inimese sisse ja mille seest inimene võib välja tulla,
võttes kaasa oma osa – olemusliku osa ruumist . Olgu see siis kreeka chora või jaapani
ku . Ja pimedus oli sügavuse peal . Sügavus ja selle kohal või asemel olev pimedus . Jõu
ja käsuga on pimedus sügavuse käskija . Mida rohkemat kui pime ja sügav saab olla
tühjuse ruum . Arhitektuuri kiri on ruumist püha ka siis, kui inimene on valinud
iseenda iseenda mõõduks . Homo mensura – inimene on kõigi asjade mõõt . Kahjuks
kaotab kõik inimlik oma näo, kui seda ei võrrelda, ei mõõdeta mõõduga, mis on
väljaspool inimlikku tahet, siis ruumi või jumalatega . Ruum või jumalad on ühise
tähenduse garandiks . Mensuram alicuius reifacere – mõõduga asju üle tegema .
Inimene võib vihata pühaduse peegeldust ruumis, aga ruum ise jääb siiski
pühaks . Tihti inimene vihkab ruumi pühadust hirmust teadmatuse ees . Miks ruum
on püha? Vahel vihkab inimene ruumi pühadust, sest ta ei lase teistel otsustada
oma tahte üle . Ta ei taha lasta teistel otsustada oma tahte üle . Sellel teisel, mis on
väljaspool, mis on inimlikkuse garandiks . Ruumi pühadus on kui värelus scriptoriumi ja cryptoriumi vahel . See värelus laseb pühadusel uuesti tõusta, kui inimene
saab vabaks ja mõistvaks . See juhtub alati, kui juba on ehitatud, kui juba on ruumi
kirjutatud . Ehitamisega, palja soovi ja veendumusega ehitada puudutab arhitekti
kiri ruumi . Ta osaleb selle pühaduses ja oskab seda mõista . Ehitamine, aedifico on
katuse püstitamine, katuse tegemine . See on käega katsutud ja käega tehtud . Kui
ehitused kaovad, jääb järele kiri, kui kiri kaob, jäävad järele keeled, ema keeled, kui
keeli ei jää – siis ei jää midagi . Ka püha kaob, sest püha on inimesest, mis sest, et
ta seisab inimesest väljaspool .
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Tekstist

Marshall McLuhan tuletab oma raamatus 1962 . aastast uue ajastu sünni olemuse
vaadates trükipressi poolt kaasa toodud muudatusi Gutenbergi Galaktikas . Ta kir
jutab: kui tehnoloogia suurendab ühe meele haaramisvõimet, siis ilmneb kultuuri
uus tõlkimisviis sama sujuvalt kui uus tehnoloogia on omaks võetud – internali
seeritud . See on nägemismeel, millega võõrutatakse sõnaline, ehk kuulmisel põhi
nev keelekontekst oma algupärasest vormist – elavast sõnast . Seda teeb trükipress .
Esimene võõrutus toimub kirjatähtede kui häälikute asendamisega ja kasutusele
võetud tähtedega . See hävitab keele paljususe ja mitmekesisuse . McLuhan kirju
tab: alfabeet on agressiivne ja sõjakas kultuuride absorbeerija ja transformeerija .
Visuaalse surve suurendamine võõrandas kreeklased primitiivsest kunstist, mida
elektrooniline aeg nüüd uuesti avastab, olles omaks võtnud või sisestanud elektrilise
üheaegsuse ühendatud välja . Inglise keeles kõlab see: that the electronic age now
reinvents after interiorising the unified field of electric all-at-onceness . Suurepä
rane sõna: all-at-onceness . Aasta on 1962, keegi ei tea, mida tähendab sõna online .
Arvutivõrke ei ole veel olemas .
Online . Mille toob kaasa veel võimsam press kui trükipress? Kahtlemata digi
taalse meedia – digitaalse platvormi . Täna oleme kogu aeg onlineolekus . Lugedes,
kuulates ja vaadates . Analoogia asemele on asunud digitaalia . Digitaalne platvorm
lõpetab kultuuride transformeerimise ja absorbeerimise, protsessi, mida alustab
ettevaatlikult Gutenberg . Tähtis on mõista, et teadmistest saab kaup just sellel het
kel . Trükipress võimaldab jagada teadmist mõõtmatult laiemal viisil aga võimaldab
ka küsida selle eest massilist tasu . Kui ehitamine muutub massiliseks, muutub ka
arhitektuur kaubaks . Ehitamine vallutab ruumi pühaduse oma imperiaalsusega
ja vormistab selle massiliseks kasuks . Nõnda nagu elektrooniline üheaegsus jagab
autori loomingu tulu vahendajatele, nii jääb ka arhitekti kasu põhiliselt arendaja
tele . Käsikiri ja ruumikiri kaotavad oma pühaduse .
Ruumikiri on ruumiline tekst . Kas ruumilised tekstid on ruumitekstid? Ilmselt
on . Ruum on antud läbi teadmise ja läbi pühaduse . Ruumi teadmist saab tunnetus
õpetuslikult kirjeldada filosoofia ja ruumi pühadust saab kirjeldada luule, laiemalt
poeesia . Gaston Bachelard ei räägi oma raamatus Ruumipoeesia kunagi ruumist, vaid
ikka prantsuse kirjandusest . Ruumist rääkimise asemel räägib ta ruumitekstidest .
Eesti kultuuris ruumitekstid puuduvad . Ja kui vaatame Gutenbergi galaktika ülekas
vamist hüperkaubamaja online’ks, electric all-at-onceness’iks, millest rääkis McLu
han, siis peame kartma, et sellisel kujul ei tekigi ruumitekste uuesti . Ruumitekstide
puudumine laseb ruumil, olgugi et see on püha, tagasi kukkuda inimliku mõõdupuu
juurde . Homo mensura muudab selle taas skolastikaks, või hullem veel – sofistikaks .
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Ruumilise või jumaliku garandi puudumine paiskab universaalse tähenduse võima
likkuse põrmu . Selle protsessi sügavusest laseb meil aimata Jean Baudrillard . Ta kir
jutab: seega on alati kaalul olnud kujutise hävitav jõud, reaalsust hävitav, omaenda
originaali hävitav jõud nagu Bütsantsi ikoonid võisid hävitada jumaliku identiteedi .
Sellele hävitavale jõule vastandub kujutise dialektiline jõud . Reaalsuse nähtava ja
mõistetava edasiandmise jõud . Kogu läänemaine usk ja usaldus on haaratud selle
kujutamise kihlveosse . Kas märk võiks osutada tähenduse sügavustele, kas märk võiks
välja vahetada tähenduse ning kas miski – jumal muidugi – võiks olla selle vahetuse
kautsjoniks? Aga kui jumalat ennast võib samuti simuleerida?
Digitaalne platvorm ja onlinemeedia on viinud kujutise kultuse enneolema
tutesse kõrgustesse . Globaalse ja massilise arengu taustal ei jõua keeleline, sõnaline
ega tekstiline teadmiste jagamisele . Selle lahendab kujutis, imago . Imagines maiorum – surimask, millelt on kadunud keel ja pühalikkus . Ruumitekstide valdkonnas
kestab ruumi pühalikkuse kautsjon, kuid sellel on kultuuris pidepunkte vähe . Need
on abstraktsel või kogemuslikul arhetüüpikal põhinevad, kui nad üldse on kultuu
ris olemas . Kui ruumitekstid püsivalt puuduvad või on märkamatud, langeb ka
arhitektuur kui ruumikiri kaduvikku . Tõsi, loodame, et pimedus sügavuse peal saab
uueks ämmaemandaks . Meedia ei teosta digitaalsel platvormil seega mitte ühis
konnastamist nagu emakeel ja (nii trükitud kui käsitsi kirjutatud) kiri, vaid midagi
sootuks vastupidist: ühiskonna lahustamist atomaarseteks osadeks, millel on kõi
gil oma personifitseeritud, custom made uudiste ja meelelahutusportaal . Kõik
tähendusseisundid on neelatud ühte domineerivasse meediavormi . Ima:gosfäär
üksi loob sündmuse, sõltumata sellest, missugune on sõnumi sisu . Teksti asemele
jääb default shrift, universaalne New Times Roman oma uue imperiaalse käsuga .
Ja ilma pealkirjata .
Ja ilma allkirjata .
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