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LUGEJALE

—

Artiklikogu, mida te käes hoiate, tohiks eesti kirjavaras
väärida tähelepanu mitmel põhjusel.

Boriss Uspenski kuulub Vjatšeslav Ivanovi, Juri Lot-
mani, Aleksandr Pjatigorski ja Vladimir Toporovi kõrval
Tartu-Moskva semiootikakoolkonna juhtfiguuride hulka.
Lotmaniga kahasse on ta pealegi (peamiselt Tartus) kirju-
tanud viis väga olulist artiklit, millest kahe tõlked on nende
kaante vahel eesti lugejale esmakordselt kättesaadavaks
tehtud (veel kahe koostöise artikli eestindused on juba
ilmunud Juri Lotmani kogumikus “Semiosfäärist” (Tal-
linn: Vagabund, 1999)). Siinne publitseeritud valimik kor-
vab (osaliselt) ka seda kahetsusväärset tõsiasja, et seni ei ole
Eestis ilmunud ühegi Tartu-Moskva koolkonna semiootiku
eestikeelset artiklikogumikku — kui Juri Lotmani oma
välja arvata. Monograafiatest ei maksa rääkidagi! Kui Tar-
tu-Moskva semiootikakoolkonda pidada Eesti teadusmaas-
tiku kullaprooviga ilminguks — ja seda tohib teha —, siis
peaks lähem tutvumine Boriss Uspenski eestindatud loo-
minguga olema vene keelt unustama hakkava eesti publiku
jaoks tähtis ja oodatud sündmus.

Kuid lugeja huvi peaks vahest eriti teritama teine aspekt.
Eestikeelses kirjasõnas on napilt teoseid, mis küüniksid
süsteemsemalt avama vene kultuuri kujundanud ja vene
eneseteadvust vormivaid jõujooni, eriti veel neid süvahoo-
vusi, mis kultuurimällu nii- või teistsugusel kujul ladestu-
nutena ilmestavad ka nüüdiskultuuri ja kajastuvad tänase



ühiskonna käitumisnormides1. Kogumikku koondatud kul-
tuuriajaloolised ekskursid XVII, XVIII ja XIX sajandisse
annavad sedalaadi mõtisklusteks veenvat ainet. Uspenski (ja
temaga koos Lotmani — kahe siinse töö kaasautori) looming
on tähelepanuväärne just selle poolest, et (kultuuri)ajaloost
kirjutades on nad alati teaduslikku “impressionismi” välti-
da püüdes käsitlenud üksiknähtusi ja üksiktegureid avarate
struktuursete, kultuurikeeleliste seoste kontekstis, millel
ajaloolises mälus on tavaliselt pikk iga.

Vene aadlisoost luuletaja ja diplomaat Fjodor Tjuttšev
kirjutas 1868. aastal paljutsiteeritud nelikvärsi, milles ta
postuleerib, et Venemaast mõistuse abil aru saada on või-
matu ja Venemaasse saab vaid uskuda.2 Selles katräänis
õigustatakse Venemaa erilisust, tema erikohtlemise mööda-
pääsmatust ja isepäist erakordsust. Ühtlasi kajastavad need
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1 Jõujoontest ja süvahoovustest kõneldes pean ma silmas kultuurikeeli
(selle mõiste täpsem sisu selgub mitmes kogumiku artiklis), mida see
või teine kollektiivne subjekt valdab kui oma kogemuse mõtestamise
“võtit” ja oma identiteedi kujundamise/kujunemise tingimust. Ei saa
nõustuda (teiste hulgas) Reinhart Kosellecki väitega, et “identiteeti ei
saa tuletada keelest — see on ka Juri Lotmani seisukoht” (?); ta küll
lisab: “...kui ma ei eksi”. Olen veendumusel, et Koselleck eksib
Lotmanit tõlgendades kolmes asjas: esiteks, ta samastab loomuliku
keele ja kultuurikeele mõisted; teiseks, mõiste “kogemus” ei hõlma
üksnes küsimust “mis?”, vaid ka küsimust “kuidas?”; ja kolmandaks,
ta lahutab kogemuse mõistest kogemuse tingimused; viimaste hulka
ta arvab küll “keele”, kuid üksnes tähenduses “loomulik keel”. Iden-
titeet on kultuurikeel(t)est tuletatav fenomen ja nii võib “kollektiivne
mälu” ühtlasi olla ka “ideoloogia”. Koselleck aga “lahustab” esimese
mõiste viimases. Vt. Marek Tamm. Kuidas kirjutatakse ajalugu.
Intervjuuraamat. Tallinn: Varrak 2007, 115, 116.

2 Óìîì Ðîññèþ íå ïîíÿòü, / Àðøèíîì îáùèì íå èçìåðèòü: / Ó íåé
îñîáåííàÿ ñòàòü — / Â Ðîññèþ ìîæíî òîëüêî âåðèòü (Venemaast
mõistusega aru saada on võimatu, / Ta ei ole üldise mõõdupuuga
mõõdetav: / Tal on eriomane loomus — / Venemaasse saab vaid us-
kuda). Vt. Ô. È. Òþò÷åâ. Ëèðèêà, ò. I. Ìîñêâà: Íàóêà 1965, 210.



värsid ka vene kultuuri eneserefleksiooni lõhestatust ning
teatavat ebaratsionaalsust. Võib öelda, et Tjuttševi luuletus
seab geniaalse lakoonilisusega fookusse vene identiteedi
need tahud, mis kultuuri eneseteadvuses ja enesehinnangu-
tes on domineerinud sajandeid. Sisu poolest sobivad need
värsid käesoleva kogumiku motoks.

Vene kultuuri eneserefleksiooni analüüsides ei ole Boriss
Uspenski mõistagi nendest aspektidest mööda vaadanud.
Kui püüda lihtsustatult ja üldistades koondada ühte mõiste-
pesasse Uspenski siinseid käsitlusi läbiv põhisõnum, siis
ongi selleks vene kultuurilise identiteedi lõhestatus — selle
ajaloolised, religioossed, kultuurilised, poliitilist ideoloo-
giat hõlmavad jt. tõukejõud ning tagamaad. Nõukogude
tsensuuri teadlikult ärritamast hoidudes on küll kõigis
uurimustes piinlikult välditud sisenemist XX sajandisse (ja
terminit “identiteet” ei kasutata), kuid sellegipoolest on
siirded selgesti hoomatavad — naasklit kotti ei peida!

Vene identiteeti kujundanud tegurite kirjeldamisel kes-
kendub Uspenski ühest küljest rahvusliku kultuuripoliitika
(sealhulgas geopoliitika) aspektidele, teisest küljest aga
kultuuri eneserefleksiooni ideoloogiliste ja laiemalt —
intellektuaalsete väljundite kirjeldamisele. Lugeja orientee-
rimiseks ja lugema häälestamiseks osutaksin ülevaatlikult
mõlema aspekti sõlmpunktidele kogumiku paljudesse artik-
litesse jaguneva materjali põhjal.

Esimene aspekt. Teatavasti kuulub Venemaa suure osa
oma territooriumiga Euroopasse ja veel suuremaga Aasias-
se. Seega puhtgeograafiliselt ei ole Vene riik ei “päris”-
Euroopa ega ka “päris”-Aasia. Sellest tekkinud geopoliiti-
lisi hoiakuid on võimendanud kolm eriti olulist tegurit.
Kõigepealt tuleb silmas pidada, et 1243. aastast kuni
1480. aastani — seega kaheks ja pooleks sajandiks — sattus
Venemaa nii- või teistsugusel määral mongoli kultuuri
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mõjuvälja. Need sajandid on vene kultuuri jätnud märga-
tavaid (küll vähe uuritud) jälgi. Lisaks sellele on Venemaa
nii- või teistsuguses kontaktis olnud teiste islamiseeritud
rahvastega. Näiteks on Uspenski osutanud (“Puškin ja Ida”.
Russica Romana, vol. VI. Pisa, Roma: Instituti Editoriali E
Poligrafici Internazionali 1999, 89, 95), et vene aadlikud
pidasid oma tatari päritolu au sees ja koostasid koguni
väljamõeldud genealoogiaid, et tõestada oma pärinemist
Kuldsest Ordust. Siinne lugeja võib Ida mõjude peaaegu
anekdootliku ilminguna tutvuda pealtnägija värvika kirjel-
dusega vene haaremist. Seejuures on kummaline, et haare-
meid pidasid “lääne orientatsiooniga” vene mõisnikud, kes
niisugusel kombel võitlesid “kivistunud [loe: aegunud —
tlk.] nõmeduse vastu” — ja seda XIX sajandil!

Teiseks kinnistas Idas paiknemise kuvandit Läänes Vati-
kani ja Idas Bütsantsi mõjuvälja jäänud piiskopkondade
konfessionaalsest erinevusest kooruv võõristus ja perioo-
diti tekkiv vihane vastasseis.

Kolmandaks rahvusliku poliitika teguriks, mis Uspenski
käsituses paradoksaalsel kombel vene identiteeti ida suunas
orienteeris, oli “akna raiumine Euroopasse” — Peeter I val-
lutused (ka Eestis) ja Peetri demonstratiivne läänemeelsus
koos sunniviisilise läänestamisega, mille tulemusel hakkas
Venemaale levima euroopalik aadlikultuur ning tehnoloo-
gia. Nagu arutleb Uspenski, lähtus Peeter seejuures eeldu-
sest, et algselt Venemaa ei ole olnud Euroopa. Siit järgnes,
et akna murdmiseks Euroopasse tuli Peetril kõigepealt
püstitada sein, mis Venemaa Euroopast ära lahutas, s.t.
kindlaks määrata see, mis Venemaal Euroopaga kokku ei
sobi. Püstitatud sein lõhestas Venemaa kultuuriliselt:
ühele poole jäid slaavi põlised tavad, teisele poole juuretis
Läänest, mis venelase jaoks oli võõras ja ebaorgaaniline.
Eraldusjoon kahe vastandliku geopoliitilise ja kultuurilise
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orientatsiooniga ühiskonnakihi vahel on sestpeale (eri nime-
tusi kandes) olnud vene rahvusliku poliitika tooniandvaks
antiteetiliseks teguriks tänini. On sümptomaatiline, et
Peetri ajal pidasid kummagi poole apologeedid teineteise
kultuuri mõnitavalt narrikultuuriks, karnevalikultuuriks;
vene vanameelsed aga tembeldasid Peetri koguni Anti-
kristuseks (lisaksin, et funktsionaalselt on see küllaltki ana-
loogiline nõukogudeaegsete siltidega “kapitalist”, “rahva-
vaenlane”, või veelgi tänapäevasema “fašistiga”, mis on
samuti kandnud lausa religioosse ketserlikkuse emotsio-
naalset pitserit).

Teine aspekt. Sama dramaatiline (ja muidugi eelnenuga
seotud) on olnud vene kultuuri intellektuaalse, sealhulgas
religioosse, ideoloogilise ja keelelise eneserefleksiooni aja-
lugu. Allpool sellestki paar iseloomulikku aspekti.

Oma ühisartiklis “Duaalsete mudelite rollist vene kultuu-
ri dünaamikas” osutavad Lotman ja Uspenski ühele vene
õigeusu pinnal tekkinud kultuuri fundamentaalsele struk-
tuursele tunnusele: “Kultuuri (ideoloogilised, poliitilised,
religioossed) põhiväärtused vene keskaja süsteemis [tähele-
panelik lugeja mõistab, et see puudutab ka hilisemaid
aegu — tlk.] paiknevad kahe poolusega väärtuste väljal,
mida poolitab järsk piir ja millel puudub aksioloogiliselt
neutraalne tsoon.” Analoogiliselt sellega, kuidas põrgu ja
taeva asukad jagunevad ainult “mustadeks” või “valgeteks”
lammasteks, nii oled sa ka maa peal kas “patune” või “püha”,
“riigitruu” või “riigivastane”, “õige” või “vale” (“(partei-
tu) kommunist” või “rahvavaenlane”). Selle süsteemi ene-
serefleksioonis ei ole võimalik jumaliku ja saatanliku suh-
tes olla neutraalne, nii nagu see on olnud võimalik Rooma
õiguse pinnal kujunenud Lääne ühiskondades: “musta” ja
“valget” ei lahuta “hall”, neutraalne, “maine” tsoon. Veel
olulisemad on kaks järeldust, mida autorid sellest teevad.
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Esiteks, kui hall tsoon Läänes muutub teatavaks struk-
tuurseks reserviks kultuuri järjepidevuse, vastse homse
süsteemi kujunemisel — evolutsioneerumisel, siis “duaalses
süsteemis ei mõisteta uut jätkumisena”, vaid kõige eelnenu
eshatoloogilise [resp. revolutsioonilise — tlk.] väljavaheta-
misena”. Teine järeldus on veelgi tähendusväärsem: “Ana-
lüüs veenab, et “uued” ajaloostruktuurid uuritava perioodi
vene kultuuris sisaldavad alati minevikukultuuri taasloo-
vaid [sic! — tlk.] mehhanisme.” Uue ja eitatava vana topelt-
eksisteerimine võib aga luua täiesti irratsionaalseid intel-
lektuaalseid, ideoloogilisi ja poliitilisi kollisioone, mille
kohta lugejal ei ole raske lähiminevikustki näiteid leida.

Äsja öelduga otseses seoses on suhtumine keelde. 860.
aastal tõlkisid kreeka päritolu Kyrillos ja Methodios Piibli
vanabulgaaria resp. vanaslaavi resp. kirikuslaavi keelde.
Kirikuslaavi keelel on vene kultuurilise identiteedi kujune-
misloos olnud eriline koht. Piibli tõlkekeelt, nagu rõhutab
Uspenski, ei käsitatud kui “lihtsalt üht informatsiooni edas-
tamise vahendit” — sellele keelele omistati sümboolne,
sakraalne tähendus, sellest sai omamoodi ikoon. Bütsantsi
mõjude aegu töötati Kiievi-Venes välja koguni niisugust aru-
saamist põhjendav spetsiaalne keeleteooria: “hing, keha ja
mõistus moodustavad lahutamatu terviku” ja see tervik on
“üks Kolmainsuse manifestatsioonidest [---] — õige usk
määrab õige väljendumismooduse”. Kiievi-Venes oli (ja pidi)
selleks mooduseks olema kirikuslaavi keel. Säärane suhtu-
mine kandus kirikukeelelt paratamatult üle ka vanavene
kõnekeelele — kirikuslaavi keelt kõnekeelena ei kasutatud.
Sellega kaasnesid kaht tüüpi järelmid.

Esimene neist on kirjeldatav vastandumisena kõikidele
“võõrastele” keeltele. Arvati, et õppida õigeusku mittetun-
nistavate rahvaste keeli “tähendab õppida jumalasalgamist”.
Katoliku mõju võimalikkust Venemaal võrreldi maailma-

12 LUGEJALE



lõpu lähenemisega. Leiti, et ladina keel kui katoliikluse
väljendusvahend on saatana tööriist ja kahjustab järelikult
õigeusku. Patriarh Nikon, Vene kiriku reformaator, söan-
das Gaza metropoliidile Paisios Ligaridile käratada: “Sinu
enda suust ma mõistan su süüdi, sa halb sulane! Sa ei ole
õigeusklik, sest sa kõnetad meid litsakas ladina keeles!”
Tatari keel samastatakse muhameedlusega. Kui Moskvasse
saabus Antiookia patriarh Makarios, siis keelitati teda eral-
di, et ta “sugugi ei räägiks türgi keelt”. “Hoidku Jumal,”
muretses tsaar Aleksei Mihhailovitš, “et niisugune püha
mees ei rüvetaks oma huuli ja keelt selle räpase kõnepruu-
giga.” See mõõdupuu tekitas ideoloogilise distantsi koguni
õigeuskliku kreeka kirikuga, kust vene õigeusk ja kirjatar-
kus ju pärinesid!... Ülempreester Avvakum pidas vajalikuks
keelitada tsaar Aleksei Mihhailovitši: “Sina, Mihhailovitš,
oled ju vene soost, aga mitte kreeklane. Räägi oma sünni-
pärast keelt; ära alanda seda ei kirikus, kodus ega kõne-
käändudes. Nii nagu Kristus meid on õpetanud, nii tulebki
rääkida.” Ja tõepoolest, varasematel sajanditel võis juhtuda,
et Venemaal tsareevitšitele võõrkeeli ei õpetatud, sest seda
peeti “konfessionaalselt ohtlikuks”. Sellest kõigest järgnes,
et “vale ei ole kirikuslaavi keeli üldse võimalik”. Ühtlasi
arvati, et vene kirikukeele (resp. vanaslaavi keele) oskamine
“võimaldab võõramaalasel jõuda vagaduse juurde”. Ja välis-
maalastele tuleb see keel selgeks õpetada selleks, “et nad
pöörduksid õigeusku”.

Teine ilming, nagu siinsete uurimuste põhjal võib järelda-
da, on seotud keele “sealpoolsusega” (võimalik, et siin on
tegemist ühe islami kõige olulisema doktriini — araabia
keele ja araabiakeelse tõe “taevase päritolu” — kaudse mõju-
ga vene õigeusukultuuri kujunemisloos). Jumalateenistu-
sel samastatakse kirikuslaavi keel “teatud mõttes inglite
keelega”, “inglite lauluga”; kirikust saab jumalateenistuse
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ajal “teine (ehk maine) taevas — taevariigi maine kehastus”.
Jumalateenistus on uskliku intiimne kõnelemine Jumalaga:
kirikusse siseneja suhtleb pühapiltidega, suudleb neid, nii
nagu ta suudleb ka evangeeliumi. Vene õigeusutraditsioonis
seostuvad niisugused arusaamad ühest küljest pööratud
perspektiivi kasutamisega ikoonimaalis (“minuga” suhel-
dakse ikooni “seest”) ja näiteks homooniaga kirikulaulus.
Laulu (retsitatiivsed) sõnad sisaldavad reeglipärastatud
vormielemente, mis kõnekeelest kummaliselt, rõhutatult
erinedes loovad irratsionaalse dialoogisituatsiooni mitte-
maise — “taevasega”. Ka ikoonimaalija ei loo ikooni, vaid
ta “avab” selle. Seejuures, nagu osutab Uspenski, on vene-
lased au sees pidanud ainult neid ikoone, mis on venelase
või kreeklase maalitud: “muu-usuline ei saa kujutist õigesti
avada”. Eestlastele hästi tuntud baltisakslane Olearius
annab teada, et kui saksa kaupmees tema aegu venelaselt
kivimaja ostma läks, “olid venelased kõik krohvile maali-
tud ikoonid viimseni maha kraapinud”, sest suhtlemine
maalitud kujutisega ikoonil on lubatud vaid õigeusklikule.
Niisiis keel ei ole üksnes õigeusu väljendamise, vaid ka tae-
vaga suhtlemise võti. Nii nagu keele ainulaadsuse puhul,
on ka õigeusu taevaliku ainulaadsuse puhul tegemist eks-
klusiivset laadi hoiakutega, mis, nagu lugeja veendub, on
tekitanud tõsiseid antiteetilisi konflikte. (Ja need on tea-
dagi võinud Venemaal lähtuda mõnest teisestki usust!)

Erakordselt huvitavad on Uspenski arutlused võimu usur-
peerimisest Venemaal ja väga arvukatest “isehakanutest”.
Autor toonitab, et võimu usurpeerimine Venemaal on ikka
olnud seotud legendiga “lunastust toovast valitsejast” ja
sellelgi arusaamal on olnud religioosne tagapõhi: tõelist
tsaari ei tee tsaariks käitumine, vaid taevane ettemääratus;
tsaar võib olla türann, kuid ta valitseb Jumala tahtel. Ja mitte
ainult. Vene kaugemas ja lähemas ajaloos, nagu teame, on
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tsaar (valitseja) korduvalt tõstetud lausa Jumala staatusesse.
Uspenski vürtsitab oma käsitlusi huvitavate detailidega —
näiteks sellest, kuidas Jumalaks peetav tsaar lubab endale
alluvate arvel kõikvõimalikke nalju, kaasa arvatud “tsaari-
mäng” (tsaar on kõikvõimas!), mille käigus nii Ivan Groz-
nõi kui ka Peeter I sundisid kedagi oma kaaskondlastest
suhteliselt pikka aega esinema faktiliselt isehakanu rollis —
tsaaritroonil. Ja mõlemad tsaarid nautisid seda, sest see
rõhutas nende ehtsat — faktilist ja jumalikku — õigust
valitseda tegelikult. Tuleb vist meilegi tuttav ette!

Peeter I pidas end tsivilisatsiooni toojaks Venemaale. Sel-
lega seoses veel ühest vene ühiskonda ja kultuuri lõhesta-
nud ilmingust. Koos “tsivilisatsiooni toomisega” juhatab
Peeter sisse, nagu Uspenski väidab, tsiviliseerimata anti-
Venemaa kuvandi tekkimise. Peetri-järgsel Venemaal muu-
tub see kuvand vene rahva märgiks. Paradoksaalsel kombel
just XVIII sajandi Venemaal — paralleelselt valgustusideede
juurdumise ja levikuga Euroopas — süvenevad eriti räiged
pärisorjuse vormid ja eliidi kaugenemine rahvast. Näiteks
talupoegi hakatakse Venemaal müüma ilma maata ja pere-
kondi lahutades. See kutsuti ellu Läänest imporditud büro-
kraatia vaimus ja ühe suletõmbega: talupojad ja holopid
(faktiliselt orjad) osutusid kantuks ühte ühisesse Lääne tsi-
vilisatsioonist laenatud “lahtrisse”. Uspenski illustreerib
vastandust tsivilisatsioon–rahvas ilmeka näitega Lev Tolstoi
“Sõjast ja rahust”: talupojad, kelle sekka Nataša Rostova
satub, seiravad, kompavad ja katsuvad Natašat otsekui
mingit ilmutust — kui nukku, kui mardisanti...

“Tsiviliseeritud” võimu ja orjaks alandatud rahva vahe-
lisse vaakumisse asutab end vene intelligents, kes vene
ühiskonnas — ja Euroopa ajaloos üldse — on mänginud
tähendusväärset, teatud mõttes unikaalset rolli. Arvan, et
siinse kogumiku üheks eredamaks ja harivamaks palaks ongi
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artikkel vene intelligentsist, tema vaimsest potentsiaalist,
ennastohverdavast rollist ja ahistatusest Venemaal. Sellest
soovitaksin lausa alustada: selle valguses näeb lugeja, et
alati on olemas olnud üks “teine Venemaa”, ja see Vene-
maa on olemas ka praegu.

Kogumikku valitud artiklid on liigendatud kolme (õieti
nelja) ossa. Tartu-Moskva semiootikakoolkonna põhitõde-
dele vastavalt ei mõtestata ajaloo- või kultuurisündmusi
isoleeritult, üksiknähtustena, vaid teatava struktuuri ele-
mentidena — mõneti analoogiliselt sellega, kuidas loomu-
likus keeles iga sõna tähendusi, vormi ja funktsioone kujun-
davad selle keele kui tervikliku süsteemi seaduspärasused.
Selles mõttes on Boriss Uspenski uurimisväli käsitatav
“keeltena” (resp. “kultuurikeeltena”) termini “keel” se-
miootilises tähenduses, millel Uspenski (koos Juri Lotma-
niga) mitmes kohas peatub. Sellepärast kannab siinnegi
materjal pealkirju “Ajaloo keeled”, “Kultuuri keeled” ja
“Kunsti keeled”. Ometi tarvitseb täpsustada: “ajaloo” ja
“kultuuri” lahutamine on mõistagi täiesti tinglik — kul-
tuurita on ajalugu mõeldamatu ja ajaloo refleksioonita
kultuuri ei ole olemas. Mööndes, et kogumiku kõigi kol-
me (nelja) osa aluspinnaseks ongi kultuurikeeled, siis võib
kogumiku kahe esimese osa eristamise alusena märkida
materjali geo- ja võimupoliitilist positsioneeritust “Ajaloo
keeltes” ja keskendumist vene kultuuri “intiimsemate”
probleemide süsteemsetele tunnustele kogumiku teises osas.
“Kunsti keeled” eraldi osana ei vaja siinses seoses lisaselgi-
tusi. Kogumiku lisana on publitseeritud lääne-euroopa
kunsti analüüsiv artikkel Jan van Eyck’i Genti altarist, mil-
les käsitletavaid kunstikeelelisi probleeme ja vene ikooni-
maali keelt saab mõtestada keskaegse kirikukunsti mõnin-
gate ühiste tunnuste kontekstis.

16 LUGEJALE



Iga osa kogumikus juhatab sisse sellega sisu poolest seos-
tuv teoreetilise profiiliga artikkel, milles süvenetakse vas-
tavalt kas ajaloo-, kultuuri või kunsti semiootilise analüüsi
põhiprobleemidesse. Vanim artikkel kogumikus ja vanim
artikkel, milles Lotman ja Uspenski on esimest korda süste-
maatiliselt analüüsinud Tartu-Moskva kultuurisemiootika
olemust (nende hilisemad uurimused lisasid sellele palju
uut), on “Kultuuri semiootilisest mehhanismist” (1971).

Tööd kogumikus on järjestatud nende sisulist sidusust,
mitte valmimise kronoloogilist järgnevust silmas pidades.
Kogumikule on lisatud nimeloend, mida saab kasutada,
kui sattutakse nimele, mille kommentaar on antud kuskil
loetavale eelnenud artiklis. Üldiselt on nime või termini
joonealune kommentaar antud selles artiklis, milles vasta-
vat nime esimest korda kogumikus mainitakse. Iga artikli
lõpust leiab lugeja artikli esmaavaldamise ja tõlkimisallika
ilmumise aastad.

Kogumikus publitseeritud Boriss Uspenski looming on
kirja pandud ajavahemikul 1971–2002 ja pakutud valik
peaks küllaltki adekvaatselt peegeldama autori teoreetilisi
seisukohti, temaatilist haaret ja kultuuriajalooliste huvide
aktsente.

Küllap on kõike siinses valimikus haarav lugeda, kuid
selle eestindamine osutus katsumuseks. Artiklid sisaldavad
autoritekste eri sajandite allikatest, mitmes keeles (siinses
publikatsioonis on Uspenski kasutatud võõrkeelsed lõigud
esitatud tõlgitud kujul) ja esindavad väga erinevat stilistikat
ja etnograafilist andmestikku. Eriti XVI ja XVII sajandi
originaaltekstides ja nende käsitlustes leidub rohkesti mõis-
teid ja terminoloogiat, mille täpsemad tõlkevasted eesti
keeles hoopiski puuduvad. Keskaegsete nimede translite-
reerimisel oli sageli keeruline arvestada, kas nad vene kul-
tuuris esindavad kreeka või ladina kirjakeele traditsiooni.
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Lisaks on nimede translitereerimine kirillitsast ladina tä-
hestikku tülikas muudelgi juhtudel, eriti siis, kui nimi on
marginaalne. Töö mahtu suurendas oluliselt vajadus luge-
ja jaoks lahti seletada ja kommenteerida paljusid mõisteid,
termineid, ajaloolisi kollisioone ning isikuid, sest tuli ar-
vestada, et nüüdisaegse lugeja teadmised vene ajaloost ja
kultuurist võivad olla kasinad või olematud. Sellepärast
tuli mul Uspenski tekstile lisada üle kolme autoripoogna
ulatuses joonealuseid ja tekstisiseseid märkusi ning kom-
mentaare. Joonealune selles kogumikus on üldse mahukas
(üle 800 pikema ja lühema märkuse) ja seda sellepärast, et
Uspenski on ka ise põhitekstile lisanud rohkesti vajalikke
ja huvipakkuvaid täpsustusi, näiteid ja kaasahaaravaid mõt-
tearendusi, mis pärinevad nii temalt endalt kui ka palju-
delt teistelt autoritelt.

Nende kaante vahel pakutav süvapilk vene kultuuri aja-
lukku ja selle ajaloo kulisside taha — selleks, et Venemaast
“mõistuse abil” aru saada — peaks korda minema kõigile
huvilistele, eeskätt nendele, keda Venemaaga seovad töi-
sed, loomingulised või õpingulised sidemed — ajaloolastele
ja diplomaatidele, kunstiinimestele ja poliitikutele, tudengi-
tele, aga ka kultuuriajaloost huvitunud laiemale lugejas-
konnale. Loodan, et see raamat aitab tõepoolest Venemaast
paremini aru saada.

Siinse teksti lõplikul vormistamisel on mind osavõtlikult
ja omakasupüüdmatult abistanud paljud oma ala asjatund-
jad: Irina Avramets, Olav Maran, Oleg Kormašov, Mattias
Palli, Tiia Raudma, Elvira Mutt, David Vseviov, Sergei
Dotsenko, Artur Laast, Peeter Tulviste, Olga Tungal, Anne
Saagpakk. Siinkohal avaldan neile sügavat tänu ja austust.
Eraldi pean esile tõstma Irina Avrametsit, kes vanade kul-
tuuride, slavistika ja vanavene tekstide asjatundjana osutas
mulle tõlkimisprotsessis ja paljude tekstide kommenteeri-
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misel märkimisväärset abi, mis lubab mul pidada teda lau-
sa oma kaasautoriks.

Eraldi tahaksin tänada kirjastust “Ilmamaa” Mart Jago-
mäe isikus, kes härrasmeheliku rahu ja mõistmisega kan-
natas välja kõikide tähtaegade ületamise.

Peet Lepik
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MOSKVA-TARTU

SEMIOOTIKAKOOLKONNAST

—

Moskva-Tartu (või Tartu-Moskva) semiootikakool-
kond, mille esindajate hulka arvab end kuuluvat selle

raamatu autor, tekkis möödunud sajandi 60-ndatel filoloo-
gide initsiatiivil, kellest suurem osa pärines Moskvast ja
Tartust1. Moskvalastest uurijad olid enamjaolt lingvistid,
kelle huvid aga lingvistikaga ei piirdunud ning hargnesid
nii kirjandusteadusesse kui ka muude naaberteaduste vald-
konda. Tartu uurijad olid keeleprobleemidest huvitunud
kirjandusteadlased. Filoloogia oli nii ühtedele kui teistele
midagi teadmiste professionaalsest valdkonnast enamat —
see oli kujundanud nende maailmavaate; näis olevat loomu-
lik otsida võimalusi selle maailmavaate rakendamiseks kõige
erinevamates sfäärides. Ühtlasi ühendas neid püüd teadus-
liku lähenemisviisi täpsuse poole, uurimismeetodite selgesti
väljendatud ja läbitunnetatud käsituse poole. Nad püüdsid
täielikult vabaneda humanitaarteadustele omasest subjekti-
vismist ja impressionismist. Ideaalis pidanuksid humanitaar-
teadused muutuma täppisteadusteks; ja kui seda ei saanuks-
ki teostada, tuli hakata oma teadmisi täpsemalt piiritlema.

Moskva-Tartu koolkonna esindajad ei ole kunagi kuulu-
tanud, et neil on ühtne, ühisplatvormil põhinev uurimis-
suund. Vähe sellest, nad on pidevalt püüdnud oma huvivälja

1 Selle koosluse ajaloo kohta lähemalt vt. Óñïåíñêèé, 1987a, 18–29.



avardada, leida uut problemaatikat ja otsida uusi uurimis-
meetodeid. Koolkond sündis nii-öelda spontaanselt, ise-
enesest — pigemini tänu regulaarsetele kokkusaamistele
kui asjaosaliste erilistele pingutustele. Need kokkusaamised
katkesid 1980-ndate lõpus ja 1990-ndate alguses mitmetel
asjaoludel ja nii katkes ka koolkonna liikmete ühistöö. Aas-
tate möödudes on tekkinud ajaline perspektiiv, mis lubab
koolkonna esindajatel end kõrvalt vaadata (“võõritunult”,
kui kasutada Viktor Šklovski ja teiste vene formalistide
terminit) ja määratleda — tagantjärele — selle uurimissuuna
mõned põhimõtted.

Moskva-Tartu semiootikakoolkond, nii paradoksaalne kui
see ka näib, huvitus semiootikast kui niisugusest, semiooti-
kast kui iseseisvast ja sõltumatust ainest kõige vähem. Selle
koolkonna esindajate silmis ei kujutanud semiootika endast
niivõrd teadmiste omaette valdkonda, millel on oma eriline
aksioomide ja meetodite süsteem. Pigemini oli see võtmeks,
mis määras lähenemisviisi inimkultuuri kõige erinevama-
tele nähtustele ja lubas näha nendevahelist põhimõttelist
sarnasust. Selle lähenemisviisi aluseks olid märgi ja keele
mõisted. Vastavalt sellele saab kõike, mida niisugune lähe-
nemisviis hõlmab, määratleda s e m i o s f ä ä r i n a.

Semiootiline kirjeldus ei olnud eesmärgiks omaette. Ana-
lüüsides — semiootilistes terminites — mõnd kunstiteost,
käitumist, ajaloonähtust jmt., ei püüdnud uurija niivõrd de-
monstreerida semiootilise meetodi võimalusi, kuivõrd näha
uuritavas objektis midagi uut. Uurija, kes tegeles näiteks
kunsti või ajalooga, esines eeskätt kunstiuurija või ajaloo-
lasena, mitte semiootikuna. Lähtuvalt sellest püüdis ta
näidata, et semiootiline kirjeldus on vaadeldava objekti
mõistmiseks ülimalt tähtis. Niisuguse lähenemisviisi juu-
res sai semiootikast olemuse poolest r a k e n d u s l i k abi-
distsipliin, mis on end õigustanud just töös konkreetse
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materjaliga. Semiootilise analüüsi abstraktse metodoloogia-
ga Moskva-Tartu koolkonna esindajad üldiselt ei tegelnud;
pole juhuslik, et nad ei ole kunagi semiootikat õpetanud
ega püüdnud seda süstemaatiliselt kirjeldada. Seejuures
huvi ühendada teaduse eri valdkonnad ühtse lähenemis-
viisiga, huvi eri teadusdistsipliinide vastu andis võimaluse
tegelda väga üldiste probleemidega, ületades iga distsipliini
kitsamat spetsialiteeti.

Moskva-Tartu semiootikakoolkonda eristab semiootika
teistest suundadest spetsialiseeritud uurimise ühendamine
suuremat tervikut hõlmava problemaatikaga. Teiseks selle
koolkonna iseärasuseks on olnud põhimõtteline huvi k u l -
t u u r i s e m i o o t i k a vastu.

Öeldu seletab Moskva-Tartu koolkonna põhihuvi s t r u k -
t u u r s e t e, mitte üksiknähtuste vastu või teisiõnu, pigemini
struktuuri kui seda moodustavate elementide vastu. Nii-
suguse lähenemise juures satub uurija tähelepanu keskmesse
nähtuste seostatus, mitte aga nähtused kui niisugused ise.
Omavahel (nii sünkroonselt kui ka diakrooniliselt) seotud
nähtused moodustavad välja, millest võrsub mõte, mille
vasteks märgiloome ongi.

Domineerivaks põhimõtteks Moskva-Tartu semiootika-
koolkonnas on olnud liikuda vormilt mõttele — mitte mõt-
telt mõttele (sellega tegeleb filosoofia), mitte vormilt vor-
mile (sellega tegeleb matemaatika), mitte mõttelt vormile
(see kuulub kunsti kompetentsi), vaid nimelt — vormi juu-
rest mõtte juurde. Seejuures mõtteks — ja sisuks üldse —
tunnistatakse see, mis on suuteline vormi seletama.

Kommunikatsiooni esmakogemuse järgi on sisu pri-
maarne ja vorm sekundaarne: me lähtume sisust ja loome
vormi. Loominguprotsessi iseloomustab sisu ja vormi mäng,
milles nii sisu loob vormi kui ka vastupidi — vorm loob sisu
(sisu ei ole autorile üksnes lähte-, vaid ka loomeobjektiks).
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Samal ajal tuleb kultuurisemiootika uurijal liikuda vormilt
sisule. Tema käsutuses on üksnes vorm (märk signans’ina)
ja ta peab rekonstrueerima märgi varjus peituva sisu (märgi
signatum’ina). Vorm osutub lähte-eelduseks, sisu — re-
konstrueerimise hüpoteetiliseks tulemiks.

Tegelikult on niisuguse lähenemisviisi aluseks m o d e l -
l e e r i m i s m e e t o d. Ühtesid ja samu formaalseid nähtusi
võib mõista eri moodi, nendes võivad peituda erinevad
sisumudelid (täpselt samuti saab ka meie keelt kirjeldada
erinevaid menetlusi kasutades; põhimõtteliselt saab ühte-
sid ja samu keelenähtusi seletada erinevaid grammatilisi
tõlgendusi rakendades). Inimkultuuri uurivates humani-
taarteadustes ei saa üldse midagi t õ e s t a d a. Me saame
üht või teist nähtust ainult seletada; seejuures on üks ja sama
nähtus seletatav põhimõtteliselt erineval kombel. Selle või
teise seletuse veenvusastme määrab nähtuste seostamine,
s.t. see, kuivõrd üks või teine seletus võimaldab lahti mõ-
testada teisi, vaadeldavaga külgnevaid nähtusi.

Moskva-Tartu semiootikakoolkond tekkis Nõukogude
Liidus, mis on olulisel määral vorminud selle koolkonna
loomust. Raudne eesriie soodustas teadlaste koondumist;
ideoloogiline surve äratas püüde olla intellektuaalselt vaba
ja see tingis mis tahes ideoloogilistest hinnangutest loo-
bumise. Kui vabas Läänes sündinud prantsuse semiootika
paistis silma erksa ideoloogilisuse poolest, siis Moskva-
Tartu semiootikakoolkonnal puudus ideoloogiline värving
sootuks. Moskva-Tartu semiootikakoolkond oli tekkinud
seesmise vastasseisu tingimustes; kuid ta ei püüelnud nii-
võrd nõukogude tegelikkusele vastuseismise poole, kui-
võrd täieliku sõltumatuse poole. Tuleb tunnistada, et see
õnnestus.

Kirjutatud selle kogumiku saateks Boriss Uspenski
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AJALOO KEELED
—





AJALUGU JA SEMIOOTIKA

—

AJATAJU KUI SEMIOOTILINE PROBLEEM
—

Ja ma tunnistan Sulle, Issand, et ma ikka veel ei tea, mis on aeg, kuid

teiselt poolt, Issand, tunnistan ma Sulle oma teadmist sellest, et ma

ütlesin seda ajas [---]. Kuidas ma seda siis tean, kui ma ei tea, mis on

aeg? Või ma ei tea, mismoodi öelda seda, mida tean?

Augustinus. “Pihtimused” XI, 32

§1. Alustagem terminoloogilist laadi sissejuhatavate mär-
kustega. Nagu pealkirjast ilmneb, on meie töö pühen-

datud semiootika ja ajaloo suhtele: juttu tuleb ajaloosemioo-
tikast või täpsemini sellest, mida kujutab endast ajalugu
semiootika vaatepunktist. Seejuures vajavad täpsustamist
nii termin “semiootika” kui ka termin “ajalugu”, sest mõ-
lemal on mitu eri tähendust.

On täiesti selge, et semiootika on teadus märkidest ja
ajalugu on teadus minevikust. See on vaieldamatult õige;
kummatigi paistab kätte, et kumbki määratlus ei ole täielik.

Semiootika on tõepoolest teadus märkidest. Kuid märki
saab käsitada kas omaette võetuna, kommunikatsiooniprot-
sessist sõltumatuna, või siis osana teatud süsteemist, milles
kommunikatsioon kulgeb. Märgisüsteemi, mis kommuni-
katsiooni vahendab, defineeritakse k e e l e n a (seejuures



loomulik keel on avaras semiootilises mõttes üks keele eri-
kujusid). Märki saab teisisõnu seostada nii t ä h e n d u s e g a
(kõige üldisemas mõttes) kui ka t e a t e g a, mis realiseerub
kommunikatsiooniaktis.

Niisiis märgisüsteemidena on otstarbekas eristada m ä r -
g i s e m i o o t i k a t ja k e e l e s e m i o o t i k at. Esimene päri-
neb Peirce’lt ja Morriselt, teine Saussure’ilt. Järelikult saab
semiootikas eristada kahte suunda, mida tinglikult võiks
määratleda kui “loogikalist” ja kui “lingvistilist”.

Esimesel juhul keskendub uurija isoleeritud märgile, s.t.
märgi suhtele tähendusega (mõtte ja denotaadiga), teiste
märkidega, teate saatja ning saajaga jmt. Selles plaanis võime
kõnelda märgi semantikast, süntaktikast ja pragmaatikast,
märgi struktuurist; võime eritleda ikoonilisi ja sümbolilisi
märke, märke-indekseid jmt. ning uurida s e m i o o s i-
protsessi, s.t. mitte-märgi muutumist märgiks.

Teisel juhul ei keskenda uurija oma tähelepanu mitte
üksikule märgile, vaid keelele kui informatsiooni edasta-
mise mehhanismile, mis kasutab teatavat elementaarsete
märkide kogumit.

Esimesel juhul käsitletakse märki kommunikatsiooni-
aktist põhimõtteliselt sõltumatuna, teisel juhul aga kuju-
neb märgilisus, semiootilisus osalemise kaudu kommuni-
katsiooniprotsessis — märgilisus tõuseb selle protsessi
tulemiks1.

Nii on lood terminiga “semiootika”. Mis puutub termi-
nisse “ajalugu”, siis sedagi võib kasutada vähemalt kahes
mõttes: “ajaloona” võidakse mõista kas res gestae’d, s.t.
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1 Näiteks foneemi kui semiootilise üksuse aluseks on just kommuni-
katsiooniprotsess. Tõepoolest, foneemid ei ole omaette võttes mär-
gid — neil ei ole iseseisvat tähendust —, ent me kõneleme kahest eri
foneemist sel juhul, kui nende segiajamine häirib kommunikatsiooni
kulgu.



toimunud sündmuste kogu, või historia rerum gestarum’it —
jutustust toimunust, omamoodi narratiivset teksti2.

* * *

§ 2. Ajaloosündmuste seletamiseks on mitmesuguseid või-
malusi. Ühed ja samad sündmused võivad vastavalt saada
erineva interpretatsiooni — kas siis riigipoliitilise, sotsiaal-
majandusliku, kultuurisemiootilise vms. On ilmne, et iga-
üks nendest seletustest tugineb ajalooprotsessi kindlale
mudelile, teatud ettekujutusele tema olemusest. Niisugune
tõlgendusvõimaluste mitmekesisus peegeldab nähtavasti
ajalooprotsessi reaalset keerukust — mitmekesised seletu-
sed ei välista, vaid täiendavad üksteist. Tõepoolest, kui aja-
loosündmust saab seletada eri viisi, siis võib see arvatavasti
tähendada, et ühes punktis ja ühes resultaadis on kokku
jooksnud eri ajendid (luues nii-öelda resonantsi, vastastikuse
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2 Selles viimases tähenduses saab kasutada ka terminit “historiograafia”,
kuid me eelistame sellest loobuda termini kahemõttelisuse tõttu.
“Historiograafia” võib märkida nii ajalooalaste teadmiste kompleksi,
s.t. ajalugu historia rerum gestarum’i mõttes, kuid ka teadust ajaloo-
alaste uuringute evolutsioonist ja meetoditest — õigupoolest meta-
ajalugu. Omal ajal kasutati saksakeelset sõna “Historien” (mitmuses)
historia rerum gestarum’i tähenduses, samal ajal “Geschichte” märkis
res gestae’d; kuid XVIII sajandil leiab aset nende mõistete kontami-
natsioon, misjärel sõna “Geschichte” tuleb käibele nii ühes kui teises
tähenduses (vt. Koselleck 1975, 653–658; Koselleck 1979, 47 jj.,
vrd.130 jj., 260 jj.). Sellegipoolest võib sõna “Geschichte” — erine-
valt skematiseerivast “Historie’st” — veel ka XIX–XX sajandil märki-
da sündmuste konkreetselt eksistentsiaalset kulgu (vt. Áàõòèí 1986,
158–159, Sergei Averintsevi märkus). Inglise keeles võib res gestae
vasteks olla “the history”, aga historia rerum gestarum’il — “a history”.

Res gestae ja historia rerum gestarum’i eristamine ajaloos vastab
mõnel määral kirjandusteaduses omaksvõetud faabula ja sü�ee erista-
misele: teatavasti tavatsetakse “faabulaks” pidada tegelikkuse kuju-
tamist ajas järgnevate sündmuste reana, aga “sü�eeks” sündmuste
kunstiliselt ümbermõtestatud järjestamist (vt. nt. Òîìàøåâñêèé
1927, 134 jj.).



võimendamise efekti). Niisiis võib erisuguste seletusviiside
võimalikkus ise peegeldada vaadeldava sündmuse reaalset,
objektiivset seaduspära.

Kultuurisemiootiline lähenemisviis ajaloole eeldab toetu-
mist ajalooprotsessis osalejate endi seesmisele vaatekohale:
tähenduslikuks tunnistatakse see, mis on tähenduslik nende
vaatepunktist. Järelikult käib jutt niisuguste subjektiivsete
motiivide rekonstrueerimisest, millest saavad ühtede või
teiste tegude vahetud impulsid (mis nii või teisiti määravad
sündmuste käigu). On enesestmõistetav, et need subjektiiv-
sed motivatsioonid võivad peegeldada ajaloo üldisemaid
objektiivseid seaduspärasusi. Olgu sellega kuidas on, aga
antud juhul huvitavad uurijat põhjuse ja tagajärje seosed
sellel tasandil, mis on sündmusliku (aktsionaalse) tegevus-
plaaniga seotud vahetult, mitte vahendatult. Kui tõlgenda-
da sootsiumi kollektiivse isiksusena, siis võib ühtedele või
teistele sündmustele reageeriva sootsiumi käitumist käsi-
tada nendessamades kategooriates. Sest isegi siis, kui me
eeldaksime mingite sündmuste kulgu määravate objektiiv-
sete seaduspärasuste olemasolu, ei tingi meie tegusid vahe-
tult mitte nemad, vaid meie ettekujutused sündmustest ning
nende seosest.

Niisugune lähenemisviis eeldab omakorda, et rekonst-
rueeritaks need ettekujutuste süsteemid, mis tingivad nii
nende või teiste sündmuste tajumise kui ka nendele sünd-
mustele reageerimise. Semiootilisest vaatepunktist saab aja-
looprotsessi esitada ka kommunikatsiooniprotsessina, milles
pidevalt lisanduv uus informatsioon kutsub esile ühiskond-
liku adressaadi (sootsiumi) nii- või teistsuguse vastureakt-
siooni. Antud juhul ei ole põhimõtteliselt oluline, kes on
adressant — teate edastaja. Selleks võib olla see või teine
antud sootsiumi kuuluv isik (ajalooline tegelane), ja ajaloo-
protsess kangastub siis sootsiumi ja indiviidi vahelise kom-
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munikatsioonina; teistel juhtudel võib kõne alla tulla reakt-
sioon sündmustele, mille põhjustavad välised jõud. Niisiis
saab ajalooprotsess kangastuda just kommunikatsioonina,
mis leiab aset sootsiumi ja indiviidi, sootsiumi ja Jumala,
sootsiumi ja saatuse jms. vahel. Kõigil neil juhtudel on oluli-
ne, kuidas vastavaid sündmusi tõlgendatakse, missugune tä-
hendus neile ühiskondliku teadvuse süsteemis omistatakse.

Sellest vaatekohast ei ole seega tähtis sündmuste objek-
tiivne mõte (kui niisugusest üldse võib rääkida), vaid see,
kuidas neid tajutakse, loetakse. Nende või teiste sündmus-
te tajumine k a a l u k a t e n a — olenemata sellest, kas nad
on m ä r g i l i s e tegevuse produktid või ei — tõuseb sellistes
tingimustes võtmetähtsusega faktoriks: sündmusliku teksti
nii- või teistsugune tõlgendamine määrab sündmuste eda-
sise kulu.

Koodina toimib teatav “keel” (selle terminiga ei peeta
muidugi silmas keelt tema kitsas lingvistilises, vaid avaras
semiootilises mõttes), mis määrab nende või teiste fakti-
de — nii reaalsete kui ka potentsiaalselt võimalike — taju-
misviisi nendele vastavas kultuuriajaloolises kontekstis.
Sündmustele omistatakse tähendus: sootsium l o e b sünd-
muste t e k s t i. Nüüd saab väita, et elementaarses faasis
kangastub ajalooprotsess uute “lausungite” loomisprotses-
sina teatavas “keeles” ja nende lugemisprotsessina, mis mää-
rab ühiskondliku adressaadi (sootsiumi) vastureaktsiooni.

Säärase lugemise tulemusel võib ühiskondlik adressaat
teksti sel või teisel moel ümber mõtestada; seejuures on loo-
mulik, et adressaadi vastureaktsioon ei lähtu teate saatja
intentsioonist, vaid interpretatsioonist, mille vastavale tekstile
annab adressaat. See on väga sarnane sellega, mis leiab aset
kommunikatsioonil loomulikus keeles (dialoogilise kõne
situatsioonis): mõttest kommunikatsiooniprotsessis sün-
nib tekst, kuid tekstist võib adressaadil sündida omakorda
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teatav uus mõte, mis ei ole lähtetekstiga täiesti adekvaatne;
seejärel sellest uuest mõttest sünnib uus tekst (adressaa-
di vastureaktsiooni kujul) jne. jms. Siia sobib ka analoogia
malemänguga, sest iga uus käik mänguprotsessis ei kajastu
ainuüksi antud viguri asendis, vaid ka teiste vigurite kau-
du; vastavalt sellele tekitab iga käik uue situatsiooni, mil-
lega partner peab arvestama: tema vastureaktsioon lähtub
juba sellest uuest situatsioonist.

Ühelt poolt sootsiumi “keel” ühendab sootsiumi, luba-
des kooslust käsitada kollektiivse isiksusena ja tagades
sootsiumi liikmete suuremal või vähemal määral sarnase
reageerimise toimuvatele sündmustele. Teiselt poolt keel
korrastab teatud viisil informatsiooni ennast, piirates
tähenduslike faktide valikut ja nii- või teistsuguse seose
loomist faktide vahel: seda, mida selles keeles ei kirjeldata,
ühiskondlik adresaat otsekui ei tajukski, ja see jääb tema
vaateväljast kõrvale.

Antud ühiskonna “keel” edaspidi mõistagi teiseneb, mis ei
välista võimalust eristada temas sünkroonlõikeid, mis luba-
vad keelt kirjeldada kui toimimismehhanismi (vrd. põhi-
mõtteliselt analoogilise situatsiooniga loomulikes keeltes).

Ühtesid ja samu objektiivseid fakte, millest sündmuslik
tekst koosneb, võidakse erinevates “keeltes” — vastava
sootsiumi keeles ja mõnes teises, teise aega ja ruumi kuulu-
vas keeles — interpreteerida erinevalt (seda võib põhjusta-
da näiteks sündmuste erinev liigendamine, s.t. lahknevus
teksti segmenteerimisel, kuid samuti segmentide liigenda-
mist määravate põhjuse ja tagajärje seoste erinemine). Näi-
teks sellel, mis antud epohhi ja kultuuriareaali seisukohast
on tähenduslik, ei pruugi teise kultuuriajaloolise areaali ette-
kujutuste süsteemis tähendust ollagi — ja vastupidi. See-
juures tuleb silmas pidada, et sündmuste hargnemise vahe-
tu mehhanismi, s.o. ajalooprotsessi kui niisuguse määrab
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nimelt selle sootsiumi ettekujutuste süsteem, mis täidab
ühiskondliku adressaadi rolli.

Säärane on ajalooprotsessi n.-ö. kommunikatsiooniline
mudel. Ta on semiootiline sedavõrd, kuivõrd ta moodusta-
takse analoogiliselt kõnetegevusega, s.t. kommunikatsioo-
niga loomulikus keeles. Lähtealuseks on siin k e e l e mõiste
(mis üldiselt on käsitatav tekstide genereerimise mehha-
nismina), mis määrab tähenduslike faktide valiku. M ä r g i
mõiste tõuseb antud juhul esile tuletisena: selle või teise näh-
tuse semiootilise staatuse määrab eeskätt tema asend süs-
teemis (keeles), tema suhe sellesama keele teiste üksustega.

See mudel võimaldab seletada kulgemist ajas — ajalugu
res gestae mõttes, kuid ei võimalda seletada ajaloolise mi-
neviku — historia rerum gestarum’i tajumist: on ju ajalugu
historia rerum gestarum’ina eeskätt mineviku mõtesta-
mine. Asja olemusse näikse selgust toovat analoogia male-
mänguga; males nimelt puudub ajalugu — situatsioon male-
laual muutub iga uue käiguga, kusjuures mängija jaoks ei
ole (mänguprotsessis) oluline, kuidas see või teine posit-
sioon on tekkinud; iga kord osutub tähtsaks üksnes prae-
gune, aktuaalne seis.

Kui sündmused kirjeldatavas tegelikkuses (ajaloos res
gestae’na) kulgevad ajaliselt järgnevatena — minevikust
tulevikku —, siis ajalooteadvus (mis määrab ajaloo ret-
septsiooni historia rerum gestarum’i mõttes) eeldab mõtte
vastusuunalist käiku — olevikust minevikku3.

Ses mõttes eeldab ajalooteadvus paratamatult s e m i o o s i;
ajaloo semiootiline kujutamine peab toetuma mitte ainult
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3 Just niisamuti (kuid juba teiseselt) on ajalooteadvuse raames võima-
lik sooritada mõttekäik tulevikust olevikku või minevikku: et olevi-
kusündmusi tajutaks ajaloolistena, tuleb neid näha rekonstrueeritava
tuleviku perspektiivist. Mis tahes juhul on ajaloolise mõtte suund ret-
rospektiivne — ta on vastupidine sündmuste loomulikule kulule.



k e e l e s e m i o o t i k a l e, vaid ka m ä r g i s e m i o o t i k a l e,
s.t. teadusvaldkonnale, milles esmane on just m ä r g i mõiste,
samal ajal kui k e e l e (märkide süsteemi) mõistel on mitme-
tahulisem ja tuletatud iseloom (vt. § 1).

Ajalugu historia rerum gestarum’i mõttes on oma loomult
semiootiline, sest ta eeldab tegelikkuse teatavat semiotisee-
rimist — mitte-märgi muutmist märgiks ja mitte-ajaloo
muutmist ajalooks4. Sedalaadi semioos eeldab omakorda
kaht vältimatut tingimust: esiteks, nende või teiste (mine-
vikku kuuluvate) sündmuste ajalist järjestamist — ajafak-
tori sisestamist; teiseks, sündmustevaheliste põhjuse ja
tagajärje seoste kindlaksmääramist — kausaalsusfaktori
sisestamist5.

Need tingimused tagavadki ajaloosemioosi. Neist esimese
eiramisel on meil tegemist mütoloogilise, alatise ajaga; teise
tingimuse eiramisel muutub ajalookirjeldus lihtsaks krono-
loogiliseks või genealoogiliseks järgnevuslikkuseks. See-
juures ajaloo-alaste arusaamade järgi on mõlemad faktorid
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4 Vrd.: “[---] aktsepteeritav peaks olema isegi ajaloo lapidaarne mää-
ratlus jutustusena tähelepanu väärivatest sündmustest, tähelepanu-
väärsetest kas või selle poolest, et inimesed on neid märganud”
(Áîëîòîâ, I, 8).

5 Vrd.: “Ajaloos rakendatava põhjuslikkuse kategooria väljatöötamine
ja selle sidumine liikumisega ajas on suurimal määral kaasa aidanud
ajaloo kui teadusdistsipliini ja historismi kui maailmavaatelise konst-
ruktsiooni kujunemisele. Ja selles on erakordsed Thukydidese teened
[---] [Thukydides (u. 460–u. 400 e.Kr.) — Antiik-Kreeka suurim aja-
loolane, ajaloo-alase kriitika rajaja, kes astus Herodotosega võrreldes
suure sammu edasi teadusliku täpsuse suunas: ta loobus ajaloosünd-
musi seletades viidetest jumalate sekkumisele, kirjeldas ajaloosünd-
musi omavahelistes seostes, rõhutades ajaloo arenemist mõjutavate
teguritena majanduslikke ja (suuresti Hippokratese mõjul) inimese
“muutumatu loomusega” seotud põhjuseid. Ajalukku on ta jäänud
kaheksast raamatust koosneva “Peloponnesose sõja ajaloo” (411.
e.Kr.) autorina. — Tlk. mrk.] (Òîïîðîâ 1980, 573; vrd. samuti:
Òîïîðîâ 1973, 142).



teineteisega seotud, sest niisuguste põhjuste väljaselgita-
mine, mis toimivad väljaspool aega, on iseloomulik kosmo-
loogilisele, mitte aga ajaloolisele deskriptsioonile (vrd. § 5).

Just need tingimused määravad vaadeldavate nähtuste
tähendusväärsuse (valeur): need või teised sündmused tun-
nistatakse ajalooliselt tähendusväärseteks siis ja ainult siis,
kui nad vastavad formuleeritud tingimustele, s.t. mahuvad
ajaliste ja põhjuslike suhete raamidesse.

* * *

§ 3. Semioosinähtust ajaloos, ajalooretseptsioonile omast
tegelikkuse semiotiseerimist (mis muudab pelgalt-sündmu-
sed ajaloosündmusteks ja teeb nendest ajaloolise vaatluse
objektid) saab selgitada analoogia abil, mis võib tunduda
ootamatuna, kuid ei pruugigi osutuda päris juhuslikuks.
Juttu tuleb ühest unepsühholoogia valda kuuluvast nähtu-
sest, mis on küllaltki hästi teada ja mille üle on korduvalt
vaieldud. See on näiteks köitnud Pavel Florenskit, kes oma
töös ikonostaasist (Ôëîðåíñêèé 1972, 82–89) on sellele
pühendanud eraldi arutluskäigu. Nõustumata küll Flo-
renski tõlgendusega, liikugem tema mõttekäigu kannul ja
kasutagem mõneti tema formuleeringuid ning üldistusi.

Kujutlegem, et me näeme und. See koosneb teatavast
sündmustejadast, mis viib mingisuguse sü�eelise lahendu-
seni: “[---] me tajume selgesti seoseid, mis juhivad unenäo
mingite unes nähtavate põhjuste, sündmus-põhjuste juu-
rest teatud tagajärgedeni, sündmus-tagajärgedeni; ometigi
on üksikud sündmused unenäos — kui tobedad nad ka ei
näiks — ühendatud põhjuslike sidemetega ja unenägu areneb
kindlas suunas, jõudes unenäo nägija vaatepunktist teatava
saatusliku lõppsündmuseni, mis kujutab endast kogu põh-
juste ja tagajärgede süsteemse jada lahendust ning lõppu”
(Ôëîðåíñêèé 1972, 84). Oletagem, et me näeme unes mingit
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sü�eed, mingit lugu, mis lõpeb mõrvaga: me kuuleme lasku
ja ärkame. Kuid ärganuna me avastame, et meid oli ärata-
nud kinnilennanud ukse mürts, mis unes assotsieerus lasu-
ga. On ilmselge, et meie unenäo oli provotseerinud just
see heli: unes jõudis see teadvusse lasuna ja meie nägime
mõrva. Kuid me olime ju unes näinud tervet sü�eed, üks-
teisele järgnevate sündmuste rida, mis l õ p e b, aga ei a l g a
lasuga: kompositsiooniliselt e e l n e v a d need sündmused
lahendusele. Kerkib küsimus: kuidas on see võimalik? Ilm-
neb üpris silmatorkav paradoks: ühest küljest näib vaiel-
damatuna, et kogu loo, mida me unes nägime, oli provot-
seerinud müra, mis meid üles äratas; kuid teisest küljest
tuleb välja, et sündmused, mis selle mürani olid viinud, on
müraga sü�eeliselt seotud — müra ise olnuks nagu ette
määratud. Niisiis sündmused, mis olid e e l n e n u d, osutu-
vad paradoksaalsel kombel provotseerituks f i n a a l i s t,
olgugi et unes nähtud sü�ee kompositsioonis seotakse finaal
sündmustega, mis olid sellele põhjuste ja tagajärgede ahe-
lana eelnenud. Tõenäoliselt on igaüks meist korduvalt
midagi taolist unes kogenud; igatahes säärast laadi näiteid
võib psühholoogiaõpikutest leida kui tüüpilisi6.
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6 Vrd.: “Näiteks kui unenäos, mis on kajastamist leidnud kõikides psüh-
holoogiaõpikutes, on magaja osalenud Prantsuse revolutsioonis pea
aastajagu või enamgi, on viibinud selle sünni juures ja nähtavasti sel-
lest ka osa võtnud, ja lõpuks, pärast pikki ja keerulisi seiklusi, millega
on kaasnenud tagakiusamine ja jälitamine, terror, kuninga hukkami-
ne jne., tabatakse ta koos �irondiinidega, heidetakse vangi, kuulatak-
se üle, saadetakse revolutsioonilise tribunali kätte, mõistetakse süüdi
ja surma, veetakse seejärel vankril hukkamispaigale, viiakse üles
tapalavale, pannakse peadpidi tapapakule ja giljotiinikirve külm tera
on just tabamas tema kaela, kui ta õudustundega ärkab, — kas siis
tõesti saaks kellelegi pähe tulla mõte, et viimane sündmus — giljotiini-
tera puudutus kaelal — on midagi, mis seisab kõikidest teistest sünd-
mustest eraldi?; ja kas tõesti kogu sündmustiku areng — revolutsioo-
ni puhkemisest alates kuni seda und näinu viimiseni tapalavale kaasa
arvatud — ei olegi üks katkematu kulg selle lõppu märkiva külma

 1920, 108Œ109, 112Œ113; Áîãîðàç



Selle paradoksi seletamiseks (lahendamiseks) esitas Flo-
renski hüpoteesi ajast, mis unes jookseb tagurpidi, ümber-
pöördult, äraspidiselt; ajast, mis tema sõnutsi on “iseenese
suhtes äraspidine”. Ta oletas, et aeg unes ja aeg ilmsi erine-
vad suuna poolest; unes kulgeb aeg ärkveloleku ajaga võr-
reldes vastupidises suunas ja just sellepärast saab unenäo
lõpp langeda kokku ärkveloleku ajaga, unenäo loogiline
lahendus — impulsiga, mis on need sündmused ärkvel-
olekul provotseerinud. Unenäo lõpp langeb kokku ärkvel-
oleku algusega, nad langevad kokku ühes ja samas (näi-
teks) heliefektis, ja just siin ilmnebki Florenski arvates aja
liikumine eri suundades — reaalses ja irreaalses suunas:
Florenski arvates “unenäos jookseb aeg [---] olevikule vastu,
ärkveloleva teadvuse ajale vastupidises suunas. Ta on ise-
enese suhtes äraspidine ja see tähendab, et koos temaga
on äraspidised ka kõik tema loodud konkreetsed vormid”
(Ôëîðåíñêèé 1972, 87)7.
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puudutuseni kaelal…? [---] Ometigi see, kes kõike kirjeldatut näinud
oli, ärkas selle peale, et voodi päitsilaud oli kukkunud vastu tema pal-
jast kaela” (Ôëîðåíñêèé 1972, 87). Näide, mida siin arutatakse, on
pärit Maury tuntud raamatust (1878, 161); vrd. samal teemal veel:
Bergson 1920, 108–109, 112–113; Áîãîðàç 1923, 83.

7 Siit teeb Florenski järelduse unes- ja ilmsioleku ajalis-ruumiliste para-
meetrite peegelprojektiivsusest — vastassuunalisest orienteeritusest.
Iga ruum on Florenski arvates teise, tema vastas seisva ruumi pers-
pektiivist näiline. Arendades oma mõtet sellest, et aeg unenäos ja kõik
tema konkreetsed kujud on iseenese suhtes äraspidised, lausub Flo-
renski: “Aga see tähendab, et me oleme astunud näilise ruumi piir-
konda. Siis paistab üks ja seesama nähtus, mida me siit, tegeliku ruumi
piirkonnast seirates tajume tegelikuna, sealt, näilise ruumi piirkon-
nast vaadates ka ise näilisena” (Ôëîðåíñêèé 1972, 87). Aga oma teises
töös deklareerib Florenski, et “Maa ja Taeva piiril [muutub] eemalt
jälgitav [---] aeg [---] lõpmatuks” ja “hakkab kulgema vastassuunas””
(Ôëîðåíñêèé 1922, 52).

Nendes nüüdisaegse mõtleja arutlustes on nähtavasti kajastust
leidnud arhetüüpsed ettekujutused siinpoolse ja sealpoolse maailma
seoste äraspidisusest, vastastikusest ümberpööratusest: sealpoolsest



Ometigi saab sedasama nähtust seletada teistviisi ja sel-
lel teisel seletusviisil on vahetu suhe siinse töö teemaga.
Kujutlegem, et unes liiguvad meie vaimusilmas selgemad
või ähmasemad (amorfsed) kujutised, mis seejuures meie
mälus kuidagi fikseeritakse. Need kujutised on nii-öelda
semantiliselt polüvalentsed — selles mõttes, et neid on ker-
ge transformeerida (ümber mõtestada) ja põhimõtteliselt
on nad võimelised assotsieeruma, ühinema, üksteisega haa-
kuma kõige erinevamal viisil. Unes ei pruugita neid kujutisi
üldse kuidagi mõtestada, kuid nad ladestuvad mällu — pas-
siivsesse teadvusse.

Ent paugatas uks ja meie tajume (mõtestame) unes seda
müra püstolilasuna; meie oleme tajunud seda sündmust
märgilise ja tähendusväärsena, oleme selle sidunud kindla
tähendusega. Sellest tajumusest saab nii-öelda semantiline
dominant, mis otsekohe heidab valgusvihu meie mällu tal-
letatud varasematele sündmustele, määrates nende “luge-
misviisi”: ta seob nad põhjuslikku ahelasse, liidab hetkega
sü�eeliseks reaks. See lõplik interpretatsioon (tajumus,
mõtestus) loob nii-öelda vaatepunkti — selle perspektiivi,
milles neid sündmusi nähakse. See on omamoodi sõel, fil-
ter, mis peab kinni need kujutised, mis (tähendusväärse) lõpp-
sündmusega ei seostu. Need unustatakse ära, nad kaovad
mälust, aga filtri tõttu hakkame me järsku kõiki teisi kujutisi
nägema üksteisega sisuliselt seotuina, seame nad sü�eelisse
järgnevusse.
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maailmast mõeldakse kui maailmast, millel on siinpoolse maailma suh-
tes äraspidised (ümberpööratud) seosed, ja vastupidi (vt. siinses
kogumikus lk. 351–358). Arhetüüpselt assotsieerub uni muidugi
sealpoolse maailmaga, teistsuguse eksistentsiga (vt. § 4) ja vastavalt
sellele omistatakse unenäole aja vastupidine kulg. Samal ajal meenu-
tavad Florenski arutlused mõnes mõttes Norbert Wieneri hüpoteeti-
lisi konstruktsioone, millel peatume allpool (§ 6).



Niisiis sündmuste lineaarsel reastamisel tekib hetkega
kord: me näeme neid kohe otsekui ootamatult sähvatanud
pro�ektori valgusvihus. Sedaviisi luuakse semantiline sea-
dumus (semantiline kood), mis määrab nähtu l u g e m i s -
v i i s i: sündmusi tajutakse sedavõrd, kuivõrd nad teadvu-
ses lõppresultaadiga seostuvad8.

Peame õigustatuks oletada, et ka ajaloo tajumisel toimub
kõik põhimõtteliselt samamoodi. Niipea kui ajaloos, aja-
looprotsessis osalejad ise tajuvad mingit sündmust ajaloole
tähendusväärsena — ajaloolises plaanis semiootiliselt
märgistatuna, või teisisõnu, niipea kui sündmusele omista-
takse a j a l o o l i s e f a k t i tähendus, sunnib see eelnenud
sündmusi antud perspektiivist vaadates nägema üksteisega
seotuina (võttes arvesse, et varem võidi neid mõtestada ka
teistmoodi). Niisiis oleviku vaatepunktist valitakse ja mõ-
testatakse minevikusündmusi olenevalt sellest, kuivõrd
mälestus nendest on säilinud kollektiivses teadvuses. See-
juures korrastatakse minevik tekstiks, mida loetakse oleviku
perspektiivist vaadates9.

Semiootiliselt märgistatud sündmused panevad märka-
ma ajalugu, seadma eelnenud sündmusi ajaloo-omasesse
ritta. Nii kujuneb a j a l o o l i n e k o g e m u s — mitte tege-
likud teadmised, mis järk-järgult kogunevad sündmuste,
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8 Vrd. meenutamisprotsesside sümboolse esitamisega antiigi retoorikas.
Vastavalt “mälukunsti” (ars memoria) õpetusele, mis oli selle retoori-
ka osa, käis reetor mõtteis läbi nendest kohtadest, kust minevikupil-
did pärinesid ja seadis sedamööda need kujutlused lineaarsesse —
ajalisse — järjekorda (Jates 1978, 17 jj.). Mineviku tajumine (meenu-
tamine) tõuseb seejuures — tähelepanu väärival kombel — esile kui
taju korrastamine; seejuures ruum transformeeritakse ajaks, ja olevi-
ku jaoks aktuaalsed kujutelmad lubavad taastada mineviku.

9 Ajateljel diakrooniliselt korrastatud ajalooteksti tuleb eristada sünk-
roonselt korrastatud sündmuste tekstist, millest me rääkisime teises
paragrahvis. Seega “keel”, milles toimub kommunikatsioon ajaloo-
protsessis, erineb ajaloo kirjeldamise keelest.



aja kulgemise käigus, ajaloo peatamatus liikumises (res
gestae mõttes), vaid see põhjuste ja tagajärgede ahel, mida
sünkroonsest (antud hetkel aktuaalsest) vaatepunktist võt-
tes silmas peetakse. Just sellepärast ei saagi ajalugu meile
midagi õpetada: ajalooline kogemus ei kujuta endast midagi
absoluutset ja objektiivselt antut, ta muutub aja käigus ja
on tegelikult meie olevikust tuletatud.

Edaspidi võivad aset leida uued sündmused, mis annavad
uue mooduse ajalookogemuse mõtestamiseks ja ümber-
mõtestamiseks. Seega minevik mõtestatakse ümber muu-
tuva oleviku vaatepunktist. Selles mõttes on ajalugu oleviku
ja tuleviku omavaheline mäng.

Ajalookogemus — mineviku nii- või teistsugune mõtesta-
mine — avaldab loomulikult omakorda mõju ajaloo kulule
tulevikus. Sootsium kui kollektiivne isiksus loob tuleviku-
programmi, planeerib oma edasist käitumist just lähtudes
taolistest ettekujutustest, taolisest kogemusest. Vastavalt
sellele osutub ajalootaju üheks ajaloo “keele” (s.t. selle kee-
le, milles kommunikatsioon ajalooprotsessi käigus toimub)
arenemise põhifaktoriks (vt. § 2).

Iga uus samm ajaloo arengukäigus muudab nii olevikku
kui ka minevikku ning koos sellega kujunevad välja ajaloo
arenemise edasised rajad. Ajalooprotsess oma elementaar-
ses faasis kangastub siin rekursiivsete käikude järjepidevu-
sena — olevikust minevikku, minevikust tulevikku jne.
jms.10 Skemaatiliselt võib seda protsessi kujutada järgmiselt
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10 Seejuures on põhimõtteliselt võimalik situatsioon, kus seda, mis antud
hetkel näib aktuaalse ja tähendusväärsena, lakatakse edaspidi säärasel
kombel tajumast. Niisugusel juhul, kui tulevik on muutunud olevi-
kuks, ei pea endine olevik tingimata assotsieeruma minevikuga, ta ei
pea tingimata lülituma ajaloolisse kogemusse. Igas staadiumis moo-
dustub uus filter, mis määrab kollektiivi aktuaalsesse mällu hõlmata-
vate tähendusväärsete sündmuste tajumise ja tähtsusetute sündmuste
väljasõelumise.



(pidevjoon käib teadvuse aspekti kohta, punktiirjoon edas-
tab aja kulgemist):

Näib, et see oleviku ja mineviku omavaheline mäng —
milles minevik kangastub oleviku aktuaalsete sündmuste
perspektiivist, mis ühtlasi määrab ajalooprotsessi suuna
(ajaloo kulu) — moodustabki ajalooteaduses semiootilise
lähenemisviisi olemuse.

* * *

§ 4. Millisel määral on meie võrdlus, s.t. analoogia ajaloo
ja une retseptsiooni vahel juhuslik? Kas see kujutab endast
kõigest tinglikku konstrukti, omamoodi didaktilist võtet,
mida seletamisel on mugav kasutada, või midagi enamat —
võrdlust, mida õigustab võrreldavate nähtuste endi loo-
mus? Päris juhuslik see ilmselt pole, nii nagu pole juhuslik
ka pöördumine sellesama materjali juurde Florenski arut-
lustes ikooni olemuse kohta.

Nagu teame, tegeleb ajalugu minevikuga. Minevik on see,
mida praegu (s i i n s e s tegelikkuses, oleviku tegelikkuses)
ei ole, kuid mis, nagu me veendunud oleme, on aset leidnud
varem (t e i s e s, möödunud tegelikkuses). Kui me mineviku
kohta ütleme “oli”, siis on see tegelikult samaväärne, kui
ütelda: minevik “on” — rakendatuna teises tegelikkuses,
mis seejuures on vahetule retseptsioonile kättesaamatu.
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Niisamuti, nagu me võime ütelda, et miski asub teises ko-
has, võime me ütelda, et minevik asub teises ajas11. Selleks,
et minevikust saaks ajaloolise käsitluse objekt, tuleb ta lah-
ti mõtestada nimelt minevikuna, s.t. võõrandada ta olevi-
kust ja kanda ta üle teise aja piiridesse (teise tegelikkusse).
Järelikult see minevik, millega tegeleb ajalugu, on võõran-
datud minevik. Olevikust võõrandamise protsess ise eeldab
mineviku semiotiseerimist. Minevikku korrastatakse siis kui
teksti, mida loetakse oleviku perspektiivist (vrd. § 3).

Ajalugu seob seega olevikku ja minevikku kui tegelikkusi,
mis teineteisest erinevad ja mis kuuluvad erinevatesse aja-
piiridesse. Võib väita, et ajalugu tegeleb teispoolse tegelik-
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11 Vrd. Augustinusega: “Kui tulevik ja minevik on olemas, siis tahan ma
teada, kus nad on. Kui see mulle veel kättesaamatuks osutub, siis ma
vähemalt tean, et kus nad ka oleksid, nad pole seal tulevik või mine-
vik, vaid olevik. Sest kui nad sealgi on tulevik, siis pole nad veel seal, ja
kui nad sealgi on minevik, siis nad pole enam seal. Kus nad seega olek-
sid, mis nad ka oleksid — olla saavad nad vaid olevikus. [---]

See aga on nüüd selge ja ilmne: tulevast ja möödunut ei ole. Pole
õige öelda: “Aegu on kolm: minevik, olevik ja tulevik.” Kuid võib-olla
öeldakse õigesti järgmiselt: “Aegu on kolm: mineviku olevik, oleviku
olevik, tuleviku olevik.” Need kolm on meie teadvuses, ja mujal ma
neid ei näe: mineviku olevik mälestusena, oleviku olevik vahetu nä-
gemisena, tuleviku olevik ootusena.[---]

Kuid mismoodi kahaneb ja kaob saabuv, mida veel ei ole, või mis-
moodi kasvab möödunu, mida enam ei ole? Ilmselt nõnda, et tead-
vus, milles see teoks saab, toimib kolmesuguselt. Ta ju ootab, on tä-
helepanelik ja mäletab; et oodatav muutuks tema tähelepanelikkuse
kaudu selleks, mida ta hakkab mäletama. Kes siis eitaks, et saabuvat
veel ei ole? Kuid juba on teadvuses saabuva ootus. Ja kes eitaks, et
möödunut enam ei ole? Kuid mälestus möödaläinust on ikka veel
hinges. Ja kes eitaks, et käesoleval ajal puudub ulatus, kuna ta tähen-
dab mööduvat hetke? Kuid kestab tähelepanu, mille kaudu saabuv
jätkab muutumist möödunuks. Saabuv aeg pole seega pikk, sest teda
ei ole, kuid pikk on saabuvik saabuva pika ootamise tõttu; ja mööda-
läinud aeg pole pikk, sest teda ei ole, kuid möödaläinu on pikk kauase
mälestusena möödunust” (“Pihtimused” XI, 23, 26, 37).



kusega, kuid teispoolsus ei ilmne antud juhul mitte ruumina,
vaid ajas12.

Minevik (niivõrd, kui teda sellisena mõtestatakse) ei ole
erinevalt olevikust vahetule meelelisele tajule kättesaadav,
kuid ta on olevikuga seotud vahendatult — ta jätab oma
jälje olevikku nii subjektiivsete elamuste, s.o. individuaalsete
või kollektiivsete mäluilmingute kaudu kui ka objektiivsete
faktidena, mida loomulikult seletatakse kui mineviku-
sündmuste tulemit. Seda vahendatud tajumist ajalookäsit-
lus semiotiseeribki: ühed või teised nähtused kangastuvad
märkidena muust olemisest, mis on olevikust, s.t. vahetult
läbielatavast reaalsusest eraldatud, kuid mida seejuures
tajutakse oleviku perspektiivist. Ajalugu, nagu juba öeldud,
eeldab mineviku semiootilist mõtestamist. Niisiis võib ütel-
da, et minevik, sedavõrd kui me seda tajume, on reflektee-
ritud aeg (ajaseisund); ja ajalugu tegeleb selle refleksiooni
üldistamisega.

Seega ei ole minevik ajaloos meile konkreetse kogemu-
sena kättesaadav ja vajab seetõttu dešifreerimist ning re-
konstrueerimist. Kuna minevik kuulub võõrasse kogemusse,
siis võidakse teatavatel juhtudel tema olemasolu kahtluse
alla seada. Tavaliselt võib tekkida kahtlus, kas need või tei-
sed inimesed on ka tegelikult olemas olnud, kas need või
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12 Mineviku kui teistsuguse tegelikkuse retseptsioon võib vägagi ilme-
kalt avalduda keeles. Näiteks nüüdisaegses vene keeles võidakse nen-
dest, kes on alatiseks välismaale sõitnud ja kellega vahetu suhtlemine
on võimatuks muutunud, kõnelda minevikuvormis — just nii, nagu
kõneldakse surnutest. Need inimesed asuvad teises ruumis — küll
mitte teises ajas, — ent kuivõrd see ruum on praktiliselt ligipääsmatu
ja kokkupuude nendega on võimatu, siis hakatakse neist rääkima nii,
nagu oleksid nad ümber asunud teise aega.

Ühteaegu sama iseloomulik on praesens historicum’i kasutamise
võimalikkus minevikusündmuste kohta siis, kui me mõttes kandume
minevikku, koordineerides oma teadvust teise tegelikkusega — selle
seisundiga, millest juttu tehakse.



teised sündmused on aset leidnud. Selles plaanis torkavad
silma perioodilised katsed ajaloofakte ümber mõtestades
tõlgendada neid müütidena (vt. nt. Nikolai Morozovi ja
tema järglaste töid — Ìîðîçîâ I–VII; Ïîñòíèêîâ è Ôîìåíêî

1982). Püüd ajalugu ümber kirjutada, meieni jõudnud and-
meid uutmoodi korrastada on ise — olenemata nende kat-
sete resultatiivsusest — ülimalt sümptomaatiline ja tähen-
dusväärne. See demonstreerib üpris selgesti, et minevikule
lähenetakse nimelt kui tekstile, mida tuleb dešifreerida.
Mida absurdsemad need katsed on, seda silmatorkavamaks
see püüd osutub13.

Kuivõrd minevikku silmitseda ei saa, siis mineviku ole-
masolu küsimus on tegelikult usu küsimus: usk ei ole ju
midagi muud, kui “alles nähtamatute asjade olemasolu
tõestus ” (Hb 11:1)14. See apostli antud usu määratlus on
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13 Vrd. Puškini märkusega (autobiograafiliste ülestähenduste katken-
dist): “Kirjas Vjazemskile sõitles Mihhail Orlov Karamzini [Karam-
zin, Nikolai (1766–1826) — vene kirjanik ja ajaloolane, vene senti-
mentalismi ja lüürilise proosa rajaja. Oli esimene vene kutseline aja-
kirjanik ja kirjanduskriitik. 1790-ndate keskel pühendus ajaloo uuri-
misele. Rikkalikul allikmaterjalil põhinev hea stiiliga “Vene riigi aja-
lugu” (11 köidet, 12. lõpetamata) oli vene ajalooteaduse ja jutustava
proosa suursündmus. Teoses avalduvad autori kui valgustatud abso-
lutismi ideoloogi vaated. — Tlk. mrk.], et miks ta Ajaloo alguses ei
avaldanud mõnd kõlavat hüpoteesi slaavlaste pärinemise kohta, s.t.
ta nõudis romaani ajaloos — ennekuulmatult ja uljalt!” (Ïóøêèí,
XII, 306; vrd. Ïóøêèí, XI, 57). Puškin peab silmas 4. juulil 1818 da-
teeritud M. F. Orlovi kirja P. A. Vjazemskile, milles Orlov kirjutas
Karamzini “Vene riigi ajaloo” kohta: “Kõik ülalpool esitatud juhtu-
mised alates Rjurikust kuni Igorini leidsid aset barbaarse poolsajandi
piires!!! See on kas ime ajaloos või tulnuks seda seletada kirjaniku
jaoks ainsal viisil — kõlava ja võimaliku hüpoteesiga meie endisaeg-
sest suurusest” (Âèëüäå 1954, 567). Sel puhul kerkib ajalootekst meie
ette kui loomingulise kujutluse resultaat — ajaloolane loob ajaloo-
teksti nii, nagu kirjanik loob kirjanduslikku teksti.

14 Usku selles mõttes teadmisele muidugi ei vastandata, vaid tunnista-
takse, et see on tema teatav erikuju.



ühteaegu rakendatav nii ajaloo tajumisel kui ka ikooni reli-
gioossel tajumisel, millest Pavel Florenski tsiteeritud trak-
taadis räägib: mõlemal juhul on tõepoolest juttu teatava
teise, sealpoolse tegelikkuse retseptsioonist15.

Ikoonikummardamise dogmaatika järgi on ikoon üleloo-
muliku reaalsuse nähtav kujutis — märk, mis on kutsutud
siduma subjektiivset taju algkujuga, juhatama teadvust vai-
mumaailma. Ikoonid on Pseudo-Dionysios Areopagita16

määratluse järgi “salajaste ja üleloomulike vaatepiltide sil-
maga nähtavad kujutised”; vastavalt sellele käsitab Flo-
renski ikonostaasi “piirina nähtava ja nähtamatu maailma
vahel” (Ôëîðåíñêèé 1972, 97–98). Kuid täpselt samuti
märgib Florenski arvates nende maailmade vahelist piiri
uni: “…unenäod on ühtlasi nendeks mõttekujudeks, mis
lahutavad nähtavat maailma nähtamatust, on neid maailmu
ühteaegu lahutavad ja ühendavad. See unenäo mõttekujude
piiripealne asukoht viib nad suhtesse nii siinse kui ka sealse
maailmaga” (samas, 88). Just see asjaolu õigustabki Flo-
renski silmis pöördumist ikooni semiootilise olemuse välja-
selgitamisel une tajumise juurde. Kuid öeldu võib õigustada
ka pöördumist unetaju juurde selleks, et mõista ajaloo
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15 Antud juhul on meie jaoks tähtis olnud rõhutada sarnasust ikooni ta-
jumise ja ajaloo tajumise vahel, kuid mõistagi on siin oluline erinevus.
Ikooni tajumine eeldab ontoloogilise seose loomist kuju ja algkuju
vahel; ta eeldab, et kujutises osaleb algkuju energia. Kui me samaviisi
arvaksime, et minevik on olevikuga ontoloogiliselt seotud ja et mine-
viku energia tungib olevikku, siis ei ole meil ilmselt tegemist ajaloo-
liste, vaid kosmoloogiliste ettekujutustega.

16 Peetakse silmas Ateena piiskoppi Dionysios Areopagitat (I saj.), keda
on peetud kreekakeelsete usufilosoofiliste traktaatide “Taevahier-
arhiast”, “Müstilisest teoloogiast”, “Jumalinimesest” jm. autoriks.
Tegelikult kirjutati uusplatonismisugemelised “Areopagiitikad” V
sajandil Süürias. Need on tugevasti mõjutanud Bütsantsi filosoofiat ja
sealtkaudu õigeusu dogmaatikat Venemaal. — Tlk. mrk.



semiootilist olemust. Tõepoolest, nii ikooni kui ka ajalugu
tajudes näeme me teise reaalsuse märke.

Unenägu on iga inimese elementaarne kogemus, mis seob
meid teise tegelikkusega (teisisõnu elementaarne müstiline
kogemus): unesoleku reaalsus ja ilmsioleku reaalsus vastan-
duvad meie teadvuses nii või teisiti17. Kooskõlas öelduga
on see niisugune kogemus, millele toetudes luuakse ette-
kujutusi teisest tegelikkusest. Muuhulgas just see kogemus
määrab nii esmased ettekujutused surmast kui ka ülestõus-
misest. Nii seletatakse une ja surma assotsieerumist, mis
tüpoloogiliselt võttes on tavapärane — küllap ka univer-
saalne nähtus, ja mille reministsentsid võivad kajastuda nii

46 BORISS USPENSKI

17 Unesoleku reaalsus võib ilmsioleku reaalsusele vastanduda kõigepealt
sellepärast, et unepildid ei ole erinevalt tõeluse piltidest üksteisega seo-
tud, nad ei moodusta ühtset sü�eed. Üles ärgates satume iga kord
samasse maailma, milles me olime enne uinumist: me otsekui naasek-
sime katkestatud ellu, katkenud sü�eelõnga jätkama. Kui me uinudes
katkenud unenäo juurde samamoodi tagasi tuleksime, s.t. kui üks ja
seesama unenägu igal ööl järjekindlalt jätkuks — nii nagu iga päev
järjekindlalt jätkub elu — siis oleksid tõelus ja uni eksistentsiaalses
suhtes täielikult võrdväärsed (vrd. Kanti “Antropoloogias” (§ 31) lei-
duvate spetsiaalsete arutlustega neis asjus — Kant, VII, 475). Niisiis
võib ütelda, et unes- ja ilmsiolek erinevad kõigepealt selle poolest, mis-
sugune ettearvatavuse määr on sellel, mida me näeme ja selle poolest,
millisel määral tegelikkus, mida me tajume, vastab meie ootustele
ning seostub teadvuses eelnenud kogemusega. Kooskõlas sellega eri-
neb ilmsioleku aeg unesoleku ajast selle poolest, et ta sobitub ajaluk-
ku, s.t. allub ajaloolisele analüüsile. Seejuures on endastmõistetav, et
reaalsuse või, vastupidi, illusoorsuse, efemeersuse kvaliteedi saab
põhimõtteliselt omistada nii sellele kui ka teisele olekule: unes- ja
ilmsioleku vastastikused suhted väärtustasandil olenevad täielikult
kultuuritraditsioonist.

Tulemuseks on see, et teadvuses tekib kujutluspilt kahest eksistee-
rimise vormist, millest kumbagi võib tõlgendada teise, temale vastan-
duva peegelduse või transformatsioonina: nad mõlemad korreleeru-
vad teineteisega ja kodeeruvad teineteiseks ümber. Sedamööda me
leiame poeedi sõnutsi end otsekui “topeltolemasolu piiril”.



keeles kui ka mütoloogilistes kujutelmades. Näiteks vene
keeles tähistab óñïåíèå (hinguseleminemine) “suremist”
(“óìèðàíèå”), samal ajal kui çàìèðàíèå (îáìèðàíèå)
((meel(t)e kustumine, vaikijäämine) tähendab “uinumist” —
“çàñûïàíèå” (Äàëü, II, 602; Äàëü, IV, 518); vrd. ka verbi
æèòü (elama) kasutamisega tähenduses “áîäðñòâîâàòü, íå

ñïàòü” (“ärkvel olema, üleval olema”) (Äàëü, I, 544; ÑÐÍÃ,
IX, 195; Ìàêàðîâ 1846–1848, 84; Ïîäâûñîöêèé 1885,
45), verbi çàñíóòü (magama jääma) kasutamisega tähen-
duses “óìåðåòü, çàäîõíóòüñÿ (“surema”; “lõpma” kala koh-
ta)” (Àôàíàñüåâ, III, 38)18. Sama iseloomulik on ette-
kujutus, et talveunne suikuvad loomad (maod jts.) kaovad
teise ilma, kust nad kevadel ärgates tagasi tulevad (vt.
Óñïåíñêèé 1982, 89, 146–147)19. Une ja surma assotsiee-
ruvus on eriti ilmekalt esindatud vene hällilauludes, kus
lapse juurde manatakse surm:

Äiu-ää, äiu-ää —
kehasse sul hing ei jää!
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18 Vrd. evangeeliumi pajatusega Laatsaruse surmast: “[---] Nii Ta rääkis
ja jätkas siis: “Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest
äratama.” Siis ütlesid jüngrid Talle: “Issand, kui ta magab, siis ta saab
terveks!” Jeesus aga oli kõnelnud ta surmast; nood aga arvasid, et Ta
kõneleb unne suikumisest” (Jh 11:11–13). Vrd. veel: “Ärka üles, kes
sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!” (Ef 5:14);
“Valgusta mu silmi, et ma ei suiguks surmale [---]” (Ps 13:4).

Väga iseloomulik on pöördumine une poole “Atharvavedas” (XIX,
56) [Atharvaveda — India muistse sakraalkirjanduse (vedade) hulka
kuuluv hümnide ja loitsimissõnade kogu. — Tlk. mrk.]: “Sa tulid
Jama [surnute kuningas] kuningriigist, surnute riigist [---] Kõikenee-
lav põhjatus silmas sind kohe / Su esimesel elupäeval, enne öö sündi: /
Sealt, oh uni, saabusid sa siia / Ja sind aetakse surmaga segi.”

19 Seesama ettekujutus on muide kajastunud ka vene uskumustes Luko-
morjest — kuningriigist, kus inimesed surevad talveks ära ja ärkavad
kevadel ellu (Óñïåíñêèé 1982, 146). Vrd. sama teema kohta veel:
Àôàíàñüåâ, III, 36–39.



Tee, et ruttu maha kärvad,
peielaud siis rõõmsalt lärmab.
Läbi küla lauluga
kirst lä’eb kondiauruga.
Tore on sind maha matta,
mullaga sind kinni katta.
Peiedelt siis iga roju
kõmbib jälle oma koju.

(Ãèïïèóñ, Ýâàëüä 1935, 124)

Tule, surm, — oh, ole kena —
lapse juurde kas või täna.
Matused on juba homme,
nagu seda nõuab komme.
Haudapanek meil ju tõega
aitab lüüa surnuks aega.
Asjal sääranegi pool —
pole muret ega hoolt
emal enam lapse pärast.
Laps on eemal ilmakärast.
Rahu talle palume.
Pehme tal peaalune.
Jalakesed saavad sooja —
ole tänatud, suur looja.

(Samas, 122, vrd. 123)

Äiu-äiu, äiulasta,
vaja hing sust välja lasta!
Kui sa hingest lahti saad,
tuleb kirstuga su taat.
Viimast korda rind sul tõmbleb —
surisärki memm sul õmbleb.
Emmel kooke küpseb pannil —
sööme, nii et kõht on punnil.
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Sööme pidusöögikest,
mälestame lapsukest.

(Samas, 125)

Maga, maga õnnist und!
Saabunud su surmatund.
Kussu-kussu, äiu-ää —
kas või täna jäigaks jää!
Läbi on su elukene.
Tilluke su kirstukene.
Valge kivide vahele —
seal on ruumi kahele
Krabiseva liiva valli
täna sängitame kalli.
Seal on sinul hubasem,
sest et kõrval puhkab memm.
Kussu-kussu, äiu-ää —
igavesse unne jää!
Maga, maga hauahällis
minu väike kullakallis!

(ßêóøêèí 1859, 108)20

Nagu näeme, võidakse uinumist käsitada suremisena; unest
virgumine osutub seejuures võrdväärseks elluärkamisega21.
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20 Vrd. veel teiste sama tüüpi tekstidega: Øåéí 1898–1900, 10 (¹ 31,
32), Åôèìåíêîâà 1977, 23 (¹ 12), 63 (¹ 46); Êàïèöà 1928, 42.

21 Sellele vastavalt kohustatakse õigeusutraditsioonis enne unnesuiku-
mist mõtelda surmale (vrd. Damaskuse Johannese [Johannes Damas-
kusest (u. 675–749) — bütsantsi teoloog ja luuletaja. Tegutses araab-
laste võimualuses Süürias ja Palestiinas kaliifi nõunikuna (u. a-ni 700),
seejärel elas mungana. Süstematiseeris peateoses “Teadmise allikas”
õigeusu teoloogia ja kultuse, tuginedes Aristotelese loogikale ja ole-
misõpetusele ning lõi skolastilise filosoofia põhialused. Kirjutas vor-
mimeisterlikku usulist lüürikat. — Tlk. mrk.] palvega enne uinumist:
“Oo Issand, kes sa inimeselooma armastad, kas tõesti saab see ase



Une ja sealpoolse maailma seosed võivad ilminguti olla
üpris mitmekesised ja need on jälgitavad kultuuritraditsioo-
nides, mis üksteisest märgatavalt erinevad. Selles seoses on
klassikaliseks näiteks Austraalia aborigeenide nn. unenäo
aeg (the Dream Time, the Dreaming) — esiaegse, müto-
loogilise ajaga (tootemiks olevate esivanemate ajaga) seos-
tuv ettekujutuste kompleks, mis ilmutab end nii unenägudes
kui ka rituaalides (Stanner 1979, 23–24)22. Sama iseloo-
mulikud on unenäod šamanistlikes initsiatsioonides (mis
määravad kindlaks tulevase šamaani valiku), milles samuti
ilmutatakse mütoloogilist aega ja leiab aset suhtlemine vai-
mudega (Eliade 1964, 103–104; vrd. veel: Ïåòðè 1923,
416–420). Mõnedes sootsiumides, näiteks Põhja-Ameerika
indiaanlastel, võib analoogilise sisuga initsiatsiooniune-
nägudel olla massiline iseloom, s.t. kõik või peaaegu kõik
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minule puusärgiks, või lased veel minu patusesse hinge päevavalgust
paista? Näe, mind ootab puusärk, minul tuleb surra [---]”), ja ühtlasi
pärast ülestõusmist tänada Jumalat surmast päästmise eest (vrd.
Damaskuse Johannese hommikuse palvega: “Oo Issand, kes sa ini-
meselooma armastad, au sinu äraütlemata armastusele inimese vastu,
au sinu äraütlemata halastusele: sa oled minu hauapimedusest üles
tõstnud, päästnud põrgutulest, alatasa valvava vanatühja võimusest
[---]” — Ðîãîæñêèé ñáîðíèê, I, 219, pöördel). “Kui sa pärast palvet
oma asemele heidad [---] mõlguta omaette mõtteid hauast, sestap ka
sinul tuleb puusärki heita [---] Sest uni on surma võrdkuju”, öeldakse
vanavene õpetuses (Ñáîðíèê ïðàâèë, leht 41–41 pöördel).

22 Etnograafias üldtunnustatud termin “unenäo aeg” ei käi antud juhul
niivõrd uneaja enda, kui — ja eeskätt — aja kohta, mis ilmub unes: ta
tähistab teatavat seisundit, mille emanatsioon saab teoks just unenäo
kaudu. Samal ajal aborigeenide teadvuses ei tehta nähtavasti vahet
uneaja (aja, mil unenägusid nähakse) ja aja vahel, mis unes ilmub, ja
sellest olenevalt märgitakse neid ühe sõnaga; selle sõna otsetõlkeks
ongi inglise the Dreaming; samal kombel võib tootemit ja unenägusid
Austraalia keeltes tähistada sama sõnaga — seda sellepärast, et too-
tem võib ilmuda unes. Ühtlasi tuleb silmas pidada, et kõne all oleva-
tes keeltes puuduvad sõnad, mis väljendavad aega või ajalugu abst-
raktsete mõistetena.



sootsiumi liikmed võivad teatavas vanuseastmes näha nii-
sugust laadi rituaalseid unenägusid (Wallace 1947, 252 jj.).
Eeldatakse, et mütoloogiline tegelikkus, mida unes nähakse,
on kõikide unenäo nägijate jaoks üks ja sama ning tähen-
dusrikas, et inimesed võivad oma unenäost muljeid vahe-
tades üksteist parandada. Näiteks võib eakas indiaanlane
unes nähtust pajatanud noorukile ütelda: “Ei, vale puha:
kui mina seal olin, siis nii see ei olnud” (samas, 253, mär-
kus); seejuures on ilmne, et unenägu tajutakse teise maailma
külastamisena23. Unenäos inimesed otsekui satuksid ühte
ja samasse tegelikkusesse, ühte ja samasse sakraalsesse maa-
ilma ja vahetaksid sellest lähtuvalt kogemusi, täpsustades
selle maailma kohta käivaid ettekujutusi24. Üldiselt on
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23 Teinekord küsitleb indiaanlasest isa oma poega selle kohta, mida too
on (initsiatsiooni ajal) unes näinud. See jutustabki nähtust, kuid kum-
mati tema jutt ei vasta küsitleja ootustele, s.t. mütoloogilistele ette-
kujutustele ja tunnistatakse ebarahuldavaks; poeg saab korralduse
initsiatsioonirituaale jätkata — niikaua, kuni see, mida ta unes näeb,
hakkab kokku sobima tavakohaste normidega. Vt. Radin 1936, 233
ja 247 (¹ 11), vrd. 244 (¹ 4), 249–250 (¹ 15), 253 (¹ 23).

24 Nagu näeme, võivad rituaalsetes unenägudes realiseeruda ühed ja sa-
mad ettekujutused, üks ja seesama mütoloogiline kogemus. Niisugusel
juhul ühendavad unenäod sootsiumi liikmeid: eeldatakse, et erinevad
inimesed näevad tegelikult sama und, mis varieerub vaid üksikasjades.
See on — vähemalt eurooplase mõtlemise jaoks — hämmastavas vas-
tuolus tavalise ettekujutusega une individuaalsusest, mille on formu-
leerinud juba Herakleitos (vt. Plutarchos. Ebausust, 5) ja tema kan-
nul Kant, kes korduvalt tsiteerib Herakleitose mõtteavaldust (“Vaimu-
nägija unelmates” I, 3 ja “Antropoloogias”, § 37 — Kant, II, 342; Kant,
VII, 190), omistades selle ekslikult Aristotelesele. Vrd. individuaalsete
unenägude (individual dreams) ja kultuuri põhjustatud unenägude
(culture pattern dreams) eristamisega, mida ulatusliku tüpoloogilise
materjali alusel on uurinud Lincoln (1935, 22 jj., 44–45, 54–65).

Selle fenomeni seletamine ei kuulu siinse töö eesmärkide hulka ja
me piirdume märkusega, et see seletus võib puudutada nii sisu- kui ka
väljendusplaani: ühel juhul on juttu sellest, m i d a unes nähakse (või
tavatsetakse näha), teisel juhul sellest, k u i d a s sellest jutustatakse
(või tavatsetakse jutustada). Seega võime eeldada, et unenäod alluvad



unenägude osa müütiliste juttude ja uskumuste loomisel
olnud nähtavasti erakordselt suur (vt. nt. Eggan 1965,
110–116; Wallace 1947, 252–254; Gifford 1926, 58–60;
Øòåðíáåðã 1908, XV)25; juba omaksvõetud müütide mõju
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mütoloogilise kujutluse stereotüüpidele, peegeldades nii või teisiti
omandatud motiive ja kujutluspilte. Samal ajal pole välistatud, et ste-
reotüüpsed kujutluspildid ei teki niivõrd unedes endis, kuivõrd nen-
de mõtestamise ja semiootilise vormistamise protsessis; teisisõnu, in-
terpretatsioon ja sellele vastav unifitseerimine saab unenäo kujutlus-
piltide tõlkimisprotsessis tekstiks, mis sellest unenäost pajatab. Vii-
masel juhul määravad nähtu sisu tavapärased väljendamise, semiooti-
lise vormistamise võtted; mütoloogia kerkib seejuures esile — avaras
semiootilises mõttes — “keelena”, mis võimaldab unenäo kujutelmi
vormistada ning omistab neile kommunikatiivse funktsiooni.

25 Eraldi tähelepanu pälvib võimalik side unenägude ja muinasjuttude
vahel — viimaste mütoloogiline algupära on täiesti vaieldamatu.
Muinasjutt oma fantastilise sü�ee, vaba ümberkehastumise, aloogili-
suse ja ajalis-ruumilise ebamäärasusega näib sarnastuvat unenäoga, ja
vastupidi (vrd. selles seoses: Leyen 1958, 63–74). Võib-olla polegi
juhuslik, et muinasjutte tavatsetakse jutustada enne uinumist, sest,
muinasjuttudes räägitakse teisest, müütilisest tegelikkusest, otsekui
valmistades sedaviisi ette üleminekut sellesse tegelikkusesse. Vrd.
Kanti retoorilise küsimusega: “Mispärast jutte vaimudest kuulatakse
meelsasti hilisööl, kuid hommikuti, pärast und tunduvad nad banaal-
sed ega äratagi huvi?” (“Antropoloogia”, § 32 — Kant, VII, 181).
Teistel juhtudel võidakse muinasjutte rääkida öösel n.-ö. une ase-
ainena; vrd. kõige erinevamate rahvaste juures täheldatava keeluga
muinasjutte päevavalgel ja samuti suvel jutustada (Çåëåíèí 1934,
217–221; vt. veel: Õàðóçèíà 1929, 48–51; Sartori 1930, 44; Viida-
lepp 1969, 260–261, 263; Òðîÿêîâ 1969, 31–32). Sellele vastavalt
võis muinasjuttude kaudu suhelda sealpoolse maailma asukatega
(Çåëåíèí 1934, 222 jj.; Viidalepp 1969, 260–262; Òðîÿêîâ 1969,
24–26, 29–33) ja muinasjuttude jutustamisel võis olla hingepalve funkt-
sioon. Vrd. tavaga jutustada muinasjutte öösel surnu juures ärkvel olles
(Sartori 1930, 42–43; Êóëåìçèí 1976, 42), surnu mälestuspäevadel
(Viidalepp 1969, 265, märkus L. G. Baragalt) ja talistepühadel
(Sartori 1930, 44; Viidalepp 1969, 263; Ëàâîíåí 1977, 23) — s.t. neil
ajavahemikel, mil suhtlemine sealpoolse maailmaga on tavapärane.

Tundub, et samaviisi võivad unega seotud olla ka mõistatused;
mõistatus ja muinasjutt on folkloori�anridena vastastikku seotud nii
oma funktsioneerimise kui võib-olla ka tekke poolest (vrd. mõistatuse



saavad omakorda tunda ka unenäod, mis soodustab ter-
vikliku sealpoolset maailma käsitleva ettekujutuste komp-
leksi väljatöötamist26.
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rolliga muinasjutus: Åëåîíñêàÿ 1907; Äèêàðåâ 1896; Êîëåñíèöêàÿ
1941). Mõistatuste lahendamise keeluajad langevad kokku muinas-
juttude pajatamise keeluaegadega: mõistatamine ning muinasjuttude
jutustamine oli keelatud päevaajal ja ühtlasi suvel (Çåëåíèí 1934,
222; Ëàâîíåí 1977, 17–20, vrd. 20–23; Viidalepp 1969, 263); tava-
liselt lahendati mõistatusi talistepühadel (Àôàíàñüåâ, I, 26; ×è÷åðîâ
1957, 108–109; Ëàâîíåí 1977, 18–19; Federowski, I, 350, ¹ 2036).
Mõistatuste kaasabil võis toimuda ka suhtlemine sealpoolse maail-
maga (seejuures on oluline, et mõistatuste lahendamise võime omis-
tatakse mütoloogilistele tegelastele ja sedakaudu sarnastatakse mõis-
tatusi lahendav inimene deemonitega); kooskõlas sellega võib mõis-
tatuste lahendamisel olla hingepalve iseloom (Ëàâîíåí 1977, 14–15,
18–19). Pole välistatud, et mõistatuste teke on seotud unenägude se-
letamisega. Tõepoolest, mõistukõne sümboolika mõistatustes võib
hämmastavalt meenutada unenägude sümboolikat (vrd. unenägude
tõlgendamise eredate näidetega Skandinaavia saagadest: Ãóðåâè÷
1972, 42 jj.). Sarnaselt tõlgendamist nõudva endelise unenäoga on
mõistatuselgi kahetine tähendus ja see eeldab sellele vastavat kahetist
lahtimõtestamist. Kahe sisuplaani (esoteerilise ja profaanse) sidesta-
mine mõistatuses vastab kahe tegelikkuse (sealpoolse ja siinpoolse)
sidestamisele unenäo tõlgendamisel (vrd. siinses kogumikus lk. 364).
Eelnevast ilmneb, et unenäo tõlgendaja funktsioon ühtib mõistataja
funktsiooniga, kes tavalises tekstis peab nägema teist, varjatud mõtet.

Muinasjuttude pajatamise ja mõistatuste mõistatamise saatanlikkus
paljastatakse tsaar Aleksei Mihhailovitši 1648. a. ukaasiga, mille sihiks
on paganlike riituste väljajuurimine. On märkimisväärne, et samas
kontekstis mainitakse ühtlasi ka “usku unesse”, s.t. unenägudesse:
“[---] aga jõululaupäeva ja Vassili (Basileiose) ja Jeesuse ristimise püha
eelõhtul karjuvad nad tontlikke nimesid, mängivad jõulusokku [---],
ja paljud inimesed usuvad puhtast rumalusest unenägusid [---] ja
mõistatavad mõistatusi ja jutustavad väljamõeldud muinasjutte [---]
(Èâàíîâ 1850, 297; vrd. Õàðóçèí 1897, 147; ÀÈ, IV, ¹ 35, 125).

26 Vrd. initsiatsiooniunenägude tõlgendamisega Burke il: “[---] Kui noo-
rukid teatavas sootsiumis näevad unenägusid, mis on kooskõlas antud
sootsiumis omaksvõetud müütidega, siis suurendab see usku müütidesse
[---] Müüdid tekitavad unenägusid, kuid unenäod tõendavad müütide
ehtsust. See ring soodustab kultuurilise järjepidevuse teadvustamist”.

Seejuures reas kultuurides on lubatav — või isegi eeldatav — inime-
se teatav aktiivsus oma unenäo suhtes: põhimõtteliselt võib inimene



Kui nõustuda väitega, et unenägu modelleerib meie ette-
kujutusi (kõige laiemas mõttes) teisest tegelikkusest ja kui
pidada meeles, et ajalooteadvusel on nii- või teistsugusel
kombel tegemist (jällegi avaras mõttes) teispoolse reaalsu-
sega, siis ei saa parallelismi unenäo tajumise ja ajalootaju
vahel pidada juhuslikuks: on loomulik ja isegi seaduspära-
ne, et siin võivad ilmneda ühed ja needsamad taju-, üldis-
tamis- ja läbielamismehhanismid.

* * *
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luua oma unenäo samamoodi, nagu ta loob või reprodutseerib müto-
loogilist teksti; teistel juhtudel saab ta oma unenägusid kontrollida
või siis neid kuidagi mõjutada. Näiteks Hawaii saartel on tehtud vahet
varem valmismõeldud, s.t. planeeritud unenägude (the premediated
Dream), millele eelneb sihikindel meditatsioon: i loaa mamuli o ka
mana o [mis tagatakse mõtte jõul] ja unenägude vahel, mis on spon-
taansed, ettekavatsematud (the unpremediated Dream): me ka noonoo
mua ole [millele kaalutlusi ei eelne]. Seega võisid unenäod olla siin
teadliku intellektuaalse tegevuse tulemiks, mis seejuures oli spetsiaalse
väljaõppe aineks. Pärismaalasest informandi sõnutsi “omal ajal õpe-
tasid unenägude tõlgendajad und nägema ja nende õpetus on levinud
kõikjale ning säilinud tänini [---] Unenägude tähendusi jäeti meelde
otsekui katekismust, mis lapsepõlves pähe õpitakse [---] On olnud
kaht liiki unenägusid: ettekavatsemata unenäod ja niisugused unenäod,
mis on unenäo nägija eelneva meditatsiooni tulemiks” (Beckwith
1932, 114; Handy 1936, 119).

Niisiis unenägusid võidakse spetsiaalselt välja mõtelda; täpselt sa-
muti võidakse neid kontrollida. Nii näiteks võivad Põhja-Ameerika
indiaanlased endale initsiatsiooniriituseks unenägusid (ja seega neile
sobivat mütoloogilist tegelikkust) valida: kui nooruk initsiatsiooni läbi
tehes näeb und, mis kuulutab õnnetust, siis võidakse soovitada tal
initsiatsioonirituaale jätkata seni, kuni ta soodsat und näeb (vt. Radin
1936, 244–245, ¹ 5).



§ 5. Seni on juttu olnud mineviku semiootilisest tajumi-
sest. See retseptsioon kajastub selgesti oleviku ja tuleviku
tajumisel.

Ajalooline minevikuretseptsioon vastandub kosmoloo-
gilisele retseptsioonile. Võib-olla ei hõlma ajalooline ja
kosmoloogiline teadvus kõiki mineviku tajumise võimalusi,
kuid nad on esitatavad antiteetiliste vastanditena.

Ajalooline teadvus korrastab sündmused põhjuste ja
tagajärgede ahelaks (vt. § 2). Seejuures minevikusündmu-
sed kangastuvad meile järjekindlalt mingite teiste, suhteli-
selt varasemate sündmuste resultaadina. Niisiis eeldab aja-
looteadvus iga kord viidet teatavale eelnenud — kuid
mitte esmasele! — seisundile, mis omakorda on samasuguste
(põhjus-tagajärg) suhetega seotud eelnenud, veel varase-
ma seisundiga — jne. jms.

Samal ajal kosmoloogiline teadvus eeldab sündmuste
korrelatsiooni teatava esmase, lähteseisundiga, mis otse-
kui ilmaski ei kao — selles mõttes, et tema emanatsioon on
kestvalt tuntav igal ajal. Sündmused, mis sel esiajal on toi-
munud, annavad endast teada tekstina, mida järgnevate
sündmuste käigus püsivalt korratakse (taasluuakse). See esi-
algne, ontoloogiline lähtetekst, mis nii või teisiti on suhes-
tatud kõigega, mis edaspidi juhtuma hakkab, vastab sellele,
mida me tavaliselt käsitame m ü ü d i n a27.
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27 Konstateerides mütoloogilisele teadvusele iseloomulikku püüdu “aval-
dada vastupanu konkreetsele ajaloolisele ajale ja perioodiliselt naasta
mütoloogilisse algseisu — “aegade aega””, märgib Eliade: “Selles aja-
loo, s.t. ajaloo-eelse algkujuta sündmuste ignoreerimises ja jooksvast
profaansest ajast lahtiütlemises võib näha inimeste teatavat eksistent-
siaalset, metafüüsilist hinnangut” (Eliade 1949, 11–12, vrd. 21). See
vastuhakk jooksvale ajaloolisele ajale (täpsemini ajaloolise aja prak-
seoloogiline, väärtuspõhine ignoreerimine) — maise aja annulleeri-
mine ja inimese asetamine esialgsesse lähteseisundisse — realiseeri-
takse, nagu Eliade näitab, rituaalses käitumises sakraalseid arhetüüpe



Oleviku tajumist võib kujundada nii see kui teine mine-
viku mõtestamise tüüp. Olevikus saab rakendada nii aja-
loolist kui ka kosmoloogilist aja tajumisel loodud retsept-
sioonimudelit.

Ajalooteadvuse raames — kui aja historistlik retseptsioon
kantakse olevikku — hakatakse jooksvaid sündmusi hin-
dama tuleviku vaatepunktist — nii nagu see antud hetkel
paistab. Olevikusündmused seotakse põhjuslike seoste kau-
du etteaimatavate sündmustega tulevikus ja neid hinnatakse
kooskõlas tagajärgedega, mida nad võivad põhjustada.
Tagajärgede (tulemite) kaalukus sunnib jooksvaid sündmusi
tajuma tähendusväärsetena ja sellele, millel meie arvates
tõsiseid tagajärgi ei paista olevat, tähtsust ei omistata. Sünd-
muste tähendusväärsus määratakse niisiis nende projekt-
siooni kaudu tulevikku, s.t. nende tajumise kaudu oodatava
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teadlikult imiteerides: “ese või tegu saavad reaalseks vaid sedavõrd,
kuivõrd nad imiteerivad või kordavad arhetüüpi. Seega on reaalsus
eranditult tabatav kordamise või osavõtu kaudu: kõigel, millel algkuju
ei ole, “puudub mõte”, tema reaalsus ei ole piisav. Sellest ka inimeste
pürgimine olla arhetüüpsed ja paradigmaatilised [---] Ohverdamine
mitte ainult ei korda algset, Jumala poolt aegade alguses ab origine
ilmutatud ohverdamist, vaid see toimubki selsamal müütilisel esihet-
kel; teisisõnu kordab iga ohverdamine esiaegset ohverdamist ja langeb
sellega ajaliselt kokku. Kõik ohvriannid tuuakse Alguse ühelsamal
müütilisel hetkel; rituaali paradoksaalsuse tõttu maine aeg ja kestus
katkevad. Ja see kehtib kõigi kordamiste, arhetüüpide kõigi imitat-
sioonide kohta. Niisuguse imiteerimise toel kandub inimene müüti-
lisse ajastusse, sinna, kus arhetüüpe esmakordselt ilmutati [---] Seda-
mööda, kuidas teatud tegu (või ese) saab korratava paradigmaatilise
tegevuse kaudu — ja ainult tänu sellele — mingis mõttes reaalseks,
sedamööda saab teoks ka maise aja, kestuse ja “ajaloo” märkamatu
annulleerimine. Ja näidiskäitumise reprodutseerija kandubki sellesse
müütilisse aega, kus see näidistegu esmaselt ilmavalgust nägi” (samas,
63–65). Niisiis ajatu reaalsus kui algupärane, autentne reaalsus vas-
tandatakse siinjuures reaalsusele, mis kulgeb ajas; teisisõnu — kosmo-
loogiline, igavesti kestev reaalsus vastandatakse ajaloolisele, kaduvale
reaalsusele, mis sellisena on efemeerne ja näiv.



(modelleeritava) tuleviku perspektiivist. Teisisõnu oleneb
jooksvate sündmuste (olevikusündmuste) semiootiline staa-
tus nende käsitamisviisist p õ h j u s t e n a, ja sedavõrd,
kuivõrd nad meie kujutlust mööda tingivad sündmuste
edasise kulgemise28.

Aga tulevikku meil käes ei ole ja mis tahes sündmuste
tagajärgi ei saa me teada — võime neid tagajärgi üksnes
aimata. Seega ei määra meie reaktsioone mitte objektiivsed,
vaid subjektiivsed faktorid, mitte asja olemus, vaid meie
kujutlused põhjuslikest seostest29.

Samal ajal kosmoloogilise teadvuse raamides — kui aja
kosmoloogiline läbielamine kantakse üle olevikku — osu-
tub, et jooksvad sündmused on tähendusväärsed sedavõrd,
kuivõrd nad suhestuvad mineviku-, ja mitte tulevikusei-
sundiga: olevikusündmused kangastuvad esiaegse minevi-
ku peegeldusena, s.t. olevikku ei hinnata tuleviku-, vaid
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28 Vrd. Pascali “Mõtetega”: “Me ei püsi kunagi olevikus. Püüame ette
aimata tulevikku, nagu ligineks see liiga aeglaselt, nagu tahaksime
kiirendada selle saabumist; või meenutame minevikku, et seda kinni
hoida, nagu mööduks see liiga ruttu: oleme nii taipamatud, et eksle-
me aegades, mis ei kuulu meile, ega mõtle üldse sellele ainsale, mis on
meie päralt; ja nii albid, et unistame nendest aegadest, mida pole, ja
laseme mõtlematult käest libiseda sel ainsal, mis on olemas. [---] Uuri-
gu igaüks oma mõtteid veidi lähemalt; ta avastab, et need tegelevad
ainult mineviku ja tulevikuga. Me ei mõtle peaaegu üldse olevikule;
ja kui mõtlemegi, siis ainult selleks, et ammutada siit teadmisi tuleviku
korraldamiseks. Olevik pole kunagi meie eesmärk. Nii minevik kui
olevik on meile vahendid; meie eesmärgiks on tulevik. Sellepärast ei
ela me kunagi, vaid loodame elada [---]” (Pascal 1998, 100).

29 Paradoks on selles, et erinevalt kosmoloogilisest teadvusest eeldab
ajalooteadvus tuleviku tajumist ajana, mida veel ei ole, mille tekkimine
seisab alles ees (vt. allpool). Teise lähenemisviisi puhul, nagu näeme,
on põhimõtteliselt võimalik tunnistada, et tulevik eksisteerib objek-
tiivselt, ehkki seda ei ole meile veel kogemusena kätte antud; sel vii-
masel juhul saab olevikule tuleviku vaatepunktist antav hinnang pre-
tendeerida vähemalt realistlikkusele — pidades silmas realismi vas-
tandatust nominalismile.



minevikusündmuste kaudu. Olevikku ei nähta niivõrd
tuleviku ennetamisena, kuivõrd lähteseisundi ilmutamise-
na. Jooksvate sündmuste (olevikusündmuste) semiootilise
staatuse määrab seega asjaolu, mille kohaselt neid ei käsi-
tata põhjustena, vaid v a s t u p i d i, tagajärgedena — seda-
võrd, kui nende toimumine arvatakse olevat esiaja sünd-
muste poolt ette määratud30.

Kui olevikusündmusi seostatakse seejuures tulevikuga,
siis ei suhestata neid põhjuslikult, vaid mingisuguste teiste,
pigemini sümboliliste suhetega. Tõepoolest, põhjuslikud
suhted kosmoloogilises teadvuses ei seo olevikku ja tule-
vikku; eeskätt seovad nad teatud esiaegse oleku (lähte-
punktiks oleva mineviku) samaaegselt nii oleviku kui ka
tulevikuga. Järelikult olevik ei osutu tulevikuga seotuks
vahetult, vaid vahendatult — selle esiaegse, tervikliku,
kõikehõlmava oleku kaudu.

Niisuguse arusaama järgi ei kutsu tulevikku esile jooks-
valt toimuvad olevikusündmused, küll aga võidakse neid
tajuda tuleviku e n n e t e n a. Nii et see, mis leiab aset olevi-
kus, kui ka see, millele saab osaks juhtuda tulevikus, mani-
festeerivad end ühe ja sellesama algse oleku peegelduse või
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30 Põhjuslikke seoseid mõtestatakse ajaloo- ja kosmoloogilise taju puhul
mõistagi erinevalt: põhjuslikkuse käsitus ise oleneb teadvuse tüübist.
Vrd. mütoloogilise ja mittemütoloogilise mõtlemise eristamisega
töös Lotman, Uspenski 1999 [1973].

Niisiis oleviku kui vahetult läbielatava reaalsuse kosmoloogiline
tajumine, mis tingib toimuvate sündmuste semiotiseerimise, on orien-
teeritud minevikku, samal ajal kui ajalooline taju eeldab orientatsiooni
tulevikku: kui ajaloo-omase tajumise puhul me hindame toimuvaid
sündmusi lähtuvalt meie kujutlustest tuleviku kohta, siis kosmoloo-
gilise tajumise korral me hindame neid lähtuvalt meie minevikukujut-
lustest. Oluline erinevus aga peitub siin selles, et ajalooteadvus lähtub
sellest, et tulevikku ei ole veel olemas (vt. § 6) ja sellele vastavalt peab
ta mis tahes teadmist tulevikust suhteliseks; sellele vastupidiselt käsi-
tatakse kosmoloogilise teadvuse jaoks üliaktuaalseid minevikukujut-
lusi põhimõtteliselt täiesti tõepärastena.



sümbolilise kujutelmana, selle esiaegse oleku märkidena.
Nende märkide vaheline seos on šifreeritud n.-ö. maailma-
korralduse koodi endasse. Neid sidemeid (kas või osali-
seltki) tundes saab olevikusündmuste alusel ennustada
tulevikku — hoidudes seejuures profaansest kogemusest ja
juhindudes nimme universumi ülesehituse kosmoloogilisest
ettekujutusest31. Veel enam: samal kombel saab ära mõis-
tatada ka minevikku32. Siis saab olevikule osaks olla mine-
viku peegeldus ja tuleviku ettekuulutus.
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31 Vrd. selles seoses ennete rolliga ajaloo varastes kirjeldustes — näiteks
Suetoniusel [Suetonius, Gaius S. Tranquillus (u. 70–u. 140) — rooma
kirjanik. Tegutses Roomas advokaadina, oli keiser Hadrianuse sek-
retär, hiljem pühendus kirjandusele. Paljudest teostest on säilinud
“Keisrite elust” ja osaliselt “Kuulsatest meestest”, mille katkendi võib
leida 1971. a. ilmunud “Rooma kirjanduse antoloogias”. — Tlk. mrk.].
Ennete tähenduslikkuse määrab nimelt seos kosmoloogiliste etteku-
jutuste, mitte aga empiiriliselt jälgitavate faktidega. Nähtavasti selles
võtmes tulebki aru saada “divinatsioonide” (s.t. ennustamiste, ette-
aimamiste) eestkõneleja Quintose sõnadest Cicero traktaadis “Divi-
natsioonist” (I, 128): “Ei maksa imestada, et vahel ennustavad sel-
geltnägijad seda, mis ilmaski ei täitu, sest kõik see on olemas, kuid
väljaspool aega.” Seega eksisteerimise mõiste ei ole põhimõtteliselt
taandatav sellele, mis on empiiriliselt antud.

Samaviisi saab ratsionaalsetele ettekujutustele toetuvaid ennustusi
ajalooteadvuse raamides pidada õigeteks ja õigustatuteks isegi juhul,
kui nad ei täitu. Näiteks Guicciardini on kirjutanud: “Tulevik on se-
davõrd ähmane, et isegi siis, kui inimesed midagi hästi läbimõeldult
otsustavad, on tulemused sageli vastupidised. Ja ikkagi ei tohi end jätta
looma kombel saatuse meelevalda, vaid tuleb, nagu inimesele sünnis,
tegutseda mõistuse kaasabil. Ja küllap tark on parema meelega rahul
siis, kui ta käitub läbimõeldult, ehkki sel võivad olla halvad tagajär-
jed” (Guicciardini 1926, 114). Põhimõtteliselt tunnistatakse etteku-
jutused maailmakorraldusest mõlemal juhul tähtsamaks mis tahes
inimlikust kogemusest.

32 Vrd. selles seoses V. V. Bolotovi hinnanguga ajaloo võimalustest:
“Oma kulgemise seaduspärasusi mitte tundev ajalugu ei saa kiidelda
tuleviku ennustamise võimega. Kui ajalugu tunneks oma seaduspära-
susi, suudaks ta ka mineviku kohta puuduvaid andmeid välja arvesta-
da” (Áîëîòîâ, I, 3).



Ajataju ajalooline ja kosmoloogiline mudel on mõlemad
abstraktsed mudelid, mis reaalses kogemuses võivad põhi-
mõtteliselt kooseksisteerida. Enam-vähem puhtal kujul
realiseerub ajalooline mudel tavaliselt loodusteaduslikes
kujutelmades (näiteks evolutsioonibioloogias), kosmoloo-
giline mudel aga religioossetes kujutlustes. Kõik see on
samal määral rakendatav individuaalse ja kollektiivse tead-
vuse lõikes: nii nagu isiksuse erinevate tüüpide puhul, nii
ka erinevates kultuuritüüpides võib rõhutatud olla see või
teine tajumistüüp. Ka inimese ja kollektiivi elus võivad
mõlemad mudelid osaleda koos, ja kord aktualiseerub üks,
kord teine tajumisprintsiip: ühed ja samad sündmused või-
vad olla suhestatud nii kosmoloogilise mineviku kui ka aja-
loolise tulevikuga. Semioositüübi määrab seejuures üks või
teine orientatsioon.

Ajaloolise ja kosmoloogilise teadvuse liitumist esindab
ülima selgusega kristlik dogmaatika. Kristus kui Jumal-ini-
mene kuulub korraga nii kosmoloogilisse algusse kui ka
ajalooprotsessi. Kristus on ju Jumal-Poeg ja Jumal-Sõna
(Kolmainsuse hüpostaasid) — ta “oli alguses Jumala juures”
(Jh 1:1–3) ja on ise “Jumala loomise Algus” (Ilm 3:14),
“algus ja ots” (Ilm 1:8; 21:6; 22:13); Usutunnistuse järgi
on ta sündinud Jumal-Isast “kõikidest aegadest enne”.
Kristus ise ütleb enda kohta: “…enne kui Aabraham sündis,
olen mina!” (Jh 8:58) ning on tähelepanuväärne, et verbi-
vormide kasutamine selles lauses on vastuolus profaanse,
grammatilise kasutusviisiga: olevikuvorm “olen” (åñìü)
käib varasema oleku kohta kui see, mida väljendab minevi-
kuvorm “olin” (áûë)33. Ja Kristuse maine kehastatus — il-
maletulemisest ristilöömiseni — viiakse ühtlasi kooskõlla
sündmuste ajaloolise arenguga ja kuulub järelikult ajalukku:
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33 Täpsem tõlge mitte olin, vaid sain teoks, sündisin. — Tlk. mrk.



ta sünnib “kuningas Heroodese ajal Juudamaal” (Mt 2:1)
ja Matteuse evangeelium algab tema esivanemate meesliini
genealoogilise loendiga alates Aabrahamist ja lõpetades
Joosepiga (Mt 1:1–16; vrd: Lk 3:23–38). Seda ajalukku si-
sestatust, evangeeliumisündmuste ajalist konkreetsust rõ-
hutatakse spetsiaalselt Nikaia usutunnistuses34, ja nimelt
kirjakohas, kus on juttu Kristuse maisest kehastatusest:
“[---] Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kanna-
tanud ja maha maetud [---]” — Pilatuse mainimine juhatab
selgesti ajaloo konkreetse perioodi juurde. Kosmoloogilise
ja ajaloolise, igavese ja ajaliku ühitamisel on põhimõtteli-
ne iseloom: sellega tõstetakse esile Kristuse jumalik ja
inimlik olemismoodus; kosmoloogiline teadvus viiakse
seaduspäraselt kokku jumaliku algega ja ajalooline tead-
vus — inimomase algega. Niisugune seisukoht on iseloo-
mulik ortodoksaalsele ristiusule (mille dogmaatika kuju-
nes välja peamiselt IV–V sajandil toimunud teoloogiliste
vaidluste käigus), milles Kristuse “inimlikustamist” ei käsi-
tata Jumala ilmumisena meelelises ja materiaalses kehastu-
ses, vaid Jumala reaalse ühinemisena inimese loomusega
kogu selle terviklikkuses. Vastupidisel seisukohal on nii
monofüsiidid (kes väitsid, et pärast seda, kui Jumala Poeg
oli inimeseks kehastunud, jäi Kristusele üks — jumalik —
loomus35) kui ka nestoriaanid (kes arvasid, et Jeesus Kristus
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34 Nikaia usutunnistus võeti vastu esimesel kahest Nikaia oikumeenili-
sest kirikukogust (325) ja siis tunnistas nende kirikukogude otsuseid
veel ka õigeusukirik. (Kõnealune dokument on õigeusutraditsioonis
tuntud Usutunnistuse (Ñèìâîë âåðû) nime all.) Samal kirikukogul
tunnistati ühtlasi arianism ketserluseks. Nimi on tuletatud Aleksand-
ria presbüteri Areiose (ld. Arius) nimest. Areios õpetas, et Kristus pole
Jumalaga sarnane, igavene, vaid on ajalik ja loodud. — Tlk. mrk.

35 Pärast monofüsiitide ajutist edu Efesose kirikukogul (449) mõistis
Kalcheoni kirikukogu (451) nende õpetuse hukka. — Tlk. mrk.



on inimene, kellega Jumala Poja seotus on olnud rela-
tiivne)36.

Niisiis on evangeeliumi sündmused viidud kooskõlla aja-
looprotsessiga. Ühtlasi saab neid läbi elada ka kosmoloogi-
liselt. Näiteks võidakse uskuda sellesse, et “Kristus sünnib,
on sündimas ja sündinud” (“Credo Christum nasciturum,
nasci, natum esse” — Pietro Lombardi37; vt. Chenu 1976,
93), et Kristust lüüakse risti püsivalt jne.38. Siit ka see, et
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36 Kõik need mõtted kajastusid muide ka vene ketserluses XVI saj. kesk-
paiku: ketserid eitasid kiriku õpetust Kristuse kahetisest — jumali-
kust ja inimomasest — loomusest. Seejuures ühed pidasid Kristust
lihtsaks inimeseks, kes sai Jumala õnnistuse osaliseks oma vaga elu
tõttu (Feodossi Kossoi, Matvei Baškin), teised, vastupidi, tunnistasid
üksnes Kristuse jumalikku loomust (Vassian Patrikejev). Vt. Êîðåö-
êèé 1963, 334–360.

XVII saj. algul õpetas Filaret, Troitse-Sergijevi kloostri ustavštšik,
et Kristus “ei ole Isast sündinud enne aegade algust, vaid sündis siis,
kui peaingel Gaabriel pühamast pühale neitsi Maarjale kuulutuse oli
viinud” (Ñèìîí Àçàðüèí è Èâàí Íàñåäêà 1855, 63) [ustavštšik — sõ-
nast óñòàâ (põhikiri; põhimäärus; määrustik) — jutlustamise ja laul-
mise korda kontrolliv koguduse liige (peamiselt kloostris) — tlk.].
Filareti õpetus ei leidnud kandepinda, kuid huvitav on iseenesest püüd
vabaneda aja kosmoloogilise ja ajaloolise ettekujutuse ühitamisest (ühi-
tamisel on vene õigeusu dogmaatikas olnud põhimõtteline tähtsus) sel-
leks, et evangeeliumi sündmused lülitada ümber ajaloolisse teadvusse.

37 Lombardi, Pietro (XI saj. lõpp–1160) — keskaegne skolastik, oli
1159–1160 Pariisi piiskop. Oma peateoses “Sententside raamatud
IV” esitas süstematiseeritult kirikuisade dogmasid ja lisas nendele
(isiklikku seisukohta avaldamata) kommentaare, mis need dogmad
ümber lükkasid. — Tlk. mrk.

38 Vastavalt sellele alustab Meister Eckhart [Eckhart, Johannes (u.
1260–1327 või 1328) — saksa keskaegse filosoofilise müstika aren-
dajaid, õppejõud Prantsuse ja Saksa ülikoolides. Viis kristliku uuspla-
tonismi äärmuseni: käsitas Jumalat omadusteta absoluudina, inimest
Jumalaga samaolemuslikuna ja maailma Jumala enesetunnetusprot-
sessina. — Tlk. mrk.] Kristuse sünnile pühendatud õpetussõnu nii:
“Me pühitseme siin ajalikkuses igavese sündimise püha, mida Jumal-
Isa on kestvalt pühitsenud ja pühitseb igavikus, ja meie pühitseme se-
dasama sündimist, mis on aset leidnud ajalikkuses inimese sündimi-
sega” (Ýêõàðò 1912, 11). Opositsioon kosmoloogilise ja ajaloolise



sündmused, mis ajalukku kuuluvad või mis sellega vähe-
malt kooskõlla viiakse, osutuvad kosmoloogiliselt tähendus-
väärseteks, nad annavad tunnistust inimkonna uue, Uuel
Testamendil põhineva ajastu algusest. Kristuse ilmumine
maa peale ja tema maise elu sündmused lubavad ühtlasi
kogu sündmuste eelnenud arengut näha ja mõtestada selle
kulminatsioonilise ajalõigu vaatepunktist, see aga lähen-
dab meid niisugusele minevikuretseptsioonile, millest oli
juttu ülal (§ 3). Vanatestamentlikes piltides ja sündmustes
nähakse Kristuse maise elu algkujusid (ôýðïé); kosmoloo-
gilise algupäraga sündmused osutuvad seega seotuks ajaloo-
protsessiga. Sellele vastavalt on Kristuse “inimpärastamine”
põhjustanud ristiusu ajaloo retseptsioonis aja kahetise
tajumise, ajalooprotsessi kahetise perspektiivi — ja nii-
sugusel määral, millisel antud protsessi on kooskõlastatud
kulminatsioonilise sündmusega.

Niisugune kahetine perspektiiv on eriti tüüpiline kesk-
aegses kristlikus historiograafias. Näiteks Moskva retsept-
siooni kolmanda Roomana, mis Venemaal XV–XVI sajandi
vahetusel maad võttis, motiveeritakse vaadeldava epohhi
teadvuses nii kosmoloogiliselt kui ka ajalooliselt. Kõrvuti
sündmuste järjepideva edenemisega, milles nähti põhjuslike
sidemete realiseerumist, kuulutati tagasipöördumist teata-
vasse algseisundisse. Vastavalt sellele hakkas Moskva uus
roll kaasaegsete silmis olenema nii vahetult eelnenud sünd-
mustest (nendeks olid Konstantinoopoli liit Roomaga 1439.
aastal, Konstantinoopoli langemine 1453. aastal ja tatari
ikke kukutamine 1480. aastal) kui ka kosmoloogilise mi-
neviku põhisündmustest (nendeks olid maailmaloomine,
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vahel on siin esitatud opositsioonina igavese ja ajaliku vahel: see, mis
on igavikus püsivalt toimunud, ilmub meile ajaliselt, s.t. ajaloolisel
kujul.



kiriku asutamine ja esimese ristiusuimpeeriumi loomine).
Niisiis antud epohhile aktuaalseid olevikusündmusi käsit-
letakse samaaegselt nii teiste, vahetus minevikus eelnenud
sündmuste r e s u l t a a d i n a kui ka kosmoloogilise mine-
viku m a n i f e s t a t s i o o n i n a.

Ajataju kosmoloogiline mudel võib aktualiseeruda — nii-
öelda sümboolselt taaselustuda — nende ajaloosündmuste
tajumisel, mis arvatakse alustavat uut ajastut, mis on tähen-
duslik kogu inimkonna või siis ühe või teise rahva jaoks.
Venemaa ajaloole kohaldatuna võib selle näiteks olla Peetri
ajastu retseptsioon, milles võib leida selgelt väljenduvat
mütoloogilisust. See toetub veendumusele riigi täielikust ja
täiuslikust ümbersünnist, kusjuures Peeter esineb uue maa-
ilma demiurgina, uue Venemaa ja uue rahva loojana39. Hil-
jem hakatakse analoogiliselt suhtuma Vene revolutsiooni.

Niisugustel juhtudel ajalooteadvus otsekui loovutaks
koha kosmoloogilisele teadvusele, mis paneb ajalooprot-
sessi tajuma mütoloogilistes kategooriates ja terminites. Kui-
võrd kosmoloogilisele teadvusele omistatakse religioosseid
konnotatsioone, siis võib see ühtlasi põhjustada midagi
niisugust, mida võiks pidada ajalooliste tegelaste sakrali-
seerimiseks (see käib nii Peetri kui ka Lenini kohta): kui
lähtesituatsioonis määrab sakraalne staatus teatava seisundi
tajumise esmasena, uudsena, siis antud juhul omistab aja-
loolistele sündmustele sakraalsuse nende uudsusseisund.

* * *

64 BORISS USPENSKI

39 Peeter I retseptsioonist mütoloogilistes kategooriates vt. Lotman
1999, 187–218; 301–323; vrd. siinses kogumikus lk. 136 jj.).



§ 6. Oleme rääkinud oleviku tajumisest (mõtestamisest);
käsitlemata on veel tulevikuretseptsioon. Tuleviku tajumine
erineb oluliselt oleviku ja mineviku tajumisest selles mõttes,
et see (tulevik) on tabatav üksnes abstraktselt, mitte koge-
muse kaudu. Tõepoolest, olevik ja minevik on meile antud
(individuaalse) kogemusena; tulevik ei ole veel käes ja seda
saab tajuda vaid abstraktselt — nii-öelda metafüüsiliselt:
me loome oma ettekujutusi tulevikust, toetudes vältimatult
just oleviku ja mineviku tajumise kogemusele.

See asjaolu on muuhulgas avaldanud mõju ajakategooria
grammatilisele väljendamisviisile maailma keeltes: kõrvuti
keeltega, mis teevad (grammatilist) vahet oleviku, mineviku
ja tuleviku vahel, on olemas keeli, mis eristavad üksnes
mineviku ja mittemineviku aegu, ja tulevikuaeg nendes
keeltes grammatilist väljendamist ei leiagi. Tundub võima-
lik väita, et juhul kui ajakategooria on keeles olemas, siis
minevikuaeg leiab tingimata eristamist, samas kui tuleviku-
aja esinemine ei ole obligatoorne. On iseloomulik, et tule-
vikuaega saab mõnedes keeltes edastada irreaalse kõneviisi
vormides.

Niisiis tulevikku ei ole meie kogemuses olemas ja ses
mõttes on ta olevikust ja minevikust erinev. Sellele vasta-
valt määrab tulevikukujutlusi arusaam sellest, kuidas oma-
vahel suhestuvad olevik ja minevik.

Ühest küljest võib olevikku tajuda mineviku perspektii-
vist ning käsitada kui midagi niisugust, mis o n t e k k i n u d
(kujunenud, ilmunud) minevikust. See ettekujutus saab teki-
tada tulevikuretseptsiooni. Kuivõrd tulevikku ei ole meie
kogemuses antud, siis seda, mis toimuma hakkab, me ei
tea — seda saame vaid oletada. Ent me teame (mäletame),
et omal ajal ei olnud ka olevikku ja seega jooksev olevik on
möödunud mineviku suhtes (mis sedaaegu oli olevik) —
saanud tulevikuks. Samaviisi osutub olevik minevikuks veel
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tekkimata tuleviku suhtes — ta muutub minevikuks siis,
kui tulevik saabub. Olevik on seega tulevik minevikus ja
minevik tulevikus40.

Suhe mineviku ja oleviku vahel võib üle kanduda suhte-
le oleviku ja tuleviku vahel, s.t. tulevikku saab käsitada
analoogiliselt olevikuga. Tuleviku tajumise oleviku pers-
pektiivist määrab oleviku tajumine mineviku perspektii-
vist — seda mõistetakse nimelt niisuguse olevikuna, mis

66 BORISS USPENSKI

40 Vrd. Nagard�una arutlustega [Nagard�una (u. 150–200) — india fi-
losoof, budistliku filosoofia teedrajav õpetlane. Arvustas oma aja
maailmakäsitussüsteeme, sõnastas meetodi, millega saab põhjendada
igasuguse süsteemi suhtelisust ja sisemist vasturääkivust ning arutles
universaalsest tühjusest ehk nullteest: reaalsust võib käsitada üksnes
kui tühjust (sanskr. k. šunja). Mõjutas teisigi teadusi (sh. nulli mõiste
väljatöötamist matemaatikas). — Tlk. mrk.]: “1) Kui olevik ja tulevik
eksisteerivad üksnes mineviku suhtes, siis peavad nad eksisteerima
juba ka minevikus [---] 2) Kui aga olevikku ja tulevikku minevikus ei
eksisteeri, siis kuidas saavad nad olemas olla üksnes mineviku suhtes?
3) Kuivõrd oleviku ja tuleviku olemasolu minevikust olenemata tões-
tada ei saa, siis sellest saab järeldada, et ei ole olemas ei oleviku aega
ega ka tuleviku aega. 4) Täpselt samuti ei ole omaette olemas minevi-
ku ja tuleviku aega, sest nad eksisteerivad üksnes oleviku suhtes; ka
mineviku ja oleviku ajad ei eksisteeri omaette, sest nad on olemas
üksnes tuleviku suhtes” (Ùåðáàòñêîé, I, 78–79).

Euroopa traditsioonis võib mõneti sarnaseid mõtteid kohata Kier-
kegaardil; vrd. muuhulgas: “Kui määratleda aeg lõpmatuks progres-
seerumiseks, siis on säärane määratlus näiliselt lähedal nägemusele
ajast kui olevikust, möödanikust ja tulevikust. Ometi on väär, kui
mõeldakse, et niisugune eristamine on olemas ajal endal; sest tõeline
eristamine avaldub alles siis, kui aeg suhestub igavikuga ja kui igavik
reflekteerub ajas. Nimelt kui leitakse aja lõpmatus progressis kindel
jalgealune — olevik, siis on tõsi, et see on see, mis jaotab aega. Aga
just sellepärast, et nii iga moment eraldi kui ka momentide summa on
protsess (see ainitine “läheb mööda”), ei saa ühegi momendi juurde
püsima jääda ja nii pole aeg ei olevikuline, minevikuline ega tuleviku-
linegi. Kui arvatakse, et selle jaotuse juurde saab jääda, siis laienda-
takse momenti, aga nii on ka lõpmatu järgnevus peatatud; mängu on
toodud ettekujutus, aega kujutletakse ega alluta analüüsile” (Kier-
kegaard 2008, 103).



saabub tulevikus ja mille suhtes aktuaalne olevik saab mi-
nevikuks.

Olevikku saab omakorda käsitada analoogiliselt tulevi-
kuga, s.t. tuleviku tajumise kogemus on sekundaarsel kujul
ülekantav olevikule. Sarnaselt sellega, kuidas tulevikku võib
modelleerida (ette aimata) olevikust lähtudes, seejuures toe-
tudes põhjuslikele seostele, nii saab olevikkugi tinglikult
modelleerida, lähtudes minevikust, läbi kaaludes luhtunud
võimalusi (s.t. esitades endale küsimuse: mis võinuks juhtuda
siis, kui minevik oleks kujunenud nii- või teistsuguseks?;
kuidas need või teised sündmused, mis põhimõtteliselt olid
võimalikud minevikus, võinuksid mõjutada olevikku?). See-
juures me hälbime teadlikult sellest, et olevik on tegelikult
juba mingil kindlal kujul realiseerunud ja seega me ei pea
aru reaalse, vaid (mineviku seisukohast) potentsiaalselt
võimaliku oleviku üle. Mineviku perspektiivi omaks võttes
tõlgendame me olevikku tulevikuna, mis veel (selle mine-
viku seisukohast) ei eksisteeri ja mille kohta võime luua
mis tahes oletusi.

Seda, kuivõrd tüüpilised on säärased mentaalsed ope-
ratsioonid, kuivõrd tavalised on nad meie teadvuses —
saab tõendada niisugune grammatiline kategooria nagu
tingiv kõneviis, mis maailma keeltes on ulatuslikult levi-
nud. Tingiv kõneviis teenib just potentsiaalselt võimalike
seisukordade väljendamist: ta väljendab seda, mida ei ole,
mis aga oleks võinud teatud tingimustel olemas olla. Need
realiseerumata tingimused leiavad omakorda väljenduse
tingiva kõneviisi vormides. Seejuures on tähendusväärne,
et tingivat kõneviisi saab moodustada verbi mineviku-
vorme kasutades — tingiv kõneviis otsekui eeldab viidet
minevikku, eelnenud seisundile, mille perspektiivist see, mil-
lest tingivas kõneviisis räägitakse, tundus olevat võimalik;
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just nii saab minevikuvormegi siduda tingiva kõneviisi
vormidega41.

Võimalus ajalooprotsessi modelleerides minevikku tagasi
pöörduda, et uuesti läbi mängida see või teine situatsioon
ja aru pidada sündmuste üle, mis võinuksid toimuda, kuid
tegelikult ei toimunud — see nähtavasti määrabki ajaloo
kui teaduse metodoloogilise spetsiifika. Teoreetiliselt kõ-
neldes tulebki ajalugu esitada n.-ö. tingivas kõneviisis; aja-
lookirjelduse objektiks ei ole ainult see, mis on juhtunud
tegelikult, vaid ühtlasi see, mis põhimõtteliselt oleks võinud
juhtuda. Ajaloolane peab nähtavaks tegema ja ü l e hinda-
ma kõik sündmuste arenguvõimalused42.

Pöördugem tagasi ettekujutuse juurde tulevikust. Me
arutlesime tulevikutaju üle, mis kujuneb olevikutaju ana-
loogina.

Niisuguse käsituse puhul tulevik kangastub ajana, mida
e i o l e: tulevik on see, mis sünnib olevikust niisamuti, nagu
olevik on sündinud minevikust. See aeg peab alles tekki-
ma, selleni tuleb veel jõuda ja siis ei ole see loomulikult
enam tulevik, vaid on olevik. Tulevikutajule lisandub seega
ettekujutus aja evolutsioonilisest, prospektiivsest edenemi-
sest, mis määrab vastava ettekujutuse ajaloo kulgemisest,
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41 On iseloomulik, et teostamata tingimust — tingimust, mis võinuks
minevikupositsioonilt vaadates sündmuste hinnatavat tulevast kul-
gemist mõjutada — saab mõnes keeles väljendada ennemineviku vor-
mide abil, mis samuti demonstreerib viitamist minevikuseisundile.
Näiteks saab inglise keeles öelda: I wish I had had a chance like this in
my young time [Ma oleks tahtnud, et mul oleks nooruses olnud niisu-
gune võimalus]. Niisugust laadi ilming on jälgitav ka vanavene keeles
(vt.: Ãîðøêîâà è Õàáóðãàåâ 1981, 338–341).

42 Mõistagi eeldab niisugune lähenemisviis nii teatud piirangute raken-
damist kui ka ajaloo erinevate arenguvõimaluste tõenäosuse hinnan-
gut. Kuidas ka ei oleks — vaevalt et ajaloolasel võiks olla õigus käsitada
sündmuste aktuaalset arengut ainuvõimalikuna ja sellepärast välti-
matuna.



ajalooprotsessist. See ettekujutus sobib loomulikult ajataju
a j a l o o l i s s e mudelisse43.

Võib öelda, et eksistentsiaalses mõttes tunnistatakse mi-
nevik ja tulevik ebavõrdseteks (isomorfsust välistavateks):
minevik on see, mis on omal ajal eksisteerinud, aga tulevik
peab alles olevaks saama (eksisteerivaks muutuma); eelda-
takse, et mineviku olemasolu ei sõltu oleviku eksisteerimi-
sest, samal ajal kui tuleviku eksistents on sellest otseselt
sõltuv; minevikku me teame, aga tulevikku vaid aimame;
minevik on meile antud järjepidevalt korrastatud tekstina,
aga tulevik on äraarvatav vaid üksikute momentidena, frag-
mentaarselt; meie teadmine minevikust on üldiselt konk-
reetne, samal ajal kui ettekujutus tulevikust on sõnastatav
tunduvalt abstraktsemal tasandil jne. jms. Me teame, et iga
kord minevik o n o l n u d, olevik o n, ja tulevik t u l e b;
kuid seejuures “on olnud” ja “on” suhestuvad põhimõtte-
liselt teistmoodi kui “on” ja “tuleb”. Kui “on olnud” on ees-
kätt see, mille kohta sai öelda “on”, siis “tuleb” on eeskätt
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43 Muuhulgas just niisugusest tuleviku tajumisest kõneleb Augustinus,
kes põhimõtteliselt esinebki ajaloolise teadvuse kandjana. Tulevikust
kõneldes rõhutab Augustinus pidevalt, et tulevikku e i o l e, et tal sei-
sab ees alles sündida. Vrd. nt.: “Kuid seda ma tean, et me enamasti
eelnevalt kaalume oma tulevasi tegusid ning et see kaalutlus toimub
olevikus; tegu aga, mida kaalume, veel ei ole, kuna ta on tulemas; kui
oleme ta käsile võtnud ning hakkame teostama eelnevalt kaalutletut,
siis saab sellest tegu, kuna ta siis pole enam tulevik, vaid olevik [---]
näha saab vaid seda, mis on. See aga, mis on, pole enam tulevane,
vaid käesolev. Nii et kui väidetakse tulevase nägemist, siis ei nähta
mitte seda, mida veel ei ole ja mis on tulemas, vaid võib-olla nähakse
selle põhjusi ja märke, mis juba on olemas; seepärast pole see nägijate
jaoks mitte tulevane, vaid juba käesolev, mille kaudu, kui see teadvuses
on muutunud kujutluseks, kuulutatakse ette tulevikku. Kujutlused
aga on juba olemas ning tulevikuennustajad tajuvad neid käesolevaina:
nad elavad nende mõistuses. [---] Tulevast seega veel ei ole, ja kui
teda veel ei ole, siis pole teda üldse, ja kui teda üldse ei ole, siis ei saa
teda ka kuidagi näha; kuid teda saab ette kuulutada käesoleva põh-
jal, mis juba on ja mida nähakse” (“Pihtimused”, XI, 23, 24).



see, mida veel ei ole; “on olnud” on see, mida praegu ei
ole, kuid mitte see, mida üldse ei ole, “tuleb” on see, mida
ei ole ei praegu ega üldse44.

Teisest küljest võib minevikku tajuda oleviku perspektii-
vist ja ka tuleviku retseptsioon võib tuleneda sellest ette-
kujutusest. Niisuguse arusaama järgi käsitatakse tulevikku
analoogiliselt minevikuga: tuleviku tajumise oleviku pers-
pektiivist kujundab mineviku tajumine sellestsamast pers-
pektiivist45. Seejuures tulevikku, nii nagu minevikkugi,
käsitatakse sellena, mida vahetult tajutavas tegelikkuses e i
o l e; ja samal ajal tulevik o n o l e m a s sellessamas mõttes,
milles o n o l e m a s minevikki. Nii see kui teine on meile
antud sealpoolse reaalsusena ja kui see, mis eksisteerib,
kuid mis jääb vahetule meelelisele tajule tabamatuks — mis
asub väljaspool aktuaalset kogemust. Minevik ja tulevik osu-
tuvad nüüd eksistentsiaalses mõttes täiesti võrdväärseteks;
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44 Siinjuures ei võta me teadlikult arutada küsimust, mida tähendab
“on”; raskused, mis selle sõnaga esile manatakse, on täiesti ilmsed.
Märkigem selles seoses, et vaidlused Jumala olemasolust (kas Jumal
on olemas?) taanduvad tavaliselt erimeelsustele sellest, mis olemine
on, mitte aga sellest, mis Jumal on. Eri meelt ei olda niivõrd (üldiselt
täiesti arusaadava) sõna “jumal” pärast, kuivõrd sõna “on” pärast
(see sõna on piisavalt arusaamatu ja lubab end mitmeti interpreteeri-
da). Jättes sõna “on” tähenduse määramata, pöörame tähelepanu sel-
lele, et vaadeldavas ajakontseptsioonis “on” on seotud sellega, mis
“on olnud”, enamal määral, kui sellega, mis “tuleb”. Tundub, et sõna
“on” tähendus on sõnade “on olnud” tähenduse komponendiks, ja
puudub sõna “tuleb” tähenduses.

45 Selles mõttes on tähendusrikas, et Augustinus, kõneldes tuleviku en-
nustamisest, peab tarvilikuks märkida, et võib-olla tingib niisuguse
vajaduse mineviku meenutamise kogemus. Vrd.: “Mu poisipõlv, mida
enam pole, on möödunud ajas, mida enam pole; kuid kujutlust temast,
kui teda meenutan ja kirjeldan, tajun käesolevasse aega kuuluvana,
kuna ta praegu on mu mälus. Kas niisuguse juhuga on tegemist ka tu-
leviku ettekuulutamisel? Kas juba ette tajutakse kujutlusi veel mitte
olevatest asjadest? — selle kohta tunnistan, mu Jumal, et ma ei tea”
(“Pihtimused”, XI, 23).



nad erinevad üksnes empiiriliselt, mitte aga eksistentsiaal-
selt. Nendevaheline erinevus on jäägitult tingitud erinevu-
sest meie kogemuses (sest tulevik ei ole meil veel käes, aga
minevik on juba läinud), mitte aga nende eksistentsi reali-
teedimäärast. Tulevik kangastub kui see, mis juba kuskil
eksisteerib, kuid pole veel meieni jõudnud. Võib öelda, et
tulevik on antud loogiliselt korrastatud tekstina nii nagu
minevikki, kuid seda teksti ei ole me veel läbi lugenud.

Niisugune ettekujutus tulevikust sobib muuseas täielikult
ajataju k o s m o l o o g i l i s s e mudelisse. Tõepoolest, kõik
toimuv, nagu me teame, kangastub kosmoloogilises tead-
vuses teatud esmase, lähteseisundi (esiaegse aja) peegeldu-
sena, millega olevik, tulevik ja minevik seostuvad võrdsel
määral46 — nad ei eristu mitte eksistentsiaalse staatuse poo-
lest, vaid nende suhte poolest tajumiskogemusega. Seejuu-
res aega ei peeta tekkivaks, vaid olemasolevaks: seda saab
pidada kehastatuks (looduks). Ettekujutuse kehastatud
ajast määrab üldjuhul ettekujutus maailma terviklikust ke-
hastatusest (vt. § 7).

Kui juhul, mida me varem vaatlesime, toetub tuleviku
tajumine evolutsiooni, edenemise, tärkamise ideele, siis
praegu vaadeldaval juhul toetub see ideele ettemääratusest:
tulevikusündmuste tekst eksisteerib samal kujul, nagu eksis-
teerib minevikusündmuste tekst. Kõik, mis tuleb, on (konk-
reetsuse ühel või teisel määral) seatud sündima juba varem.
Teatud piirini võivad sellele tekstile juurde pääseda ennus-
tajad, selgeltnägijad, kes on võimelised tajuma ka seda, mis
toimub teises kohas, ja ka seda, mis toimub teisel ajal. Sa-
mamoodi saab eeldada, et vastava võime võib omandada,
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46 Minevikuna käsitatakse antud juhul minevikusündmusi, mis algsesse
aega vahetult ei kuulu, seda, mida võiks kvalifitseerida empiiriliseks
minevikuks.



sooritades teatavaid (rituaalseid) tegevusi, mida me mää-
ratleksime maagilistena47.

Põhimõtteliselt võib tulevikutekst isegi vaatlemiseks ava-
tud olla, kuid sel juhul eeldatakse, et tavalised inimesed
(need, kel puuduvad üleloomulikud võimed) ei suuda seda
läbi lugeda, s.t. nad ei ole võimelised tajuma seda informat-
siooni, mis tekstis on. Ses plaanis on erakordselt iseloomu-
lik imeliste Konstantinoopoli sammaste kirjeldus Robert de
Clari jutustuses Konstantinoopoli vallutamisest ristisõdijate
poolt. Jutt käib Xerolophose foorumil asuvast sambast
imperaator Arkadiose kujuga ja Taurose foorumil asuvast
sambast Theodosius Suure kujuga48; mõlemad püstitati
IV sajandi lõpul ja V sajandi alguses Roomas paikneva Traia-
nuse49 monumendi eeskujul. Mõlemad sambad olid kaetud
bareljeefidega, millel kujutati erinevaid ajaloosündmusi —
nii minevikust kui ka tulevikust. Bütsantslased arvasid, et
nendel on kujutatud sibüllioraakleid. Need ettekuulutu-
sed olid niisiis nähtavad, kuid kujutiste mõte pidi jääma
peidetuks seni, kuni vastavad sündmused aset leiavad — ja
loomulikult siis ei saa neid enam ennustusteks pidada.
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47 Illustratsiooniks võivad olla kõikvõimalikud ennustamisliigid ja
samuti oraakli teenuse kasutamine.

48 Arkadios (377–408) — esimene Ida-Rooma keiser (valitses 395–408)
(esimese Lääne-Rooma keisri Honoriuse vend). Mõlema nimetatu isa
Theodosius I Suur (u. 346–395, valitses 379–395), üks kõige välja-
paistvamatest hilis-Rooma imperaatoritest ja väejuhtidest, suutis pea-
tada barbarite impeeriumivastased väljaastumised ja viimasena riiki
koos hoida. Pärast tema surma lagunes impeerium lõplikult Ida- ja
Lääne-Rooma valdusteks. Theodosius oli ühtlasi andnud ortodoks-
sel Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistusel põhinevale ristiusule
riigiusu staatuse. Arkadios oli võimete poolest isa vastand. Ta jättis
barbarite rünnakute käes vaevleva riigi valitsemise oma lähikondlaste
mureks ja sukeldus lõbudesse. — Tlk. mrk.

49 Traianus, Marcus Ulpius (53–117) — Rooma keiser 98–117; tugev-
das keisrivõimu, kuid austas ka senatit ja sai senatilt tiitli optimus
(“parim”); vallutas 116. a. Daakia, mille tähistamiseks püstitati Roo-
mas reljeefidega võidusammas. — Tlk. mrk.



Vaadakem, millest Robert de Clari räägib: “Nende sam-
maste välispinnal oli kujutatud ja sinna olid endeliselt kirja
pandud kõik juhtumused ja vallutused, mis Konstantinoo-
polis olid aset leidnud või mis tulevik veel tooma pidi. Kuid
keegi ei võinud sündmustest teada enne, kui need olid aset
leidnud. Kui aga sündmus toimumas oli, kogunes sinna rah-
vas ammuli sui vahtima, ja juhtunu esimesed tundemärgid
peiliti siis otsekui peeglist välja. Isegi see vallutus, mille pa-
nid toime prantslased [juttu on ristirüütlite pealetungist,
millest Robert de Clari jutustabki], oli sambal kirjas ja näha,
ja olid laevadki, mille pealt tormi joostes linn vallutati. Aga
kreeklased ei võinud ju ette teada, et see juhtuma peab. Aga
kui see juhtunud oli, seadsid nad sammud sinna, et sam-
baid uudistada; ja seal nad avastasidki, et kirjamärgid, mis
laevadele olid kantud, kuulutasid lühikeseks pöetud juus-
tega raudrõngassärkides rahvast, kes tuleb läänest ja võtab
Konstantinoopoli ära” (Robert de Clari 1924, 89; Ðîáåð

äå Êëàðè 1986, 66).
Iseloomulik oli püüd antud tekst l ä b i l u g e d a olene-

mata sellest, et lugemisel enam praktilist mõtet polnudki:
ettekuulutatud sündmus oli toimunud; kuid põhimõtteli-
selt tähtis oli üles otsida vastavus prohvetliku tekstiga.
Maailmalaotuse raamatust lugemisel on iseseisev, enese-
küllane, immanentne mõte, mis põhimõtteliselt ei olene
jooksva päeva pragmaatikast: see laseb viia toimuva vasta-
vusse Kõigevägevama tahtega ja seeläbi sellele tähenduse
leida50.
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50 Nagu muide teisedki allikad osutavad, üritasid mõned Konstanti-
noopoli asukad vastavaid kujutisi kivide ja raudvasaratega rünnata,
eeldades, et sedaviisi suudavad nad ennustuse pöörata vallutajate
vastu: maagilist võitlust kujutistega peetakse seejuures mõjusamaks-
ki, kui seda on võitlus vallutajate endi vastu. Vt. Robert de Clari 1924,
89; Ðîáåð äå Êëàðè 1986, 153–154.



Osutatud seoses äratab tähelepanu Norbert Wieneri
mõtteline eksperiment: ta tegi ettepaneku kujutleda mõis-
tuslikku olendit, kelle aeg meie omaga võrreldes kulgeb
vastupidises suunas. “Niisugusele olendile oleks igasugune
sidepidamine meiega täiesti võimatu,” märgib Wiener. “Iga
signaal, mille ta võiks saata, jõuaks tema vaatekohalt meie-
ni loogilise järeldusena, kuid meie omalt — loogilise põh-
jusena. Niisugused põhjused oleksid meie kogemuses eest
võtta ja oleksid tema signaali loomulikuks seletuseks, ilma
et me oletaksime, et signaali on saatnud mõistust omav
olend. Kui ta joonistaks meile ruudu, siis ruudu osad kuulu-
taksid meile ruutu ette ja ruut näiks meile nende osade
huvitava, alati täiesti põhjendatava kristallisatsioonina.
Tema tähendus näiks meile sama juhuslikuna kui näod,
mis ilmuvad kujutlusse mägesid ja kaljusid seirates. Ruudu
joonistamine tunduks meile ruudu äkilise, kuid seadus-
pärase hävinguna. Meie vastandil oleksid täpselt samad
kujutlused meie suhtes. Igas maailmas, millega me saame
sidet pidada, on aja suund ühesugune” (Wiener 1948)51.

Situatsioon, mida Wiener kirjeldab, on mõneti lähedane
kosmoloogilisele maailmapildile: tulevik tunnistatakse siin
objektiivselt eksisteerivaks, kuigi see ei ole meie tajule kätte-
saadav (m e i e j a o k s seda ei ole). Kuid seda kosmoloo-
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51 Vrd.: “Flammarion [Flammarion, Camille (1842–1925) — prantsu-
se astronoom, iseõppija; uuris põhjalikult Marssi; oli oma aja tuntu-
maid astronoomia populariseerijaid, asutas ajakirja “L’Astronomie”
(1882), mis ilmub tänini. — Tlk. mrk.] tuli kuskil mõttele vaatlejast,
kes ülehelikiirusel eemaldub Maast. Tema jaoks vahetanuks ajakulg
märki, ajalugu hakanuks kulgema tagurpidi ja Waterloo eelnenuks
Austerlitzile. On selge, et põhjused ja tagajärjed vahetaksid seda liiki
vaatleja silmis omavahel kohad; ebastabiilne tasakaal ei oleks erand,
nähtuste üldise pöördumatuse tõttu näiks talle kõik lähtuvat mingist
ebastabiilses tasakaalus olevast kaosest. Talle paistaks, et kogu loodus
on jäetud juhuse hooleks” (Ïóàíêàðå 1983, 324–325).



gilist pilti kirjeldatakse ajalooteadvuse terminites ja teata-
vasti see teadvus eeldab eelnevate ja järgnevate seisundite
vaheliste põhjuslike seoste fikseerimist.

Kuivõrd tulevik on olemas, siis meie jaoks ei mahu ta
ajalooteadvuse raamidesse. Ühtlasi võime kosmoloogilist
maailmapilti kirjeldada ajalooteadvuse terminites, kui ku-
jutleme kaht teineteisele vastu kulgevat ajavoolu või kaht
aega, millest üks kulgeb meie olevikust meie tulevikku, ja
teine meie tulevikust meie olevikku. Seejuures aega, mis
meile tulevikust olevikku vastu kulgeb, ajalooteadvuse raa-
mes ei tajuta; ometigi võidakse seda tajuda kosmoloogilise
teadvuse raames. Ümberlülitumine kosmoloogilisele tasan-
dile muudab põhjuslikud suhted seaduspäraselt sümbool-
seteks suheteks: olevikku ei nähta sündmuste tulevase aren-
gu eeldusena, vaid selle endena. Seda, mis meie vis-à-vis’le —
vaatlejale, kes asub meie tulevikus ja kelle aeg kulgeb meie
ajale vastu — kangastub ajaloolise aja liikumisena (mil iga
uus seisund tekib vahetult sellele eelnenust, misjuures
suhted nende vahel sobituvad käsitusse põhjuslikest seos-
test), — seda saame meie tajuda üksnes tulemasoleva süm-
bolina, tuleviku ettekuulutusena. Vastasel juhul aja niisugu-
ne kulg ei mahu üldse meie ettekujutusse ajast. Vaadeldud
näite ruut, mille see meie vis-à-vis konstrueerib ja mille ta
meile meie tulevikust saadab, võib meile tajutav olla kas
v i h j e n a r u u d u l e, s.t. pelgalt juhusliku assotsiatsiooni-
na, millel objektiivse tegelikkusega (asjade reaalse käiguga)
mingisugust tegemist ei ole, või siis ruudu e t t e k u u l u -
t u s e n a.

Aja kosmoloogilisel mõtestamisel tekib (või vähemasti
aktualiseerub) aja ja ruumi loomulik seos. Tõepoolest, öel-
da, et tulevik on olemas (eksisteerib), kuid et seejuures
meie temast ei tea — see on tegelikult sama hea, kui ütel-
da, et tulevik on k u s a g i l, on teises k o h a s, kuhu me ei
pääse, kuid mille reaalsus ei tekita kahtlustki. Samaviisi
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võib mõttes ka mineviku kanda mõnda teise kohta, kus me
juba oleme olnud (millega meid seob omaaegne koge-
mus)52. Ajatajusse kantakse niisiis üle ruumi tajumise ko-
gemus: ajast hakatakse mõtlema ruumi mudeli järgi, seda
tajutakse ruumi kategooriates53. Üldse kujutab ruumi ja
aja seotus endast laialt levinud, pea universaalset nähtust.
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52 Vrd. Augustinuse sõnadega: “Kui tulevik ja minevik on olemas, siis
tahan ma teada, kus nad on” (“Pihtimused”, XI, 23).

53 Vrd. “Brihadaranyaka upanišaadis” (III, 8, 3–4): “Tema ütles: “Mille
peale, Yajnavalkya, on risti ja põiki kootud see, mis on taeva kohal,
mis on maa all, mis on taeva ja maa vahel — see, mida kutsutakse nii
minevikuks, olevikuks kui ka tulevikuks?” Tema vastas: “Gargi, see,
mis on taeva all, mis on maa all, mis on taeva ja maa vahel — see,
mida kutsutakse minevikuks, olevikuks ja tulevikuks — see on risti ja
põiki ruumi peale kootud”.” Seda kohta kommenteerides kirjutas
F. I. Štšerbatskoi: “Braahman on kõige oleva olemus ja algpõhjus, te-
mast sai kõigepealt ruum ja alles seejärel sündis ruumist ka aeg”
(Ùåðáàòñêîé, II, 53, vrd. 56). Stoikute õpetuse järgi mõõdab aeg
maailma liikumist, mida seejuures käsitatakse ümberpaiknemisena
ruumis; ka siinsel juhul tõuseb ruumi mõiste aja suhtes esmaseks.
Näiteks Philon Aleksandriast [Philon Aleksandriast (21 või 28 e.Kr.–
41 või 49 p.Kr.) — kreeka keeles kirjutanud juudi filosoof. Lähtus
Jumala absoluutse transtsendentsuse judaismipärasest käsitusest ning
hellenistlikust platonismi- ja stoitsismisugemetega idee- ja emanat-
siooniõpetusest; olulisim on tema käsitus logos’est, mis ühendab maa-
ilma ja Jumala. — Tlk. mrk.] räägib, nähtavasti tsiteerides stoikuid:
“äéÜóôçìá ôç̃ò ôïõ̃êüóìïõ êéíÞóåùò Ýóôéí ÷ñüíïò”, s.t. “aeg on mõõde-
tav ruum, mille määrab maailma liikumine” (“Maailma loomisest”,
26 — Philon, I, 20–21); vrd. Chrysipposega [Chrysippos (u. 280–u.
206 e.Kr.) — rikkaliku pärandi jätnud kreeka filosoof, stoikute filo-
soofia peamine süstematiseerija. Asutas koos Zenoniga Ateenas stoa
akadeemia. Oli propositsionaalse loogika rajajaid. — Tlk. mrk.]:
“÷ñüíïí å�íáé êéíÞóåùò äéÜóôçìá” (Arnim, II, 164, ¹ 509). Teistel
juhtudel Philon, rääkides ajast kui liikumise mõõdust, toetub stoiku-
tele (“Maailma igavikulisusest”, 4, 52–54 — Philon, IX, 186–189,
220–223). Sedasama väidab stoikute kohta ka Diogenes Laertios
[Diogenes Laertios — III saj. kreeka filosoof ja ajaloolane, kirjutas
kompilatiivse teose “Kuulsate filosoofide elust ja õpetusest”. — Tlk.
mrk.] (VII, 141): “[---] aeg [---] on vaid maailma liikumise mõõt: möö-
dunud aeg ja tulevik on lõppematud, aga olevik on lõppev.”



Miks tajutakse just aega ruumi kategooriates ja mitte
vastupidi? Miks me ei taju ruumi aja kategooriates? Vahe-
tevahel nii juhtubki, kuid harilikult üksnes siis, kui arutlus
käib ü h e m õ õ t m e l i s e s t maailmast. Näiteks vahemaa
on määratav ajaga, mis kulub selle läbimiseks (ja me saa-
me ütelda: “Vahemaa Moskva ja Peterburi vahel on kaks
tundi”).

Ruumi tajumise kogemus tundub aja tajumiskogemusest
lihtsama ja loomulikumana. Tõepoolest, ruum on tabatav
empiiriliselt, meelelise tajumise vahetus protsessis, ent aega
me tajume abstraktselt54. Ruumi sisseelamine ja selle omaks-
võtmine kuulub meie meeleorganite kompetentsi; aja läbi-
elamine ja omaksvõtmine kuulub meie teadvuse kompe-
tentsi55.

Inimene teadvustab ruumi niivõrd, kuivõrd ta saab sel-
les ümber asuda, s.t. ta viib oma pertseptiivse kogemuse
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54 Huvipakkuv on märkida, et india filosoofias on aeg ja ruum vastan-
datavad niivõrd, kuivõrd ruum, erinevalt ajast, on hääle kandja
(Ëûñåíêî 1986, 110). Oluline meie jaoks on see, et ruum — vastupidi
ajale — seotakse selgesti meelelise (antud juhul akustilise) tajuga.

55 Muuseas sellepärast leiavad kõik välis- ja sisemaailma sündmused aset
ajas; kõik välismaailma esemed paiknevad aga ruumis. Vrd: “Meie
väited aja ja sündmuste kohta ajas on ise olemas ajaliselt, samas kui
meie väited ruumist ei käi nähtavasti mingil selgel moel koha kohta
ruumis” (Whitrow 1961, 11).

Spetsiaalseid arutlusi selle kohta võib leida Kantil: “Aeg on aprioorne
tingimus kõikide nähtuste jaoks üldse. Ruumi kui iga välise kaemuse
puhtasse vormi mahuvad aprioorselt tingituna vaid välised nähtused.
Teisiti on ajaga [---] aeg on (meie hinge) sisenähtuste vahetuks tingi-
museks ja kaudselt on ta seega ka väliste nähtuste tingimuseks” (“Puhta
mõistuse kriitika”, I, § 6 — Kant, III, 60). Vrd. ka: “Me vajame ruumi
selleks, et konstrueerida aega, ja määrame seega viimase esimese kau-
du. Niisiis ruum, mis esindab välist, eelneb ajalise määratlemise võima-
likkusele. Kuivõrd ajas mõjutavad meid üksnes kujutlused, ja mitte
välised esemed, siis jääb üle tunnistada, et ruumi kujutledes peame me
olema teadlikud sellest, et meid mõjutavad välised esemed” (väljavõte
mustanditest — Kant, 1910–1915, XVIII, 612–613, ¹ 6312).



vastavusse kineetilise kogemusega. Ettekujutused ruumist,
mis seejuures tekivad, võivad hiljem leida teatava üldistu-
se — konkreetse ruumi tajumise kogemus laieneb ruumile
üldse. Samal ajal ajataju on vahetust meelelisest tajumisest
põhimõtteliselt abstraheeritud — sedavõrd, kuivõrd ini-
mene ei saa oma asendit ajas meelevaldselt muuta (nagu ta
seda teeb ruumis), ja kuivõrd ta, järelikult, eeldab abstra-
heerituse tunduvalt kõrgemat taset. Niisiis ruumi tajumise
kogemus osutub gnoseoloogilises mõttes esmaseks56; sel-
lele vastavalt saab see kogemus aja tajumist kontrollida —
aeg on mõtestatav ruumina.

On ilmne, et ruum ja aeg kangastuvad meie teadvuses
suhestatud nähtustena (kategooriatena, olemisvormide-
na). Nad näivad isomorfsetena ja neid saab teineteisega
sarnastada. Näiteks kui ruum on täidetud e s e m e t e g a,
siis aeg on täidetud s ü n d m u s t e g a; orientatsioon ruumis
(p a r e m – v a s a k) on vastav orientatsioonile ajas (e n n e –
p ä r a s t) jms.; sellele vastavalt saab neid kergesti teinetei-
seks ümber kodeerida. Ruumi ja aja põhierinevus ilmneb
nende suhtes inimese kui tajuva subjektiga: ruum on ini-
mese suhtes p a s s i i v n e, aga inimene on ruumi suhtes ak-
tiivne; aeg, vastupidi, on inimese suhtes a k t i i v n e, samal
ajal inimene on aja suhtes passiivne. Inimene liigub ruumis
enam-vähem vabalt, sattudes kord ühte, kord teise kohta.
Aeg aga liigub inimese suhtes, mistõttu inimene satub ole-
ma kord ühes, kord teises ajas. Nii leiabki ta end sellest
ajast, mida ta varem pidas tulevikuks ja mis nüüd on tema
jaoks muutunud olevikuks. Muide just sellepärast assot-
sieerub aeg loomulikul viisil l i i k u m i s e g a, ja seejuures
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56 Selles mõttes on iseloomulik, et “laps ei kujutle seda, mis on enne ja
pärast, mitte ajalise, vaid ruumilise järgnevuse terminites” (Piaget
1950, 136).



liikumisega ühes suunas57. Kui inimene suudaks end ajas
ümber siirdada, nii nagu ta saab seda teha ruumis või vastu-
pidi, kui ruum siirdaks end inimese suhtes ümber sarnaselt
sellega, kuidas tema suhtes siirdub aeg, — siis ei oleks aja-
loo ja geograafia vahel nähtavasti põhimõttelist erinevust
olemas58.

Kui aega teadvustatakse ruumina, kui arvatakse, et tule-
vik ja minevik on kuskil olemas sarnaselt sellega, kuidas
(siin ja praegu) on olemas olevik, siis ajaprotsess kangastub
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57 Kuivõrd ajal on suund, siis tajutakse seda monodimensionaalsena.
Aeg kulgeb inimese suhtes ühes, etteantud suunas, samal ajal kui ruu-
mis saab inimene liikuda igas suunas. Sellepärast saab aega ruumile
vastandada kui ühemõõtmelist nähtust kolmemõõtmelisele. Ühtaegu
on aeg ja ruum teineteisega täiendavussuhetes (niivõrd kui mis tahes
sündmusel meie maailmas on meie jaoks koht nii ajas kui ruumis) ja
sunnib meid rääkima ajast kui neljandast mõõtmest ehk kui aegruu-
mist (aegruumi kujutlemise ajaloo kohta vt. Âåðíàäñêèé 1975,
37–38, 98–99).

Siin tarvitseb märkida, et kujutlus aja monodimensionaalsusest ise
eeldab nähtavasti assotsiatsiooni ruumiga, s.t. aja ruumilist projekt-
siooni, tema mõtestamist ruumi kategooriates.

58 Inimese aktiivsus aja suhtes eeldab üleloomulikke võimeid. Seda pee-
takse näiteks võimalikuks maagilises käitumises. Nõnda saab ennus-
taja siirduda teise aega ja see annab talle võimaluse tulevikku ette
kuulutada. Ses plaanis on venelastel iseloomulik loitsimine kurja
vaimu peletamiseks, milles leiab väljenduse idee pööratud, tagurpidi
kulgevast ajast. Näiteks selleks, et vabaneda metsavaimust, pöördu-
takse tema poole sõnadega: “tule eile” (ja ühtlasi saab metsavaimu
kutsuda, öeldes talle: “tule homme”); samade sõnadega pöördutakse
haiguse poole, mida samuti on tajutud kurja vaimuna (vt.: Óøàêîâ
1896, 159–160; Çåëåíèí 1914–1916, 795, 1244). Säärastel juhtudel
saadetakse kurivaim tegelikult t e i s e a e g a (põhimõtte poolest sar-
naselt sellega, kuidas me kellegi t e i s e k o h t a saadame) — aga see-
juures saadetakse ta justkui eikunagisse, s.t. sellesse aega, mida juba
enam ei ole, mis on läinud ja enam tagasi ei tule. Ühtlasi kajastub siin
ettekujutus sealpoolse maailma ümberpööratusest, millel me teistes
seostes ülal juba peatusime (vt. mrk. 7); ja siit järgnebki, et kurja
vaimu kuulumine sealpoolsesse maailma kutsub loomulikult esile
kujutluse äraspidisest ajast.



tegelikult teekonnana, pideva siirdumisena minevikust
tulevikku — oleviku kaudu59. Seejuures osutub, et tulevik
sellel rännakul on järjekindlalt meie silmapiiril, ta on pide-
valt eespool, nii nagu horisontki seisab meie liikudes alati
ees. Tõepoolest, öelda, et me liigume tuleviku suunas, on
samaväärne väitega, et tulevik tuleb meile vastu: mõlemal
juhul on faktiliselt juttu aja liikumisest, mida saab väljen-
dada inimese liikumisena aja suhtes (niisugune ettekujutus
on loomulik, kui ruumitaju kantakse üle ajatajule)60.
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59 Selles mõttes on iseloomulik motiiv rahvaluulest: rännates satub ini-
mene tulevikuaega, aga rännakult naastes saab ta teada, et on ära
olnud terve ajastu, s.t. endale ootamatult tuleb ta tagasi aega, mis on
tema jaoks juba minevikuks muutunud. Antud juhul on rännak rik-
kunud aja loomulikku kulgu; muutes asukohta ruumis, muudab ini-
mene ühtlasi asukohta ajas. Vt. nt. Iiri saagat “Brani, Febali poja mere-
reis” (vt. Meyer, Nutt, I–II) või vene vaimulikku laulu “Paradiisilind”
(ßêñàíîâ 1912, 26–28). See motiiv on lähedane ülimalt levinud mo-
tiivile hauataguse maailma külastamisest (vt. Àôàíàñüåâ 1865–1869,
II, 548–549; Ïðîïï 1986, 281 jj.; Ëîòìàí 1965).

60 Öelduga assotsieerub e k s i s t e e r i m i s e (o l e m i s e) mõiste eeskätt
loomulikult ruumi, ja mitte ajaga; mis tahes eksistents eeldab ennekõike
ruumilist, mitte aga ajalist tingitust. Kui sellele vastavalt võib ruumis
eksisteerimist pidada millekski, mis on a priori selge, siis eksisteerimi-
ne ajas vajab teatud mõtestamist. Erinevalt ruumist eeldab aeg objekti
muutumise võimalikkust, ja seega taandub ajas eksisteerimise prob-
leem identifitseerimise probleemiks, s.t. selle kinnitamiseks, et ob-
jekt uues olekus on seesama objekt, mis ta oli enne. Selles seoses kir-
jutas Kant: “Muutumise mõiste ja sellega ühenduses liikumise (kui
asukoha muutumise) mõiste saab võimalik olla üksnes aja kujutlemi-
se kaudu: kui niisugune kujutlus ei oleks aprioorne (sisemine) kae-
mus, siis ei suudaks ükski mõiste selgitada muutumise võimalikkust,
s.t. vasturääkivate, vastandlike esemete ühendamist ühes ja samas ob-
jektis (näiteks ühe ja sama asja olemist ja mitteolemist ühes ja samas
kohas). Kaks vasturääkivat, vastandlikku määrangut saavad ühes ja
samas asjas olla [---] ainult ajas” (“Puhta mõistuse kriitika”, I, § 5 —
Kant, III, 59). Teisiti lahendab selle küsimuse budismi filosoofiline
traditsioon, milles ajas eksisteerimist üldse ei tunnistata ja arvatakse,
et “igasugune olemine eksisteerib tegelikkuses vaid hetke, ja järgmisel
hetkel on meil tegemist täiesti teistsuguse olemisega” (Ùåðáàòñêîé,
II, 89, vrd. 72).



* * *

§ 7. Niisiis kulgeb aeg inimese suhtes, kes teadvustab end
asuvana liikumatus ruumis. Märkigem seejuures, et mis tahes
liikumine toimub vältimatult teatavas ruumis. Seda ruumi,
milles eeldatavasti kulgeb aeg, võib üldisemalt öeldes käsitada
Jumala transtsendentse ruumina, mis asub väljaspool aega.

Kuna aja arvestamine (ajas orienteerumine) käib ilmselt
kõigil rahvastel (vt. Nilsson 1920) taevakehade liikumise
järgi, siis võidakse aja kulg selle liikumisega samastada61.
Siit sugeneb loomulikult ettekujutus aja tsüklilisusest: aeg
kangastub tsüklilisena, otsekui ringipidi tiirlevana62.
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Küsimust ajas eksisteerimisest võidakse lahendada erinevalt: selle
küsimuse ühe või teise lahenduse määrab see, kas tunnistatakse, et
muutuvate objektide või üldse erinevate olemiste identifitseerimine
on põhimõtteliselt võimalik või hoopis võimatu; seejuures on iseloo-
mulik, et identifikatsiooniprobleem ei kerki üldse esile juhul, kui kõne
all on objekti eksisteerimine ruumis. Veel enamgi — identifikatsiooni-
protseduur ise eeldab implitsiitselt identifitseeritavate objektide kor-
releerumist nimelt ajas, ja mitte ruumis. Tõepoolest, me saame kaks
objekti tunnistada üheks ja samaks, kui nad asuvad eri aegades, kuid
me ei saa seda teha siis, kui nad asuvad ühel ajal eri kohtades. Teisi-
sõnu ei saa üks ja sama objekt olla ühel ja samal ajal eri kohtades, kuid
ta saab eri aegadel olla ühes ja samas kohas. Selles seoses määrab ruumi
ja aja erinemise nähtavasti asjaolu, et identifitseerimisvõime ise kuu-
lub tajuvale subjektile, kes tajub ruumi vahetult, aega aga vahendatult.

61 Sellele vastavalt võidakse ka tuleviku ennustamist seostada taeva-
kehade liikumisega (mis on ühtlasi põhjustanud astroloogia tekke).

62 Vrd. sellega ühenduses sõna âðåìÿ (aeg) etümoloogilist seost niisu-
guste sõnadega nagu âåðòåòü, âðàùàòü (keerlema panema, keeruta-
ma; pöörlema panema) jmt. Slaavi vrçme < * vermæ < *vert-men on
tagasiviidav indoeuroopa verbitüvele vert- / vort- “keerama, pööra-
ma”, millest on tuletatud ka vanaslaavi verbid âðàòèòè, âðàùàòè,
âüðòšòè ja samuti vastavad vanavene vormid âîðîòèòè, âîðî÷àòè,
âðüòšòè. Sellestsamast tüvest on muuseas tuletatud ka vanavene
âðüñòà, mis märgib mõõduühikut nii ruumi kui ka aja kohta — nii
pikkusmõõdu ühikut (“âåðñòà” [vrd. eesti laensõnaga “verst” — tlk.]),
kui ka kestusmõõdu ühikut (“âîçðàñò” — “iga”). Sellele vastavalt saab
slaavi vormi vrçmæ kõrvutada vanaindia sõnaga vártman “ratta pööre,
ratta jäetud jälg, rattaroobas, tee”. Vrd. ka ladinakeelsete väljenditega



Seejuures aja tsüklilisus võib ilmneda mitmes mõõtkavas
ja nähtavasti on see seletatav ajataju ja taevakehade liiku-
mise vastavusse viimisega. On ju ettekujutuse aja tsüklili-
susest põhjustanud ka Maa pöörlemine ümber oma telje,
Kuu tiirlemine ümber Maa ja Maa tiirlemine ümber Päikese.
Sellele vastavalt tekib ettekujutus üha suurematest ja suu-
rematest ajalistest tsüklitest — tsüklilisus, korduvuslikkus
tõuseb aja põhitunnuseks.

Kui aeg on tsükliline, siis eeldatakse, et minevik ja tule-
vik on olemas. See tähendab, et minevik ei kao ära, vaid
kordub: ühed või teised eksisteerimise vormid korduvad
perioodiliselt (tsüklitena, mis mõõtkava poolest erinevad);
tsükliliselt elustub minevik olevikus, või mis on seesama —
tulevikku pürgiv olevik pöördub minevikku perioodiliselt
tagasi (Koguja sõnutsi: “ja oma paika ta [päike] ahmitseb,
tõustes on ta seal” (Kg 1:5)63).
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mensis vertens [“tiirlev ~ pöörduv kuu” — tlk.], annus vertens
[“pöörlev ~ pöörduv ~ terve aasta”; vrd. vn. “êðóãëûé ãîä“ — tlk.]
anniversarius [“igal aastal korduv” — tlk.] ja samuti — orbis annuus
[“aastaring”; vrd. vn. “ãîäîâîé êðóã“ — tlk.]; orbis temporum [“aja-
ring”; vrd. vn. “êðóãîâîðîò âðåì¸í“ — tlk.] jmt. Vt. Pokrowsky
1927, 225–226; Jakobson 1970, 380; Ôàñìåð, I, 300, 361; Òîïîðîâ
1982, 340.

63 Vrd.: “Mis iial on olnud, on seesama, mis saab, ja mis iial on tehtud,
on seesama, mis tehakse; ja pole mingisugust uut asja päikese all. On
asi, millest keegi võiks öelda: “Vaata seda, see on uus!”. Ometi on see
olnud juba iidsest ajast, mis enne meid on olnud!” (Kg 1:9–10). Siin-
samas räägib Koguja iseloomulikul viisil ka kosmose determineeritu-
sest ja sellest, et kõik toimuv sõltub tegelikult aja objektiivsetest oma-
dustest, mitte aga subjektiivsetest püüdlustest ja individuaalsetest
võimetest. Aega iseloomustavad tunnused määravad ette nende või
teiste sündmuste toimumise ja maailmas valitseva korra mõistmine
peitub seega tegelikult aja tundmises: “Kõigil asjadel on määratud
aeg, ja aeg on igal soovil päikese all” (Kg 3:1); “[---] tark süda teab
aega ja mis on kohus, igal soovil on ju oma aeg ja kohus, sest inimese
õnnetust on palju ta kaela peal, ta ei tea ju seda, mis sünnib, sest kes
annab temale teada, kuidas see sünnib?” (Kg 8:5–7). Vrd. veel: “Ma



Kerge on märgata, et niisugune ettekujutus ajast on koos-
kõlas maailma kosmoloogilise mudeliga: just kosmoloogi-
line teadvus eeldab, et aja kulgedes kordub püsivalt üks ja
seesama ontoloogiliselt etteantud tekst. Minevik, olevik ja
tulevik osutuvad siis teatud algsete vormide realisatsioo-
niks; teisisõnu kordub aeg vormis, millesse valatakse in-
dividuaalseid saatusi ja kujutelmi. See kordumine on vaa-
deldav peamiste, põhitunnuste lõikes; kõik muu kerkib esile
juhuvormis ja pindmiselt — otsekui see, mis on näiv ega
eksisteeri; toimuva või toimunu tõesuse, ehtsuse määrab
seejuures just vastavus möödunud tegelikkusele64.
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nägin taas päikese all, et nobedail ei ole jooksmist, ega kangelasil tap-
lust, ega tarkadel leiba, ega arukatel rikkust, ega ka neil, kes tunnevad,
armsust, sest oma aeg ja õnn juhtuvad meile kõigile. Ei tea ju inime-
negi oma aega, nõnda kui kalad, keda püütakse kurja võrguga, ja kui
linnukesed, keda püütakse paelaga; otsekui neid, nõnda võetakse ini-
meselapsi püünisesse kurjal ajal, kui see äkitselt nende peale tuleb.
(Kg 9:11–12).

64 Vrd.: “[---] Kestus, suunatus ja pöördumatus ei olnud kaua aega inim-
mõistuse jaoks keskseteks aja aspektideks, vaid nendeks olid kordu-
vuslikkus ja samaaegsus. Nemad moodustasid nn. müütilise aja eri-
pära. Esiaegses mõtlemises kohtame lõputult näiteid usu kohta sellesse,
et objekt või tegu on “reaalsed” üksnes sel määral, mil määral nad
imiteerivad või kordavad ideaalset prototüüpi” (Whitrow 1961, 74).
Ja veel: “Arhailine teadvus on antihistoristlik. Tegelikult toimunud
sündmuste kollektiivne mäletamine töötatakse aja jooksul ümber
müüdiks, mis kaotab sündmuste individuaalsed jooned, säilitades
ainult selle, mis vastab müüdimudelile, sündmused taandatakse kate-
gooriateks, tegelased aga arhetüüpideks. Uutel nähtustel ei ole selles
teadvuse süsteemis kohta, neis otsitakse vaid kunagi olnu kordumist,
seda, mis viib tagasi aegade algusse. Niisuguses suhtumises aega ilm-
neb aja “ajavälisus”. Siin ei tehta selget vahet mineviku ja oleviku
vahel, sest minevik sünnib ja pöördub üha uuesti ja uuesti tagasi, saa-
des oleviku reaalseks sisuks. Ent koos oleviku iseseisva väärtuse kao-
tamisega täidetakse see palju sügavama ja kestvama sisuga, sest ta
suhestatakse vahetult müütilise minevikuga, mis kestab igavesti. Elu
kaotab juhusliku ja kiirelt mööduva iseloomu. Ta lülitatakse igavikku
ja saab palju kõrgema mõtte” (Gurevitš 1992, 78–79).



Ajalooteadvus eeldab siiski põhimõtteliselt lineaarse,
pöördumatu (kordumatu), mitte aga tsüklilise (korduva)
aja olemasolu. Selle teadvuse keskmes, nagu juba teame,
on evolutsiooniidee (ja mitte idee kogu oleva ettemääratu-
sest) — idee evolutsioonist, mille edenemine tekitab pidevalt
põhimõtteliselt uusi seisundeid (ega korda vanu). Seejuures
eeldatakse, et iga tõeliselt uus seisund on põhjuslike suhete
kaudu seotud teatava seisundiga, mis sellele on eelnenud
(ja mis ei kujuta endast esialgset minevikku). Sarnaselt sel-
lega, kuidas kosmoloogilise teadvuse piires teadvustatakse
sündmusi niivõrd, kuivõrd nad sobivad ettekujutusse sellest,
mis on olnud vanasti, nii ka ajalooteadvuse piires teadvusta-
takse sündmusi niivõrd, kuivõrd nad sobivad ettekujutusse
põhjuslike suhete seaduspärast. Saab väita, et ühel juhul
eeldatakse ühtede ja samade sündmuste kordumist, teisel
juhul aga ühtede ja samade seaduspärasuste kordumist65.
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65 Nende kahe ajaloosse suhtumise vastandlikkus (res gestae mõttes)
teadvustati Euroopas XVIII sajandil: prantsuse entsüklopedistid kuu-
lutasid, et ajalooprotsessi mõtestades tuleb kosmoloogiliselt teadvu-
selt vältimatult üle minna ajalooteadvuse juurde. Diderot deklaree-
ris: “Vanasti me tundsime näidiseid, täna me teeme kohustuslikuks
reeglid” (Diderot, V, 636). Sellega kooskõlas tehti pärast Prantsuse
revolutsiooni ettepanek loobuda ajaloo kirjutamisest, kuni need
reeglid (ajalooprotsessi seaduspärasused) on selgeks mõtestatud. Vt.
Koselleck 1979, 60–61.

Ajalooprotsessi uus käsitus peegeldub muide suurepäraselt termini
“revolutsioon” ümbermõtestamises. Algselt tähendas see sõna “pöö-
ret, ringliikumist”; ajaloole rakendatuna peeti revolutsiooni restau-
ratsiooniks, endise korra taastamiseks — ja see vastab ettekujutusele
tsüklilisest ajast. Prantsuse revolutsioonist alates hakatakse seda sõna
seostama progresseeruva edasiliikumise ideega (teisisõnu hüppelise
arenguga); võib öelda, et antud termini uus käsitus kooskõlastub et-
tekujutusega lineaarsest, ja mitte tsüklilisest ajast. (Kui revolutsiooni
ja evolutsiooni vastandamine oli varem kooskõlas tsüklilise ja mitte-
tsüklilise liikumise vastandamisega — seejuures mõlemad sõnad on
etümoloogiliselt korreleeruvad pöörlemise, ringliikumise ideega —
siis nüüd hakkab see kokku kõlama järjekestva ja hüppelise liikumise,



Siinjuures on tähtis märkida, et sündmused kui niisugused
on konkreetsed, samal ajal kui põhjuslikud seaduspärasu-
sed on abstraktsed. See määrab (kosmoloogilisele teadvu-
sele iseloomuliku) tsüklilise aja ja (ajalooteadvusele iseloo-
muliku) lineaarse aja tajumise erinevuse.

Lineaarne aeg ongi oma loomu poolest abstraktne, samal
ajal kui tsükliline aeg on konkreetne. Lineaarne aeg on osa-
võtmatu sündmuste suhtes, mis seda täidavad, see on homo-
geenne ja sellest saab mõtelda kui ühetaolisest ja lõputult
jagatavast substantsist, mis igas oma lülis jääb iseenesega
võrdseks; seega saab aega käsitada kui juba eksisteerivat
valmiskarkassi, millesse n.-ö. on sobitatud maailmalaotus
ja mille piirides sündmuste arenemine toimub. Tsükliline
aeg aga ei ole homogeenne, vaid kvalitatiivselt ebaühtlane
ega ole üldse mõeldav seda täitvatest sündmustest eraldi —
vastasel juhul ei saaks aja tsüklilisus kuidagi ilmsiks tulla66.
Esimesel juhul toimub sündmuste areng aja foonil: ühed
sündmused sünnivad teistest ja aeg kui niisugune on selle
protsessi suhtes osavõtmatu; kuivõrd aeg on homogeenne,
siis aja kvaliteet ei avaldu toimuva iseloomus mingil kombel.
Teisel juhul osutub, et aeg ja sündmused on vastastikku kõi-
ge vahetumalt seotud: kuivõrd kvaliteedi poolest on aeg
eriilmeline, siis avaldub aja kvaliteet toimuvas nii või teisiti,
määrates sündmuste konkreetse tekstilise realisatsiooni —
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protsessi ja ekstsessi vastandamisega.) Sellele vastavalt tekib pärast
Prantsuse revolutsiooni iseloomulik vajadus aega kiirenevalt, sünd-
musi kiirenevas tempos läbi elada, mis omakorda eeldab kiiret liiku-
mist teatava eesmärgi (etapi, piiri) poole. Vt. Koselleck 1979, 69–78.

Nagu näeme, võib ajalookirjelduse keel sisu poolest olulisel määral
muutuda olenevalt ajalooprotsessi mudelist, mis omakorda sõltub
aja ühest või teisest mõtestamisviisist.

66 Võib öelda: kui aeg on seda täitvatest sündmustest lahutatud, siis
sündmused võivad korduda, kuid aeg jääb seejuures pöördumatuks;
kui aga aeg ja sündmused on omavahel orgaaniliselt seotud, siis sünd-
muste kordumine õieti tähendabki aja kordumist.



olemise konkreetsed vormid. Aeg määrab sündmuste aren-
gu, ja sündmused omakorda määravad ajataju. Seejuures
aeg ei ole midagi niisugust, mis saab toimuva suhtes olla
esmane ja immanentne, vaid see, mis on temaga lahutama-
tult, intiimselt seotud — see on n.-ö. vorm, mis annab aegade
algusest kehtinud sisule meeltega tajutava ilme. Saab väita,
et esimesel juhul osutub aeg eksisteerimise aprioorseks
t i n g i m u s e k s, teisel juhul aga eksisteerimise v o r m i k s67.
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67 Küsimus aja substantsionaalsest iseloomust ja sellega seotud küsimus
aja eksisteerimise viisist on detailselt läbi töötatud india filosoofias —
seejuures annavad erinevad filosoofilised koolkonnad sellele küsimu-
sele erinevaid vastuseid. Vastavalt niisuguste koolkondade õpetustele,
nagu seda on nyaya, vaišešika, mimansa, d�ainism, käsitatakse aega
igavese, muutumatu substantsina; see eksisteerib objektiivselt, küll
ilma, et seda saaks vahetult vaadelda. Teistes õpetustes (sankhja ja
vedanta mõned harud) käsitatakse aega substantsi atribuudina, selle-
na, milleta substants ei saa eksisteerida. Näiteks sankhja järgijatel on
aeg reaalne niivõrd, kuivõrd see koosneb osadest (mille loovad liiku-
vad taevakehad); samal ajal vaišešika filosoofidel on aja üksikosadest
eraldi veel üks, osadeks jagamatu aeg ja see on kooskõlas aja substant-
sionaalse olemuse tunnistamisega. Ja lõpuks, budistid eitavad üldse
aja reaalsust ja substantsionaalsust. Seejuures suhtelise ja absoluutse
ruumi ning aja eristamine vaišešika filosoofidel ja “fenomenaalse” ja
“noumenaalse” aja eristamine d�ainistidel osutub sarnaseks Newtoni
kontseptsiooniga absoluutsest ja suhtelisest ruumist ning ajast. Vt.
Ëûñåíêî 1986, 110–113; Ùåðáàòñêîé, II, 56.

Vrd. Aristotelese arutlustega aja eksisteerimisest “Füüsikas” (IV
rmt., ptk. 10–11): “Et aega ei ole üldse olemas või et ta on olemas
millenagi, mis ei ole rohkem kui ähmane — seda saab eeldada järg-
mist aluseks võttes. Osa ajast on olnud, ja seda enam ei ole; teine osa
tuleb, ja seda veel ei ole. Nii lõputu aeg kui ka iga ajavahemik, millel
peatutakse, seisab koos nendest osadest. Aga tundub, et seda, mis lii-
detakse kokku sellest, mida ei ole, ei saa tunnistada olevaks. Peale selle
on iga osadeks jaotatava asja puhul — tingimusel, et ta on olemas —
vältimatu, et seni kui ta olemas on, oleksid olemas ka kõik või mõned
tema osad. Ent aeg, mida samuti saab osadeks jagada, on ühed osad
juba minetanud, teised saabuvad hiljem, ja olemas ei ole midagi [---]
Edasi minnes on raske fikseerida, kas “nüüd”, mis ilmsesti lahutab
minevikku ja tulevikku, jääb alati ainuliseks ja iseenesega identseks
või muutub iga kord teiseks [---]. Kui “nüüd” ei muutuks iga kord



Niisiis on aeg käsitatav millenagi, mis on abstraktne ja
maailmaga seotud vaid väliselt — see on mastaapne ting-
võrgustik, aprioorne skeem, millega toimuvad sündmused
kohastatakse; või siis vastupidi — aeg on käsitatav mille-
nagi, mis on konkreetne ja põhimõtteliselt lahutamatu
muutuvast maailmast ning selles toimuvatest sündmustest.
Ühel juhul on aeg nende sündmuste fooniks, teisel juhul ta
just sündmustest koosnebki, ta on otsekui sündmustega
täidetud substants68. Esimesel juhul saab aega käsitada
maailmast lahusolevana, millenagi, mis temast ei sõltu69:
maailm võib lakata eksisteerimast, kuid see ei tähenda tingi-
mata aja kadumist70; teisel juhul tähendab maailma lõpp
paratamatult aja kadumist — nimelt eeldatakse, et siis, kui
maailm lakkab eksisteerimast, “[---] aega enam ei kulu”
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teiseks, vaid jääks identseks ja ainuliseks, siis aega ei olekski. Täpselt nii-
samuti: kui “nüüd” muutub teiseks meile märkamatult, siis meile ei
tundu, et vahepeal on aega kulunud” (218a–218b) Vrd. ülal mrk. 40.

68 Saab väita, et esimesel juhul kuulub aeg meie taju universaalide hulka,
teisel juhul aga (aja tajumisest väljapoole jääva) maailma enese reaalide
hulka. Vrd. Kanti väitega selle kohta, et aja mõiste ei kuulu asjadele
enestele, vaid on omane üksnes subjektile, kes neid kaeb. Tema arvates
“samaaegsust ja järjestikkust ei saaks tajudagi, kui alusena puuduks
kujutlus aja aprioorsusest” (“Puhta mõistuse kriitika”, I, § 7, 4 —
Kant, III, 62, 57).

Nagard�una on muuseas kirjutanud: “Kui aeg eksisteerib üksnes
objektide suhtes, siis kust tuleb aeg, millel objektid puuduvad? Meie
eitame objektide eksisteerimist, ja enamgi veel aja eksisteerimist”
(Ùåðáàòñêîé, II, 80). Sellele vastavalt, nagu juba märgitud, ei ole bu-
distlikus filosoofilises traditsioonis ajas eksisteerimise võimalikkust
üldse tunnistatud.

69 Kanti sõnul “kõik nähtused võivad kaduda, kuid aega ennast (kui
nende võimalikkuse üldist tingimust) kaotada ei saa” (“Puhta mõistu-
se kriitika”, I, § 4 — Kant, III, 58).

70 Niisuguses arusaamas ajast peegeldub nähtavasti inimese indivi-
duaalne kogemus: inimene teab, et aeg ei olene tema olemasolust
(muuhulgas ta teab, et aja kulg tema surmaga ei peatu) ja ta laiendab
seda teadmist kujutlusele maailmast üldse — maailma eksisteerimist
käsitatakse seejuures inimeksistentsi analoogina.



(Ilm 10:6)71. Sel viimasel juhul maailmalaotuse sünd tä-
histab ühtlasi aja algust: kui tunnistatakse, et maailm on
loodud, siis tunnistatakse looduks ka aeg. Vastavalt sellele
osutub aeg viibima loodud olemise a l g u s e s. Seejuures
sõna “algus” ei tähista siin mingisugust ajahetke, vaid aja
kui niisuguse algust72.
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71 Saab ka öelda, et ühel juhul sisaldab maailma mõiste endas aja mõis-
tet (aega käsitatakse maailmalaotusse kuuluva ja sellest lahutamatu
osana), teisel juhul on aga aeg maailmast lahutatud. Niisiis aja ja maa-
ilma erinevat omavahelist suhet võib põhimõtteliselt kirjeldada kas
toetudes aja tajumise erinevusele või erinevale arusaamale sellest, mis
maailm on.

72 Neis asjus võib arutlusi leida Augustinuselt, kes kinnitab: “maailm on
loodud [---] aja algusega koos” ja “maailmast varem ei olnud mingi-
sugust aega” (“Jumalariigist”, XII, 15 ja XI, 5). Vrd. ka: “kui vastab
tõele, et igavik ja aeg erinevad selle poolest, et aega, millel puudub
teatav nobe liikuvus, pole olemas ja et igavikus puudub igasugune
muutuvus, siis kes ei saaks aru, et aegu poleks olemas olnudki, kui ei
oleks olnud loomist, mis midagi liikuma pannes muutis millegi tei-
seks? Aja moodustavadki [---] selle liikumise ja muutumise hetked.
Niisiis kui Jumal, kelle igavikulisusel puudub igasugune muutuvus,
on aja Looja ja Kordasaatja, siis ei saa ma aru, mismoodi saab väita, et
Tema lõi maailma pärast seda, kui oli mööda läinud teatav hulk aega
[---] Ei ole mingit kahtlust, et maailma ei loodud aja hõlma, vaid ajaga
koos” [samas, XI, 6; vt. ka: “Pihtimused”, XI, 12–17).

Vrd. ka kommentaariga, mille Philon Aleksandriast kirjutas 1. Moo-
sese raamatu esimese värsi kohta: “Alguses lõi Jumal taeva ja maa”
(1Ms 1:1). Philoni sõnul “algusel ei ole siin ajalist tähendust, nagu
mõned arvavad, sest enne maailma tekkimist aega ei olnud. Aeg sün-
dis kas maailmaga koos või siis, kui maailm oli loodud. Sest kuivõrd
aeg on maailma liikumisega mõõdetav ruum, ja kuivõrd liikumine ei
saa eelneda liikumas olevale objektile ja tekib vältimatult kas pärast
objekti või temaga koos, siis järgneb siit paratamatult, et aeg on kas
maailma eakaaslane või on sündinud maailmast hiljem. Kinnitada, et
aeg on maailmast vanem, oleks mõistusevastane. Ja kuivõrd sõna
“algus” ei tähista siin ajalist algust, siis paistab, et peetakse silmas
järjestamist, mistõttu alguses Ta lõi on seesama, mis esimesena Ta lõi
taeva” (“Maailma loomisest”, 26–27 — Philon, I, 20–23; vrd. veel:
“Maailma igavikulisusest”, 19, 52 — Philon, IX, 196–199, 220–221;
“Jumala muutumatusest” — Philon, III, 24–25).



Kuivõrd aja kulgemist samastatakse taevakehade liiku-
misega (vt. ülal), siis aja loomist võidakse käsitada nimelt
taevakehade loomisena (vrd.: “Ja Jumal ütles: Saagu val-
gused taeva laotusesse, et nad vahe teeksid päeva ja öö
vahele, et nad oleksid tähiseiks ja seatud aegadeks ja päe-
viks ja aastaiks.” (1Ms 1:14))73. Tsükliline aeg osutub seega
seaduspäraselt ajaks, mis on loodud. Kosmoloogilisele
teadvusele on sellele vastav ettekujutus nähtavasti üldiselt
iseloomulik74.

1996 (1988/1989)
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73 Samas vaimus kinnitab Platon, et “aeg tekkis koos taevaga, et sama-
aegselt sündinutena ka samaaegselt lakata olemast, kui nende huka-
tus kätte jõuab [---]. Jumalal oli aja sündimise kohta niisugune idee ja
kava. Ja vaata, selleks et aeg Jumala mõistusest ja mõttest sündida
saaks, tulid ilmale Päike, Kuu ja viis muud taevakeha, mida kutsutak-
se planeetideks, et määrata ja jälgida aja arvamist. Neid — arvult seit-
set — üksteise järel luues paigutas Jumal nad seitsmesse sfääri, mida
mööda leidis aset ringlemine [---]. Aga Maa, meie toitja, pani ta liiku-
ma ümber Laotust läbiva telje, ja laskis temal, taeva rüpes sündinud
jumalatest vanimal ja auväärseimal, hoida ja korras pidada päeva ja
ööd” (Timaios, 38b–38c, 40c). Edasi seob Platon saatuse seadused
tsüklilise ajaga: “Viies hinged üles tähtedele otsekui omamoodi vank-
ritele, avas Tema [Jumal-Demiurg] neile Laotuse olemuse ja kuulutas
saatuse seadusi, ja nimelt seda, [---] et nüüd seisab neil ees hajuda, et
kanduda iga hinge jaoks omase ajamõõtja peale [---]” (samas, 41e).
Platoni ettekujutust aja tekkimisest kritiseeris Aristoteles, kelle arva-
tes “aeg on eksisteerinud alati” (“Füüsika”, VIII, 1).

Jumalat nimetatakse “aja loojaks” ka Upanišaadides (Švetašvatara
upanišaad, VI, 2), kusjuures aja tekkeallikaks tunnistatakse siin Päike.
Vrd.: “Kummardada tuleb Päikest, mida kutsutakse ajaks” (Maitri
upanišaad, VI, 16, vrd. 14). Kristlikus traditsioonis vastab Jumala ni-
metamine “taeva ja maa loojaks” käsitusele, mille kohaselt Jumal
ongi aja ja ruumi loonud.
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74 Seejuures muistses Iraanis, kus üldse valitses iseäralik ajakultus (mis
leidis väljenduse jumal Zurvani kummardamises ning aja ja saatuse
personifitseerimises) — käsitati aega eksisteerimise allika ja tingimuse-
na ning ühtlasi hea ja kurja alge (Ormuzdi ja Ahrimani ) isana, — võidi
eristada lõpmatut ja lõplikku aega, millest kummalgi on maailmaga
suhe, mis põhimõtteliselt erineb. Lõpmatu aeg on olemas olnud algu-
sest peale ja see on loomisaktile eelnenud; samal ajal lõplik aeg, mis
loomisaktist sõltub, suhestub siinse, loodud ja hukkuma määratud
maailmaga. Lõpliku ja lõpmatu aja erinevus osutub niisiis loodud ja
mitteloodud aja erinevuseks. Lõplik aeg tunnistatakse seejuures tsük-
liliseks ajaks — see kulgeb ringi mööda ja jõuab algusolekusse tagasi.
Vt. Zaehner 1955, 13, 57–58, 106–107, 119, 182, 231 jj.

Hesiodose “Theogonia” kohaselt [Hesiodos (VIII–VII saj. e.Kr.) —
kreeka luuletaja, põllumees ja rapsood. Säilinud on poeemid “The-
gonia” (jutustab maailma tekkimisest ja jumalate põlvnemisest) ning
“Tööd ja päevad” (sealt leiamegi muistendi viiest maailmaajastust);
eesti keeles vt. katkendeid “Kreeka kirjanduse antoloogias” 1964). —
Tlk. mrk.] võidi Vana-Kreekas lineaarset ja tsüklilist aega vastandada
kui jumalate (lineaarset) aega ja inimeste (tsüklilist) aega. Tsükliline
aeg osutub seejuures loodud kosmose ajaks, samal ajal kui lineaarne
aeg jääb põhimõtteliselt loomisväliseks algajaks (Vidal-Naquet 1960,
59–60). Vrd. Platoni ajakontseptsiooni vaidlustava epikuurlase Vel-
leiuse sõnadega Cicero traktaadist “Jumalate olemusest” (I, 9): “[---]
kui mingisugust maailma ei olnud, kas siis ajad ikkagi olid? Praegu ei
räägi ma nendest aegadest, mis seisavad koos päevadest, öödest, aas-
tatest, sest annan endale aru, et kõike seda poleks ilma maailma ringi-
pidi liikumiseta olla saanudki. Ometigi on koos arvutu hulga aegade-
ga eksisteerinud teatud igavik, mida ei ole mõõdetud aja ühegi ühiku-
ga [---]” [Cicero (106–43 e.Kr.) — väljapaistev Rooma riigitegelane,
kirjanik ja kuulsaim kõnemees. “Jumalate olemusest” kuulub tema
eklektilise sisuga filosoofiliste teoste hulka. — Tlk. mrk.] Ja niisugu-
sel juhul vastandub loodud aeg, mis on seotud maailma ringi mööda lii-
kumisega, loomisvälisele ajale, mis eksisteerib maailma olemasolust
sõltumata.



EUROOPA KUI METAFOOR JA

KUI METONÜÜMIA

(SUHESTATUNA VENEMAA

AJALOOGA)

—

Sankt-Peterburgi 300. aastapäevaks.
1. On ilmselge, et Euroopa ei ole niivõrd geograafiline,

kuivõrd kultuuriajalooline ja ideoloogiline mõiste. Kui
paljud teavad näiteks seda, et geograafiliselt on Euroopa
keskkohaks Leedu pealinn Vilnius. Kultuuriajalooliselt on
see pigemini Euroopa ääremaa. Vaevalt et me Euroopast
rääkides peame silmas Türgit ja Kasahstani; kuigi asukoha
järgi võib nad ometigi arvata Euroopa riikide hulka, sest
osa nende territooriumist kuulub Euroopasse.

2. Asugem nüüd Venemaa juurde. Kas Venemaa kuulub
Euroopasse? Geograafilises mõttes eeldab see küsimus
kindlasti jaatavat vastust. Tõsi küll, suurem osa Venemaast
jääb Aasiasse, kuid Venemaa keskosa, tema kõige esindus-
likum territoorium asub Euroopas (ning selles on Vene-
maa ja Türgi erinevus, rääkimata Kasahstanist). Ajalooli-
selt on Venemaa Euroopa maa, mis on laiendanud oma pii-
re ja väljunud Euroopa aladelt. See Venemaa osa, mis jääb
Aasiasse, on tema ääremaa ja õigupoolest seda Venemaaks
ei nimetatagi. Siberi elanikud saavad ütelda “Venemaale



sõitma” just niisamuti, nagu Moskva äärelinna elanikud
räägivad “linna sõitmisest”.

Venemaa kuulumine Euroopasse ei tekita vähimatki
kahtlust ka kultuuriajaloolisest vaatevinklist. Vene kultuur
on vaieldamatult euroopa kultuur, vene kirjandus, muusi-
ka ja kujutav kunst on euroopa kultuuritraditsiooni silma-
paistvad saavutused. Vaevalt suudaksime euroopa kultuuri
ette kujutada ilma vene klassikalise kirjanduse, vene luule,
vene avangardi, vene sümfoonilise muusika, vene balleti
ning lõpuks vene teatri- ja filmikunstita.

Sellegipoolest mõlgub me meeles pidevalt küsimus: kas
Venemaa ikka kuulub Euroopasse? Selle küsimuse tõstatas
Tšaadajev siis, kui see ei tundunud vähimalgi määral ak-
tuaalsena1.

Miks nii? Miks kerkivad need kahtlused, kui vastus näib
olevat varnast võtta?

3. Teatud kultuuriajaloolise keskuse kohta käiva (s.t. teatud
kultuuriajaloolist traditsiooni esindava) nimetuse levimise
aluseks võib olla nii m e t o n ü ü m i a põhimõte kui ka
m e t a f o o r i põhimõte. Nagu näeme, saab nime “Euroopa”
vastavalt sellele tõlgendada kas metonüümiana või meta-
foorina.

Esimesel juhul käib jutt k u l t u u r i l i s e s t e k s p a n -
s i o o n i s t, mille tulemusel keskusele kuuluv nimi laieneb
perifeeriale. See on l o o m u l i k p r o t s e s s.

Teisel juhul käib jutt k u l t u u r i l i s e s t o r i e n t a t -
s i o o n i s t. See on k u n s t l i k p r o t s e s s2.
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1 Tšaadajev, Pjotr (1794–1856) — vene filosoof ja dekabrist. — Tlk.
mrk.

2 Täpsustaksin, et ‘ekspansiooni’ terminoloogiline tähendus on Uspenskil
tagasiviidav ladina expânsio tähenduste sellele pesale, mis märgib loo-
duslikke või inertsiaalselt toimuvaid (= loomulikke) protsesse — levi-



Olgu siin kaks näidet, mis kumbagi juhtu illustreerivad.
Esimene näide: Hugues Capet’ feodaalne maavaldus Île

de France saab X sajandil selle maa keskuseks, mida me
nimetame Prantsusmaaks. Nii tekib nimi “Prantsusmaa”
kui maa nimetus.

Teine näide: Uue ja Uusima Maailma (Ameerika, Aust-
raalia, Uus-Meremaa) hõlvamisel on nende linnadele ja pai-
kadele väga sageli antud mõne Euroopa koha nimi; ilmneb
selge püüd Euroopa kultuuriruumi uutele paikkondadele
üle kanda. Siin on meil näiteks Uus York (New York, algselt
kutsuti linna Uueks Amsterdamiks), Uus-Inglismaa, Uus-
Meremaa jmt., aga edaspidi kohtab Ameerikas niisuguseid
nimetusi, nagu Ithaca, Syracuse, Saint Petersburg jmt. Tom
Sawyer, Mark Twaini jutustuse kuulus tegelane, elas lin-
nas, mis kandis Vene impeeriumi pealinna nimetust (Saint
Petersburg); sellenimeline linn on Floridas, kuid Tom Saw-
yeri linn asub Mississippi kallastel. Autor nähtavasti arvas,
et see on tüüpiline Ameerika linna nimi. Kui ma Ameeri-
kasse juhtusin, tutvusin ma — New Yorgi Metropolitani
muuseumi katusel — kena elatanud daamiga, kes küsis,
kust ma pärit olen. Kuulnud, et Moskvast, uuris, mis osa-
riigis see linn asub. Ta oli veendunud, et Moskva on Amee-
rika linn.

Erinevus nende kahe juhu vahel on ilmne: ühel neist
on täheldatav kultuurilise ekspansiooni l o o m u l i k prot-
sess, teisel — kultuurilise orientatsiooni k u n s t l i k prot-
sess. Esimesel juhul on tegemist metonüümiaga, teisel —
metafooriga. Ühel juhul toimivad k e s k t õ u k e j õ u d
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ala ‘laienemist’, ‘laiemaks valgumist’ (vrd. ld. amnis expanditur —
laienenud jõgi). Seda, kuidas retooriliselt klassifitseerida jõuvõtteid ka-
sutava poliitilise või ideoloogilise ekspansiooni “kunstlikke” vorme,
ta ei puuduta. Mõistagi on nii ‘loomulikkus’ kui ka ‘kunstlikkus’ seo-
tud vaatepunktidega, mida kumbki neist väljendab. — Tlk. mrk.



(metonüümia printsiip), teisel juhul k e s k t õ m b e j õ u d
(metafoori printsiip).

Märkigem, et metafoori puhul (metafoorses toponüümi-
kas, mis tõendab kultuurilist orientatsiooni) kohtame sageli
epiteeti “Uus”. Vrd.: Uus York (New York), Uus Amster-
dam (Nieuw-Amsterdam New Yorgi endise nimetusena;
Nouvelle-Amsterdam India ookeanis asuva saare nimetu-
sena), Uus Orleans (New Orleans), Uus London (New Lon-
don; Ameerika Ühendriikides on mitu sellenimelist linna),
Uus Prantsusmaa (Nouvelle-France; nii nimetati Prantsuse
maavaldusi Kanadas enne 1763. a.), Uus Holland (Nieuw
Holland; algselt nimetati nii Austraaliat), Uus-Inglismaa
(New England), Uus Šotimaa (Nova Scotia, Kanada pro-
vints) koos linnaga Uus Glasgow (New Glasgow), Uus-
Lõuna-Wales (New South Wales), Uus-Meremaa (New Zea-
land), Uus-Kaledoonia (Nouvelle-Calédonie), Uus-Georgia
(New Georgia), Uus-Guinea (New Guinea ehk Nieuw Gui-
nea), Uus-Iirimaa ja Uus-Britannia (New Ireland ja New
Britain, saared Bismarcki arhipelaagis; varem nimetati neid
vastavalt Uueks Mecklenburgiks ja Uueks Pommerniks —
Neumecklenburg, Neupommern), Uus Hispaania (Nueva
España, 1522. a. asutatud Hispaania koloonia Mehhiko
lähedal), Uus Galicia (Nueva Galicia, piirkond Mehhikost
ida- ja lõunasuunas), Uus Granada (Nueva Granada, 1538. a.
loodud Hispaania koloonia Lõuna-Ameerikas), Uus-Siberi
saar (Uus-Siberi saarte arhipelaagis), Uus Brunswick (New
Brunswick), Uus Jersey (New Jersey), Uus Hampshire (New
Hampshire), Uus Mehhiko (New Mexico), Uus-Hebriidid
(New Hebrides) jne. Seda tüüpi nimetused võivad kordu-
da. Näiteks 1614. aastast hüütakse Uueks Inglismaaks [resp.
Uus-Inglismaaks — tlk.] ajalooliselt kujunenud ala Amee-
rika Ühendriikide kirdeosas, kuid täpselt sama nime kan-
dis territoorium Musta mere põhjakaldal, mille Bütsantsi
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imperaator Alexios XI sajandi teisel poolel loovutas oma
inglastest ihukaitsjatele; selle territooriumi linnad aimasid
järele Inglise linnade nimetusi: London, York jmt.

Kui aga on tegemist metonüümiaga (metonüümilise to-
ponüümikaga, mis tõendab kultuurilist ekspansiooni), siis
kohtab tavaliselt epiteeti “Suur”. Näiteks nimi Boston võib
linna nimena laieneda agulitele ja hakatakse rääkima Suurest
Bostonist (Great Boston). Sedalaadi eeskujud on toponüü-
mikas üldtuntud. Näiteks Bretagne’i nimetus laienes kolo-
niseerimise tulemusel Inglismaale ja sellega on seletatav
Suurbritannia nimetus — Suur Bretagne (hiljem mõtestati
see nimetus ümber seoses Inglismaa ja Šotimaa ühendami-
sega 1707. a.). Nõnda on ka algselt kreeka elanikkonnaga
Lõuna-Itaaliat traditsiooniliselt kutsutud Suureks Kree-
kaks — Magna Graecia. Hispaania kolooniate iseseisvus-
võitluse käigus aastatel 1819–1830 loodi vabariik Suur
Kolumbia, mille keskseks osaks oli päris-Kolumbia.

Niisamuti juhtus ka Venemaa ajaloos: mõiste “Venemaa”
käis algselt Kiievi ja Kiievit ümbritsevate alade kohta. Põh-
ja-Vene alasid esialgu Venemaaks ei nimetatud. Hiljem sai
nende suhe Suur-Venega olla samasugune, nagu näiteks
Moskva eeslinnade suhe Moskvaga, kuhu nad õigupoo-
lest ei kuulu, kuid kannavad praegu sellegipoolest Suure
Moskva nime. Näiteks Bütsantsi piiskopkondade registris
(Notitia episcopatuum) XII sajandi teisest poolest loetakse
üles need piiskopkonnad, mis on ôÞ ìåãÜëÞ ´Ñùóßá, s.t.
Suure Venemaa osad ja nende hulgas nimetatakse Nov-
gorodi, Smolenskit ja Suzdalit.

Nimetus “Suur Venemaa” muutub siitpeale võrdväärseks
nimetusega, mis seisis kõiki Vene territooriume valitseva
Kiievi metropoliidi tiitlis (vähemasti XII saj. teisest poolest
nimetatakse metropoliiti Kiievi ja Kogu Venemaa metro-
poliidiks). Seejuures “Venemaa” ja “Suur-Vene” ei välista
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vastandumisel teineteist, küll aga eristub “Venemaa”
“Suur-Venest” kui viimase markeeritud osa. Sel etapil on
“Venemaa” mõistel kaks tähendust: ühest küljest suhestub
nimetus “Venemaa” Kiievi maavaldusega, teisest küljest
aga käibib üldmõistena. Semantiliselt (mõiste mahu poo-
lest) “Venemaa” hõlmab “Suur-Venet”, kuid füüsiliselt
(territooriumi ulatuvuse poolest) on suhe vastupidine.

Hiljem, pärast metropoliidilinna üleviimist Kiievist Vla-
dimirisse 1299. a., lakkab mõiste “Suur-Vene” märkimast
kogu Venemaad ja hakkab nüüd tähistama piirkonda, mis ei
olnud Venemaa juurde otseselt kuulunud, s.t. eeskätt Põhja-
Vene territooriume. Sedamööda, kuidas mõiste “Suur-Vene”
hakkab seostuma territooriumidega põhjas ja sedamööda,
kuidas nende territooriumide tähtsus aina kasvab, haka-
takse ala, mis varem oli kandnud “Venemaa” nime, kutsu-
ma “Väikeseks Venemaaks”. Niiviisi tekib nimetus “Väi-
ke-Vene”. See kujuneb “Suur-Vene” varjamatu kontrastina
ja kannab märki sellest, et perspektiivis oli juurdumas just
“Suur-Vene” nimi. Lõpuks võrsub “Venemaa” ja “Suur-Ve-
ne” opositsioonist “Väike-Vene” ja “Suur-Vene” vastanda-
mine. Ukrainlased käsitavad “Väike-Venet” solvava (alan-
dava) nimena ja eelistavad nimetust “Ukraina”, ehkki too
märgib tegelikult sedasama: ukraina tähendab ääremaad,
perifeeriat, mis keskusele vastandub. Nii nagu nimetuses
“Väike-Vene”, nii ka nimetuses “Ukraina” kummitab üks
ja seesama idee — idee ääremaast. Mõlemal puhul tähen-
dab see keskuse ja ääremaa vastandamist: keskus (see,
mida omal ajal nimetati Venemaaks) on muutunud perifee-
riaks (“Väike-Veneks” ehk ääremaaks — ukrainaks), aga
ääremaast on saanud keskus.

Mõiste “Venemaa” muutub selle tulemusena üldmõisteks
nii Suur-Vene kui ka Väike-Vene jaoks. Need asjaolud luba-
vad näiteks Suzdali kohta ütelda, et see on “Venemaa”, aga
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ka seda, et Suzdal on “Suur-Vene” valdus (kuid ei luba
ütelda, et see on “Väike-Vene” valdus); niisamuti lasevad
need asjaolud Tšernigivi kohta ütelda, et see on “Vene-
maa” ja ka seda, et Tšernigiv on “Väike-Vene” valdus (kuid
ei lase ütelda, et see on “Suur-Vene” oma). Seega ühelt
poolt mõisted “Venemaa” ja “Suur-Vene” ning teiselt poolt
mõiste “Venemaa” ja “Väike-Vene” ei välista teineteist
(nad vastanduvad kui üld- ja allmõiste); kuid samal ajal on
teineteist välistavaks muutunud mõisted “Suur-Vene” ja
“Väike-Vene”. Kõike, mida võib nimetada “Suur-Veneks”,
võib nimetada ka lihtsalt “Venemaaks”, kuid vastupidi
ütelda oleks väär; kõike, mida võib nimetada “Väike-
Veneks”, võib ka lihtsalt “Venemaaks” nimetada, aga
vastupidi ütelda oleks väär.

Märkigem, et sel ajal, kui Venemaad, mis oli endaga liit-
nud põhjapoolsed maa-alad, nimetati Kiievi poolt vaada-
tes “Suur-Veneks”, võidi Venemaad skandinaavlaste poolt
vaadates nimetada “Suur-Rootsiks”. “Suurt” märkival sõ-
nal on mõlemal juhul üks ja seesama tähendus — keskusega
suhestuva ääremaa tähendus.

“Suureks” nimetatud toponüümiline mudel käib üldiselt
koloniseeritud alade ja mitte emamaa kohta. Näiteks Suur-
britanniat nimetatakse niiviisi kontinentaalse Bretagne’i
suhtes, Suur-Kreekat ajaloolise Kreeka suhtes, Suur-Kolum-
biat ajaloolise Kolumbia suhtes ja Suur-Venemaad algse
Venemaa suhtes (mis muutub Väike-Venemaaks alles oma
suhtepaariku mõjul).

4. Niisiis võib nimetuse (toponüümi) levimisel — teatud
algse (lähte)territooriumi kohta käiva termini ülevõtmisel —
olla kas metonüümia või metafoori iseloom. Kui Inglismaad
nimetatakse Suurbritanniaks, on meil tegemist metonüü-
miaga. Kui Ameerika linna nimetatakse Uueks Orleansiks
või Uueks Yorgiks, siis saame metafoori.
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Epiteedi “Suur” kasutamisel (kui räägime näiteks Suur-
Venemaast või Suurbritanniast) peetakse silmas seda, et
(vähemasti algselt) on aset leidnud teatud perifeerse terri-
tooriumi s a m a s t a m i n e ajaloolise keskusega.

Aga epiteedi “Uus” kasutamisel (näiteks Uus-Meremaa
jmt. kohta) ei ole juttu samastamisest, vaid s a r n a s t a m i -
s e s t (mis Aristotelese järgi on metafoori aluseks). Kuid
sarnastamine eeldab kõrvutatavate nähtuste algset vastan-
damist: omavahel võib sarnastada vaid neid asju, mida
saab pidada erinevaks3.

Sellepärast juhul, kui midagi (eriti mõnd kohta) “uueks”
peetakse, osutub loomulikuks hinnata korreleeruvat (vas-
tandatavat) mõistet “vanaks”. Nii hakataksegi pärast Uue
Maailma (Ameerika) avastamist Euroopat nimetama Va-
naks Maailmaks. Täiesti analoogiliselt hakati pärast Uue
Testamendi teket juutide Piiblit käsitama Vana Testamen-
dina. Pärast Prantsuse revolutsiooni saab eelnenud kord
nimeks “vana re�iim”; pärast Gregoriuse kalendri kehtes-
tamist, mida käsitatakse “uue ajaarvamisena”, hakatakse
Juliuse kalendrit nimetama “vanaks ajaarvamiseks” jmt.

Teisipidi: kui midagi defineerida “suurena” [âåëèêîå], siis
tavaliselt sellele vastanduvat mõistet ei määratleta “väike-
sena” [ìàëîå]. (Erandiks on nimetus Väike-Vene, kuid see
on erijuht, mis on seletatav keskuse ja perifeeria koha
vahetumisega Venemaa territooriumil. — Vt. eespool.)4
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3 Tarvitseb silmas pidada ka seda, et kui näiteks Uus Orelans või New
York ei aktualiseeri [vana] Orleansi või [vana] Yorki, siis faktiliselt
metafoori ei ole: metafoor eeldab mitmetähenduslikkust — eri ele-
mentide (erinevuste) “koosvilkumist”. — Tlk. mrk.

4 Uspenski peab siin nähtavasti silmas vene âåëèêîå konnotatsioone
sakraalsega, mis áîëüøîå puhul puuduvad: áîëüøîå assotsieerub kind-
lasti sellega, mis on ìàëîå. Áîëüøàÿ Íåâà (Suur-Neeva) — Ìàëàÿ
Íåâà (Väike-Neeva) või Áîëüøàÿ Ìåäâåäèöà (Suur Vanker) —
Ìàëàÿ Ìåäâåäèöà (Väike Vanker) vastanduvad just selle tunnuse



Metonüümiline nimeandmine tekitab k e s k u s e j a
p e r i f e e r i a probleemi; metafooriline nimeandmine —
u u e j a v a n a probleemi. Metonüümia põhineb ruumi-
suhetel, samal ajal kui metafoor eeldab ajalisi vahekordi.
Erinevalt keskuse ja perifeeria suhtest tugineb uue ja vana
vahekord eitusele ja sellel on opositsioonipaarikute teine-
teist põhimõtteliselt välistav iseloom — siin eeldatakse alati
vastasseisu. Kui Constantinus Suur asutab 330. a. Rooma
impeeriumi uue — kristliku — pealinna, mis saab nimeks
Uus Rooma (samal ajal antakse talle nimeks Konstantinoo-
pol), osutub Uus Rooma vastandatuks vanale Roomale kui
ristiusu linn paganlikule linnale (ja hiljem kui õigeusulinn
paganlikule). Kõik seesama leiab aset pärast Firenze kiriku-
kogu 1438. aastal ja sellele järgnevat Konstantinoopoli lan-
gemist 1453. aastal (mida õigeusklikud pidasid karistuseks
liidu eest katoliiklastega — kreeklase karistamisena õige-
usu reetmise eest), kui Venemaal kujuneb arusaam Mosk-
vast kui kolmandast Roomast ja uuest Konstantinoopolist.
Moskva kui uus Rooma ja uus Konstantinoopol vastanda-
takse nii esimesele (vanale) Roomale kui ka esimesele
Konstantinoopolile (teisele Roomale) kui õigeusu tradit-
siooni alal hoidnud linn linnadele, mis selle olid kaotanud.
Mõlemal juhul on tegemist metafooriga ja see paistab epi-
teedis “uus” selgesti välja. Ka tähistatakse mõlemal juhul
vastandeid, mis teineteist selgesti välistavad. See on iseloo-
mulik nimelt metafoorilisele nominatsioonile.
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alusel, nii nagu vastandub väikesele ka eesti suur. Eestlastel ja mõnel-
gi teisel euroopa rahval on vene âåëèêîå ja áîëüøîå väljendamiseks
võtta vaid üks sõna. — Tlk. mrk.



5. Jääb veel märkida, et Euroopa enese nimetus ei ole mi-
dagi muud kui metonüümia: esialgu nimetati ju Euroo-
paks Kreekat, kusjuures kontinentaalset Kreekat (erinevalt
“Aasiast”, s.t. Egeuse mere saartest ja Joonia mere ranna-
vööndi saarestikust, mis kuuluvad Väike-Aasiasse). Hiljem
laienes see nimetus järk-järgult teistele maadele — kõige-
pealt naabermaadele, siis naabrite naabermaadele jne.
metonüümilise märgistamise põhimõttel. Esimesed joonia
koolkonna geograafid, näiteks Anaximandros, nimetasid
“Euroopaks” territooriumi, mis jääb Vahemerest põhja poo-
le, aga Vahemerest lõuna poole jäävat ala nimetati “Aasiaks”.
Seega esialgu ei vastandatud Euroopat Aasiale lääne–ida,
vaid põhja–lõuna suunal.

6. Venemaa juurde tagasi pöördudes võib öelda nii: Vene-
maa Euroopana ei ole metonüümia, vaid metafoor. Tege-
mist ei ole Euroopa kui ajaloolise (tsiviliseeriva) kultuuri-
keskuse ekspansiooniga külgnevatele territooriumidele, vaid
hoopis teadliku orienteerumisega Euroopale. See tähen-
dab, et tegemist on kunstliku iseloomuga protsessiga. Teisi-
sõnu käib jutt protsessist, mis ei põhine kesktõukejõul, vaid
kesktõmbejõul.

Kui kõne alla saaks tulla järjepidev ekspansioon, siis võiks
Venemaad defineerida kui S u u r t Euroopat, s.t. niisugust
ala Euroopa äärealal, millele järk-järgult laieneb Euroopa
kultuurimudel. See saaks olla järkjärgulise ja järjekindla
evolutsiooni protsess, ja see olnuks täiel määral võimalik.
Meenutan, et Venemaa euroopalikuks muutmine sai algu-
se Boriss Godunovi ajal ja jätkus Vale-Dmitri päevil. Pärast
“segadusteaega”, eriti XVII sajandi teisel poolel, see protsess
taaselustus. Seda hakkasid aga takistama Peeter I reformid,
mille iseloom ei olnud evolutsiooniline ega loomulik, vaid
revolutsiooniline ja kunstlik. Protsessi tulemuseks oli, et
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Euroopast oli Venemaa jaoks saanud m e t a f o o r, m i t t e
m e t o n ü ü m i a: selle asemel, et muutuda Suure Euroopa
loomulikuks osaks, sünnib Venemaast Uus Euroopa.

Kuid teadlik orienteerumine eeldas Venemaa ja Euroopa
vastasseisu; orienteerumine Euroopale lähtus otseselt sel-
lest, et algselt Venemaa ei ole olnud Euroopa.

Just see idee saigi Peetri reformide aluseks.
Öeldu võib tunduda paradoksina. Peeter I on läinud aja-

lukku kultuurikandjana, Venemaa euroopalikuks maaks
muutjana. Tavatsetakse arvata, et Peetri reformide tule-
musena võtab Venemaa omaks Euroopa kultuuriväärtused
ning muutub euroopalikuks riigiks. Aga mina väidan, et
samal ajal tekitab Peeter Venemaa ja Euroopa kultuurilise
vastasseisu, mida — vähemalt säärasel kujul — varem ei
olnud. Puškini kujundliku väljenduse kohaselt (mis on ta-
gasiviidav Algarotti ütlusele) lausunud Peeter: “Siit [---]
Euroopasse saab aken murt”5. Seda kujundit arendades väi-
daksin, et akna murdmiseks Euroopasse tuli Peetril kõige-
pealt püstitada sein, mis Venemaa Euroopast ära lahutas.

7. Peetri reformide kunstlikkus paistab silma algusest peale.
Väärib märkimist, et nendel reformidel on selgesti väljen-
duv semiootiline iseloom. Peeter alustab m ä r k i d e ülevõt-
misega, küllap eeldades, et sisu peab vormiga kaasa tule-
ma (see on tüüpiline juhul, kui tsiviliseerumisprotsessil on
metafoorilise sarnastamise iseloom). Sedalaadi kunstlikkus
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5 Puškini värsi tõlge Betti Alverilt. (Aleksandr Puškin. Vaskratsanik.
Tallinn: Eesti Raamat 1990, lk. 10.) Itaallasest füüsik ja kirjamees
krahv Francesco Algarotti (1712–1764) külastas 1739. a. Venemaad
ja kirjutas Venemaast raamatu “Lettere sulla Russia” (“Kirjad Vene-
maast”), milles ta kasutas sedasama metafoori, mille Puškin hiljem
“Vaskratsanikuga” kuulsaks tegi: “Peterburg on aken, mille kaudu
Venemaa vaatab Euroopasse!”. — Tlk. mrk.



määrab Venemaa kogu järgneva arengu: märgid hakkavad
ennetama sisu ja just sellepärast võis Leninile pähe tulla
hullumeelne mõte korraldada antikapitalistlik revolutsioon
(realiseerida Marxi ideed) tööstuslikult mahajäänud agraar-
maal. Nii nagu Peetri ettevõtmistel, nii oli ka Lenini oma-
del selgesti avalduv utoopiline iseloom: neid ei rajatud sel-
lele, mis on olemas, vaid sellele, mis peab tulema6.
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6 Semiootilises plaanis (märgiliselt) on sellel Uspenski osutatud tendent-
sil religioosne aspekt. Venemaal — jällegi “Euroopa” mõjul — läks
XIX sajandil moodi suhestada utoopilisi sotsiaalseid mudeleid Kris-
tuse missiooniga. Aga Kristuse kui j u m a l-inimese metafoor trans-
formeeriti järk-järgult voluntaristlikuks i n i m-jumala metafooriks,
ettekujutuseks inimesest, kes agensina võib endale võtta Jumala suve-
räänse ainupädevuse ja voli. Osutatud tendentse vene kultuuris on
käsitlenud Juri Lotman artiklis “Peetri-järgse ajastu vene kirjandus ja
kristlik traditsioon” — “Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì”, XXIV (1992),
58–76. Lotman tsiteerib seal juba mainitud Tšaadajevit, tema kirja
Puškinile 18. septembrist 1831. Siia sobib lisada selle pisut ulatusli-
kum (ja lausa prohvetlik) katkend: “Mul kerkivad pisarad silma, kui
ma terasemalt jälgin vana ühiskonna grandioosset lagunemist. [---]
Kuid kõik lõpeb hästi, ma olen selles veendunud. [---] Aga kuidas
muutus toimub, millal? Kas võimsa mõistuse vahendusel, mille Kõige-
vägevam ettekavatsetult saadab meile selleks teoks, või see muutus
kasvab välja sündmuste reast, mille Tema kavandab inimsoo valgusta-
miseks? Ei tea. Kuid ähmane aimus ütleb mulle, et peatselt ilmub ini-
mene, kes toob meile sajandite tõe. Ehk on see esialgu teatav võrdkuju
poliitilisele religioonile, mida praegu Pariisis kuulutab Saint-Simon?
Või sarnaneb see uut tüüpi katoliiklusega, millega mõned julged
preestrid, nagu räägitakse, tahavad asendada seda, kes on garanteeri-
nud sajandite pühaduse? Miks mitte?” (Ïóøêèí, XIV, 438–439.)
Inimese pretensioonile hakata täitma Kõigevägevama rolli reageerib
oma romaanides eriti tundlikult ja valulikult Fjodor Dostojevski.
Näiteks “Kurjade vaimude” üks peategelasi, ateist Kirillov kuulutab
tal enesetappu sooritama asudes järgmist: “Aru saada sellest, et Juma-
lat ei ole ja samal hetkel mitte aru saada, et sinust endast on saanud
jumal — see oleks absurdne [---] kõik kardavad kuulutada omavoli.
[---] Mina olen kolm aastat otsinud oma jumala lahutamatut omadust
ja ma leidsin selle: minu jumala lahutamatuks omaduseks on Omavoli.
[---] Ma tapan enda ära, et näidata oma allumatust ja oma uut hirmuära-
tavat vabadust” (Tõlgitud originaalist: Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé 1990



Noor tsaar Peeter naaseb 25. augustil 1698. aastal välis-
maalt. Ta on poolteist aastat Euroopas (Preisimaal, Šveitsis,
Kuramaal, Hollandis, Inglismaal, Austrias) ringi rännanud
kasakaväe allohvitseri Pjotr Mihhailovi nime kandes, ja
tsaar on oma maalt ära esimest korda. Juba järgmisel päe-
val pärast saabumist hakkab tsaar oma käega vene bojaaride
habemeid maha lõikama ja sunnib kõiki oma rõivaid võõra-
maiste vastu ümber vahetama. See pidi sümboliseerima
vene ajaloo uue, euroopaliku etapi algust. Edaspidi tõi ha-
beme ja vene rõivaste kandmine kaasa seltskonnast välja-
heitmise. Aadlik, kes keeldus habet maha ajamast ja eelistas
selga panna traditsioonipäraseid rõivaid, jäi aadliseisusest
ilma.

Selles aktis on tegelikult raske leida midagi euroopalikku:
see on valge inimese rüüsse pugenud aborigeeni positsioon.

Säärast laadi teod sümboliseerivad silmnähtavalt püüdu
Euroopasse. Kuid ühtlasi loovad nad samavõrd silmnähtava
vastasseisu Venemaa ja Euroopa vahel, sest Euroopat ise-
loomustab kindlasti traditsioonitruudus. Saksa rõivastesse
ümberriietumine ei tee venelasest sakslast, vaid hoopis
süvendab nendevahelist erinevust. Tõepoolest, saksa rõi-
vaid kandva sakslase ja venelase vahel, kes järsku paneb
niisugused rõivad selga monarhi käsul, on silmatorkav eri-
nevus. Tekib umbes samasugune vahe, nagu on saksa keelt
(emakeelena) rääkiva sakslase ja võõramaalase vahel, kes
kõneleb saksa keelt võõrkeelena. Võõrast keelt kõnelev välis-
maalane ei ole vaba, ta peab tahes-tahtmata seadma sõnu
teise keele kandja järgi, kellel sestap on alati õigus, kellel on
loomulikud kõneharjumused ja kes — loomulikul kombel —
teab, kuidas ütlema peab. Teatavas mõttes ei ole erinevus
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(1872). “Áåñû. Ïåòðîçàâîäñê: Êàðåëèÿ”, 559–560. Romaani eesti-
keelne tõlge ilmus “Eesti Raamatus” 1997). — Tlk. mrk.



saksa keelt rääkiva sakslase ja saksa keelt rääkiva venelase
vahel väiksem, vaid on suurem, kui erinevus saksa keelt rää-
kiva sakslase ja vene keelt rääkiva venelase vahel, sest vii-
masel juhul räägib ju kumbki neist oma emakeelt!

8. Võõramaistesse rõivastesse pugemine loob eripärase
maskeraadiefekti. Ärgem unustagem, et Peetri-eelses kultuu-
ris peeti euroopalikku rõivastust maskeraadlikuks (näiteks
kuradeid ikoonidel kujutati saksapärastes riietes). Paljaks-
aetud lõuaga ja ümberriietatud vene aadlik tundis end esi-
mese hooga mardisandina. Samal ajal harilikule vene riietu-
sele omistatakse Peetri maskeraadidel narrirõivaste roll.

Sedamoodi tekib Venemaal kaks kultuuri: traditsioonili-
ne, mis kuulutatakse pehkinuks ja nõmedaks ning uus, mida
proklameeritakse valgustatuna ja progressiivsena. Kumbki
neist käsitab teist narrikultuurina, karnevalikultuurina.
Ühest küljest hakkavad Peetri kometitseremooniatest osa
võtma vene rahvariideid kandvad narrid; teisest küljest
võib end vene rahvalikel kombetalitustel ehtida saksapära-
seid riideid kandvaks kuradiks. (Vrd. saksa rõivais kuradi
kujuga Gogoli “Jõuluöös”.)

Vene (koorekihi) elu osutus ebaharilikult karnevaliseeri-
tuks. Karnevalist saab õukonnakultuuri osa; selles tuli ko-
hustuslikult kaasa lüüa. Tsaar pidas tarvilikuks niisugustest
tseremooniatest osa võtta: karneval kuulus tema lähikon-
nale kohustuslikku meelelahutusprogrammi. Maske võidi
kanda isegi riigiasutustes (ametikohal), mis hämmastas
välismaalasi. Teada on juhtumeid, kus kõigil senaatoreil ja
kolleegiumide liikmeil tuli Peetri käsul tööle tulla maskee-
ritult. Võib ette kujutada, kuidas senati istung välja nägi —
midagi sarnast Tatjana unenäoga “Jevgeni Oneginist”…
Alguses seoti lustipidu vene taliste- ja vastlaaja pühisemi-
sega, mis on karnevalilõbustuste traditsiooniline aeg, kuid
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tasapisi levib see nendest piiridest välja ja hakkab toimuma
mis tahes ajal.

9. On iseloomulik, et Peeter I reformid, mille eesmärgiks
oli Venemaa euroopalikuks pööramine, algasid tavaliselt
just karnevalimängudega. Sestap oli “mänguvägedest”, mis
tsaari pojale 1680-ndatel “sõjatempudeks” asutati, saanud
regulaararmee loomise alus: võib öelda, et sõjaväereform
algas soldatit mängides. Samal kombel eelnesid Peetri kiriku-
reformile Kõigetäislakkunuma peakiriku7 tolamängutsere-
mooniad, mille tulemusel kiriku ja riigi vahekord kohastati
mudeliga, mis kehtis Euroopa protestantlikes riikides. Võib
öelda, et kirikureform algab kiriku sündsusetu ja pühadust
mõnitava paroodiaga. Ja lõpuks, vene tsaari imid�i paro-
deerimine Peetri tola-pulmas ennetas imperaatori tiitli
vastuvõtmist samas vaimus: Peeter kuulutab enda “impe-
raatoriks” ja “sünnimaa isaks” (pater patriae) — nii nagu
nimetati Rooma imperaatoreid (siinjuures küll arvestamata,
et sõna “tsaar” õieti tähendabki “imperaatorit”!). Ühtlasi
nimetab Peeter enda “Suureks” — Karl Suure ja Constan-
tinus Suure kombel, ning “Esimeseks”. Ta hakkab end
“Suureks” ja “Esimeseks” nimetama sellepärast, et sääraste
nimedega figureerivad ajaloos lääne monarhid (ka edaspidi
tituleerivad imperaatorid Paul, Aleksander ja Nikolai end
“Esimeseks”, kusjuures Paul II puudub vene ajaloos üldse,
Aleksander II ning Nikolai II aga ilmuvad märksa hiljem).
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7 Peeter I 1690-ndate alguses loodud ja pea 30 aastat eksisteerinud
organisatsioon (Âñåøóòåéøèé, Âñåïüÿíåéøèé è Ñóìàñáðîäíåéøèé
Ñîáîð, võimalik tõlkevariant — Imekometi, Kõigetäislakkunuma ja
Meelemõistuseta peakirik), mis parodeeris nii katoliku kui vene
õigeusukiriku traditsioone ja tavasid. Kõik osalised kandsid hüüd-
nimesid, mis enamjaolt trükimusta ei kannatanud ja ka omavaheline
eriline suhtluskeel kasutas ohtralt vene keele nn. mat’i varasalve. —
Tlk. mrk.



See tuletab rabavalt meelde täiskasvanut mängiva lapse
käitumist.

Ümberrõivastamine, ümbernimetamine — kõiges selles
andis endast märku kultuuripoliitika tendents, mis kinnitab
Venemaa euroopapäraseks muutmise kunstlikkust. Sünni-
vad uued linnade nimed, mis seatakse kokku võõrsõnadest,
nagu kas või Sankt-Peterburg, Šlisselburg8 ja teised. Varem
oli niisuguseid nimetusi peetud sõjamängu- ja naljanime-
deks (vrd. Pressburgi sõjamängulinnakuga, mille noor Pee-
ter Preobra�enskisse ehitab). Nüüd antakse säärane nimi
Vene riigi vastsele pealinnale.

Uutele rõivastele, uutele nimetustele vastav on ka uus tä-
hestik: vene tsiviiltähestikku oma käega luues hülgab Peeter
slaavi tähtede traditsioonilise kuju ja lähendab seda ladina
tähtede kirjapildile. Tähtede vormi muutmiseks ei olnud
tegelikult mingisugust vajadust; tähed rüütatakse euroopa-
päraseks just niisamuti, nagu rüütatakse ümber inimesi.

10. Peeter alustab uue, euroopaliku Venemaa ehitamist
Sankt-Peterburgi rajamisega. Uue riigi uut pealinna ehita-
takse kui võõramaist nime kandvat Euroopa linna, kui püha
Peetruse linna, mis tahes-tahtmata peab meelde tuletama
Roomat. On iseloomulik, et Peterburi vapil võib transfor-
meeritud kujul näha paavsti pealinna vapi elemente (“Claves
Ecclesiae Romanae”9), mis kajastuvad Vatikani nüüdsel
vapil. Ristatud võtmetele Vatikani vapil vastavad ristatud
ankrud Peterburi vapil; ankrute paigutamine käppadega
ülespidi reedab selgesti nende päritolu — võtmed Rooma
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8 Neeva Laadogast lähtumise kohale novgorodlaste poolt 1323. a. raja-
tud Orehhovõi linn, mille rootslased 1611. a. nimetasid Nöteborgiks.
Peeter I andis sellele Põhjasõja käigus Saksa nime Schlüsselburg;
kirillitsas selle transkriptsioon moondub. — Tlk. mrk.

9 “Rooma kirikuriigi võtmed” (ld.). — Tlk. mrk.



paavsti vapil on samuti keeltega ülespidi pööratud. Nii et
semantiliselt vastab Peterburi vapp linna nimele: nimi ja
vapp on ühe ühise idee sõnaline ja visuaalne ilming.

Selle juures on tähelepanuväärne, et tulevase impeeriumi
uut pealinna ei ehitata riigi keskele, vaid ääremaale — tema
läänepiirile. Selles mõttes osutub Peterburi vastandatuks
Moskvale, mis paikneb just Venemaa keskkohas. Nii ei ole
justkui kunagi tehtud, kuid Peetri intentsioonidest võib aru
saada. Oma riigi lääneosas rajab ta isevärki euroopaliku
enklaavi, mille missiooniks on edaspidi laieneda üle kogu
maa. Lääne ja Ida, Euroopa ja Aasia vastandamine kantakse
niiviisi üle Venemaa sisse.

Uue Venemaa võrdkujuks määratud kivist Peterburi ehi-
tades kehtestab Peeter samal ajal (1714. aastal) kogu maal
keelu ehitada kivist hooneid. Faktiliselt ei looda sellega
üksnes Peterburi-kujutelma, vaid luuakse kujutelm ka tema
antipoodist — palkhoonetega ja tsiviliseerimata Venemaast.
Peterburi käsitatakse kui Venemaa tulevikku, aga tuleviku-
kujutelma kõrvale luuakse kujutelm ka Venemaa mineviku-
seisundist, kujutelm, mis tegelikkusega päris kokku ei sobi-
nud. (Moskvat oli varasematel aegadel “valgekiviseks”
hüütud, aga nüüd tuli Moskvat pidada palklinnaks.) Uue
kultuuri loomine eeldas vana teadlikku diskrediteerimist:
uus luuakse vana arvel selle antipoodina.

Kivihoonete ehitamise keeld on analoogiline munka-
dele antud keeluga harrastada kirjatarkust. Peetri ukaasiga
3. jaanuarist 1701. a. keelatakse munkadel varuda sulgi ja
paberit ja hiljem lülitatakse see keeld “Hingehoiu eeskirja-
de” lisandustesse (1722). Kloostrid olid Peetri-eelsel Vene-
maal olnud kultuurikeskusteks, mungad harrastasid sõna-
kunsti ja neil võis see isegi olla reegliks (s.t. mungavande
osaks). Nüüd hakatakse kloostreid pidama traditsioonili-
se, nõmeda kultuuri keskusteks ja munkadel (kui nad end
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uue riigikorra järgi ei painutanud) keelati kirjutamine üldse
ära. Kõigel sellel on euroopalikuks saamisega vähe asja:
tegemist on üksnes selge püüuga Euroopat järele ahvida...

Sedamööda luuakse uue Venemaa ehitamisega paralleel-
selt “anti-Venemaa”, mis sümboliseerib vana, traditsiooni-
list kultuuri. Uue Venemaa vaatepunktist on vana Vene-
maa “anti-Venemaa”, aga vana Venemaa vaatepunktist on
“anti-Venemaaks” hoopis uus kultuur. Tulemuseks on kahe
antipoodkultuuri tekkimine, mis teineteisele antagonistli-
kult vastanduvad.

Lev Tolstoi “Sõjas ja rahus” on psühholoogiliselt väga
täpne episood, milles Nataša Rostova satub talurahva hulka
maale ja talupojad seiravad teda kui nukku, kui mardisanti:
nad puudutavad teda, katsuvad kleiti, peavad aru, tund-
mata piinlikkust tema juuresoleku pärast. Uue Venemaa
vaatepunktist saavad talupoegadest mardisandid, vana
Venemaa vaatepunktist on mardisantideks aadlikud. Ja see
on teadlikult rakendatava kultuuripoliitika tulemus, see tule-
neb vastasseisust, mis luuakse Peetri reformidega ja mille
tekitab just nende reformide kunstlikkus.

Midagi sarnast Prantsusmaal ega Saksamaal ei olnud. See
on olnud Venemaa, Peetri loodud Venemaa eripära.

Edaspidi, kui Herderi ideede ja Hegeli “rahva vaimu”
(Volksgeist) ideestiku mõjul kujuneb rahva kui ajaloo liiku-
mapaneva jõu kontseptsioon, hakatakse Venemaal “rah-
vaks” pidama midagi erinevat Lääne-Euroopa arusaamast:
“rahva” mõiste osutub vastandatuks “tsivilisatsiooni” mõis-
tele. See määrab vene intelligentsi erilise tähtsuse ja spet-
siifilise funktsiooni rahvast ja tsiviliseeritud ühiskonda
sidestava lülina10.
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10 Tsiviliseerimise vaatevinklist on niisugusel vastandamisel vene kultuu-
ris olnud sügavad siirded. Uspenski väidet kinnitab näiteks mõjuka



11. Nagu näeme, ei vii vene kultuuri euroopastamise katsed
sugugi alati sarnastumiseni Läänega. Tervel real juhtudest
võib Venemaa erinemist Läänest põhjustada just see, et
Venemaale kantakse üle läänelikku kultuuri ja proovitakse
seda järeleaimata. Peetri-järgset vene kultuuri iseloomustab
suurenenud semiotiseeritus, see on orienteeritud märkide-
le: võetakse omaks uusi väljendusvorme, et siis luua nendele
vastavat sisu. Tavapäraselt sisu sünnitab väljenduse; antud
juhul aga on väljendus kutsutud sisu tekitama.

Sedalaadi orientatsioon Lääne-Euroopale võib viia pa-
radoksaalsete tulemusteni. Näiteks XVIII sajandil juurdub
Venemaal kõrvuti valgustusideedega pärisorjus, mis põhi-
neb talupoja personaalsel kinnistamisel mõisniku (ja mitte
mõisniku käsutuses oleva maa) külge. Selle tulemusena
muutub üldiseks tavaks talupoegade müümine ilma maata.
Hakatakse praktiseerima perekondade lahutamist ja muid
talupoegade pärisorjastamise kõige ebainimlikumaid vorme.
Talupoegade maata müümine algab faktiliselt XVII sajandi
teisel poolel, kuid just XVIII sajandil saab see valdavaks.
Selline teguviis kujuneb välja Peeter I bürokraatlike refor-
mide (rahvaloenduse ja pearahamaksu sisseviimise) käigus,
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vene publitsisti, kriitiku ja filosoofi Vissarion Belinski (1811–1848)
rabav mõttearendus, mille oma mälestustes on fikseerinud Ivan Pa-
najev: “Me vajame Peeter Suurt, uut geniaalset despooti, kes inimlike
printsiipide [loe: tsiviliseerimise — tlk.] nimel toimiks meiega armu-
tult ja halastamatult. Meil tuleb läbi elada terror. Vanasti pidi meid
malakaga nüpeldama Peeter Suur, et me vähegi inimese moodi välja
näeksime; nüüd tuleb meil läbi elada terror, et saada inimesteks selle
sõna täielikus ja õilsas mõttes. Meie suguvend slaavlane niipea meele-
mõistust pähe ei võta. Vana tõde: mu�ikk ei hakka risti ette lööma enne,
kui välk on sisse löönud. Ei, härrased, targutage mis te targutate, aga
püha emake giljotiin on väärt asi” (Ïàíàåâ 1988, 280. (Ivan Panajev
(1812–1862) — vene följetonist, parodist ja kriitik, Belinski sõpru.)).
Läänlase Belinski mõtteloogika toitub selgelt masohhistlikust vastan-
dumiskirest tsiviliseerimata “suguvend slaavlasele” ja Prantsuse re-
volutsiooni meetodite kodustamisvajaduse uimast… — Tlk. mrk.



millega talupojad ja holopid kanti ühisesse lahtrisse11. Talu-
pojad sattusid niiviisi orja seisusesse. Seda ei saa võtta kui-
dagi teisiti kui bürokraatlikku tsentraliseerimist ja moder-
niseerimist, mille lõppkokkuvõttes oli esile kutsunud püüd
muuta vene bürokraatlik süsteem euroopapäraseks (rahva-
loendus on süsteemi bürokratiseerimise element, lahtrite
kärpimine on süsteemi moderniseerimine). Küllaltki olu-
list rolli Peetri suhtumises pärisorjusesse võis mängida asja-
olu, et Venemaa vahetute l ä ä n e naabrite juures — Preisi-
maal ja Poolas — oli pärisorjus jõus.

Samuti tuleb meeles pidada, et Peetri reformide järel lan-
ges järsult elanikkonna kirjaoskus. Peetri-eelsel Venemaal
olid elanikud põhiliselt kirjaoskajad (mõeldakse eeskätt
lugema-õpetamist: elementaarse kirjaoskuse omandamine
oli religioosse koolihariduse osa). Peetri ja tema järglaste
hariduse euroopapäraseks muutmise reformide tulemusel
jäi suurem osa vene talupoegadest kirjaoskamatuks.

Niisiis loob Peeter küll euroopaliku Venemaa, kuid samal
ajal loob ta ka vastupidise Venemaa-kuvandi — kuvandi
asiaatlikust, võhiklikust, harimatust Venemaast. Sellega ta
tekitab oma ja võõra vahelise vastasseisu, mis määrab vene
kultuuri ja Vene ajaloo hilisema arengutee.

2002
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11 Algselt oli holopp Venemaal ori. Holoppide töö vähese tootlikkuse
tõttu hakkasid feodaalid andma neile maad, mis võrdsustas holopid
(esialgu mitteametlikult) pärisoriste talupoegadega. — Tlk. mrk.



Järelmärkusi
—

Boriss Uspenski semiootiline analüüs, milles metafoori ja
metonüümia struktuuritunnused projitseeritakse vene kul-
tuurile, avab ilmekalt selle kultuuri olulisi külgi. Ometigi
tekib tuline soov tema teravmeelset ekskurssi täiendada.

Asi on selles, et Venemaa ja “Euroopa” suhetel, kui neid
analüüsida Uspenski pakutud retooriliste tunnuste alusel,
on tahke, millest artikli autor oma käsitluses ei kirjuta.

Teatavasti on Venemaa ajaloo vältel laiendanud süste-
maatiliselt oma piire naaberrahvaste — sealhulgas teiste
Euroopa rahvaste (ja mitte ainult nende!) — arvel. Selleks
alistatud rahvaste “alandlikuks karjaks” (Leonid Sobolevi
suurvenelikus interpreteeringus) olid “erikeelsed, eripalge-
lised, eri aegadel vallutatud linnad, vürstiriigid ja riigid:
Moskva, Kiiev, Vladimir, Novgorod, Kaasan, Astrahan,
Poola ja Siber, Pihkvamaa, Tauria Hersonesos ja Gruusia,
Smolenski ja Leedu suurvürstiriik, Volõõnia ja Podoolia
vürstiriik, Ni‡ni-Novgorodimaa, Soome suurvürstiriik,
Eestimaa, Kuramaa ja Liivimaa provints, Semgallia, �e-
maitia, Vjatka ja Jugra alad, ibeeride, kabardiinide ja kar-
taliinide maad, Armeenia ja Turkestan — kõik valdused,
mis on loetletud Kogu Venemaa keisri ja isevalitseja, Poola
kuninga, Soome suurvürsti ja nii edasi ja nii edasi ja nii
edasi tiitlis” (Leonid Sobolev. Kapitaalremont. Tallinn:
“Eesti Raamat” 1976, lk. 17).

Ametlikult on aga territoriaalset ekspansiooni Venemaal
alati püütud interpreteerida kui “loomulikku” metonüü-
milist protsessi. Näiteks nõukogude ja nüüdisvene kooli-
ajalugudes on Baltikumi okupeerimist 1940. aastal esita-
tud Leningradi kaitsmise vältimatu sõjalise manöövrina
NSV Liidu poolt, mida õigustasid ka “töötava rahva” enda

EUROOPA KUI METAFOOR JA KUI METONÜÜMIA 111



“vabalt valitud tahe” siduda oma tulevik “ühise mineviku”
loomuliku järjena Nõukogude Liiduga, vms. Bessaraabiat,
Krimmi, Lvovi või Eesti alasid, eri aegadel ka Poola omi, on
Vene või Nõukogude ametlikes dokumentides peetud põ-
listeks Vene maadeks. Täpselt samas vaimus kommenteeris
ametlik Moskva Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise protsessi
kõige kõrgemal riiklikul tasandil. Eesti kuulub Euroopa sel-
lesse ossa, mida praegused Vene poliitikud nimetavad oma
ajalooliseks territooriumiks või eufemismihõnguliselt lähi-
välismaaks.

Kui laiendada metonüümia ja metafoori rakendusvälju
topoloogia- ja toponüümikavälisesse sfääri (mida Uspenski
metafoorist kirjutades järjekindlalt teeb, tuues näiteid Lää-
ne kommete jms. kunstlikust ümberistutamisest Peetri-aeg-
sesse vene keskkonda), siis ilmneb, et metonüümia ja
metafoori vastandamine kesktõuke- ja kesktõmbejõu tun-
nuste pinnal vajaks täpsustamist.

Metonüümiliselt käsitatavat territoriaalset ekspansiooni
Euroopa suunal, kus meie huviobjektiks on Eesti, täienda-
vad Moskva poolt vaadates ka mitmekihilised kultuurili-
sed jm. kesktõukejõud. Näiteks administratiiv-halduslikult
moodustati aastatel 1952–1953 Eesti NSV-s maakondade
asemele lühiajaliselt kolm oblastit (topoloogiline meto-
nüümia); kommunikatsioonispetsiifilise vormeliga seltsi-
mees tõugati käibelt härrad-prouad-preilid (metonüümia
“töörahva internatsionaalse solidaarsuse” pinnal); kul-
tuslik-religioosse metonüümilise hoogtööga leniniseeriti-
puškiniseeriti Eesti toponüümika; “rahvuskaaslasi” ühen-
dav õigusruumiline ekspansioon eeldab, et suurriik peab
loomulikuks väikesele naabrile ette kirjutada näiteks koda-
kondsusseaduse sisu oma parima arusaamise kohaselt jne.,
jne. Euroopa (kaasa arvatud Eesti) poolt vaadates näib —
ja ongi! — kogu see protsess mõistagi kunstlik — seega
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metafooriline. “Siitpoolsest” vaatevinklist pole näiteks topo-
nüümika leniniseerimisel tegu kesktõukejõududega, vaid
pigemini metafooriliste kesktõmbejõududega. Üks ja see-
sama protsess on metonüümiline või metafooriline olene-
valt vaatepunktist.

Ühtlasi peab tunnistama, et metonüümilise “loomulik-
kuse” ja metafoorilise “kunstlikkuse” vahele on sageli raske
tõmmata selget piiri. (Tasub meenutada ka Lévi-Straussi
märkust, et metonüümia on olemuse poolest metafoorili-
ne...)

Seda retoorilist ambivalentsust on küünilise otsekohe-
susega illustreerinud Vene keiser Nikolai I, kelle isiklikku
vaimutööd — asendada poola tähestik kirillitsaga — on
Boriss Uspenski teisal ulatuslikult kirjeldanud. Tähestiku
asendamine jäi õnneks katki, kuid loomuliku ja kunstliku
“mäng” poola keele vastases avantüüris kajastub keisri era-
kirjas, milles ta on veendunud, et “…need [poolakad] tuleb
teha õnnelikuks hoolimata neist endist, ja otsekui vägisi”12.
Ja veel üks näide, milles retooriline ambivalentsus on konst-
rueeritav lausa keele enda semantikast lähtudes.

Kui Nigol Andresen Eesti nukuvalitsuse välisministrina
käis 1940. a. suvel Andrei �danoviga kooskõlastamas Eesti
inkorporeerimist Nõukogude Liitu, kasutas ta (päästerõn-
gana?) terminit “ïðèñîåäèíåíèå”, mis vene keeli märgib nii
metonüümilist “ühinemist” kui ka metafoorilist (“kunst-
likku”) “ühendamist”. Aga ambivalentsuse välistas �danov
käigupealt ja käskis välisministril kasutada sõna “âõîæäåíèå”,
mis tähendab “sisseastumist”, “sisenemist” — metonüümi-
list “loomulikkust”, poliitiliselt aga samastumist, ja ainult!
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12 Vt. Íèêîëàé I è ïîëüñêèé ÿçûê: ßçûêîâàÿ ïîëèòèêà Ðîññèéñêîé
èìïåðèè â îòíîøåíèè Öàðñòâà Ïîëüñêîãî: âîïðîñû ãðàôèêè è îðôî-
ãðàôèè. — Á. À. Óñïåíñêèé. Èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèå î÷åðêè. Ìîñêâà:
ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû, 2004, 141.



(�danovi ja Andreseni jutuajamise tõlgendamisel tuginesin
Aksel Tamme memuaaridele: Aksel Tamm. Aga see oli üks
mees: Eluvisandeid. Tallinn: “Kuldsulg” 2003, lk. 24.)

Boriss Uspenski metafoorilise orientatsiooni analüüsi
sobib täiendama üks selle orientatsiooni huvitav nüanss
kuulsa Balti–Peterburi silla näol. Nimelt Euroopa sellest
osast, mida Balti–Peterburi kultuurisild eksponeerib — nii-
siis praegusest Eestist — sai Peetri vallutustega Vene Keisri-
riigi saksameelne perifeeria. Ja “kunstlikud” metafoorili-
sed suhted hakkasid toimima Vene impeeriumi enda s e e s.
Väärib toonitamist, et selle suhtemudeli viimasest vaatusest
võtsid juba osa ka genuiinsed eestlased, kui nad osalesid
“euroopaliku” perestroika-metafoori lammutavas võimen-
damises ja selle võimenduse tagasimängimises (meiepoolne
“loomulikkus”!) perifeeriast emamaale. Siin liitus Moskva
ettevaatlik orientatsioon “Euroopale” (metafoor) loomu-
liku ekspansiooniga Baltikumist perestroika “kodumaale”
(metonüümia).

Retooriline vaatenurk võimaldab ühest ootamatust as-
pektist kommenteerida Tartu rahulepinguga seotud afääre.

Euroopa kultuuriruumiga harjunud inimest rabab just
“loomulikkus”, millega Tartu rahulepingut on Vene poolelt
kangekaelselt tühiseks kuulutatud. Jättes siin kõrvale Vene
välisministeeriumi puhtjuriidilised nõksud, tuleb möönda,
et tegelikult on Moskva seisukohal sügavad kultuurilised
juured, mis on Uspenski võtmes metonüümiliselt tõlgen-
datavad.

Juri Lotman on kirjeldanud tagamaid, mis mõjutavad
lepingu interpreteerimist — ühest küljest lääne ja teisest kül-
jest vene traditsioonis. Leping on tema sõnutsi algselt olnud
maagiline akt. Rooma õiguse ruumis areneb siit lepingu
usulis-autoritaarne tõlgendus ja paralleelselt sellega — for-
maaljuriidiline tõlgendus, mis levis ladinakeelses Euroopas
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ja juurdus seaduste näol juba keskajal. Venemaa jääb Roo-
ma õigusruumist puutumata Peeter I reformideni ja kauem-
gi veel: esimesed seadusekoodeksid Rooma õiguse najal
luuakse teatavasti alles 1830-ndatel. Sellega on seletata-
vad paganlike tavade ja religioossete reliktide jäljed vene
õiguskultuuris. Keskaegseid vene folkloori- ja kirjandus-
likke tekste läbib punase joonena arusaam, et lepingupart-
neriks saab olla vaid saatanlik jõud või selle mingi pagan-
lik adekvaat. Hilisemate arusaamade kohaselt hakatakse
lepingusse suhtuma kui “läbi-lõhki inimlikku asja — tähen-
duses, mis kõik “inimliku” (= patuse) vastandab “jumali-
kule””. Niisiis: eriti siis, “kui leping sõlmitakse tumedate
jõududega, on temast kinnipidamine patt, lepingu rikkumine
aga tähendab pääsemist” (originaali ñïàñèòåëüíî tulnuks
“tähendab pääsemist” asemel tõlkida “on lunastav”), leping
on maagiline akt ja selle rikkumine on patu lunastamine!
(““Leping” ja “eneseloovutus” kui arhetüüpsed kultuuri-
mudelid”. — Juri Lotman. Semiosfäärist. Tallinn: “Vaga-
bund” 1999, lk. 242–243.)

Selles skeemis samastub lepingu rikkumine “loomuli-
kult” Jumalale meelepäraste tegudega; leping aga on Patu
osa, metonüümiline ekspansioon Patu valdkonda.

Boriss Uspenski käsitlus koos siinsete märkustega lubab
lõpetuseks tõdeda, et “lähivälismaa” ja Venemaa metonüü-
miliste ja metafooriliste suhete mitmekihilisus pädeb illust-
reerima ja täiendama Lotmani semiosfääriteooriat. Lotman
on teatavasti toonitanud kultuuride piirialadel — perifee-
rias ja erinevate (sub)kultuuride kokkupuute/kokkupõrke
piirkondades toimuvate informatsioonivahetusprotsesside
kahesuunalist, kakskeelset (mitmekeelset) ja eriliselt dünaa-
milist rolli, mis alatasa õõnestab keskuse konserveerivat
alalhoidlikkust. Ka vaatepunktide retoorilisi kontraste
tajutakse/teadvustatakse eriti selgesti kultuuride kokkupõrke
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piirkondades. Värske ajalugu on illustratsiooniks sellele,
kuidas Venemaa paljukeelne “lähivälismaa” on valmistanud
ja valmistamas imperiaalsele Keskusele permanentset re-
toorilist peavalu — ja seda mitte ainult Euroopa suunal —
Imperium Romanum memento!13

Peet Lepik
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PUŠKIN JA TOLSTOI:

KAUKAASIA TEEMA

—

Kaukaasia teemal on vene kirjanduses vaid kaks tähist:
Puškini looming ja Tolstoi looming. Enne Puškinit ei

leidu vene kirjanduses sellel teemal teoseid, mis kuigivõrd
ärataksid tähelepanu; täpselt samuti ei ole neid ka pärast
Tolstoid. Seejuures on Puškini ja Tolstoi seisukohad Kaukaa-
sia ja üldse Ida suhtes polaarselt vastandlikud. Veel enam:
Tolstoi vaieldamatult p o l e m i s e e r i b Puškiniga.

On selge, et Tolstoi “Kaukaasia vang” peab varjamatult
silmas Puškini “Kaukaasia vangi”: mõlemal teosel on sama
sü�ee (kangelane satub vangi ja naine päästab ta). Poleemi-
ka Puškiniga on siin ilmselge ja Tolstoi rõhutab seda sihi-
likult, andes oma jutustusele sama nime, mis on Puškini
poeemilgi. Tegelikult näeme omapärast tõlget romantilise
luule keelest psühholoogilise proosa keelde. Esimesel juhul
on kangelane sündmusliku teksti element, teda kujutatakse
distantseeritult, poetiseeritud perspektiivist. Lugeja ei
suhesta end temaga, vaid näeb teda distantsilt — esteetilise
kaemuse objektina; ta imetleb teda nii, nagu saab imetleda
eksootilist maastikku. Ent teisel juhul kujutatakse sündmusi
kangelase vahetu tajuna, millega lugeja end nii või teisiti
sidestab.

Sedavõrd eksplitsiitselt esitatud poleemikat Tolstoi loo-
mingus ei saa kuidagi pidada juhuslikuks episoodiks: pige-
mini ei piirdugi see antud teosega, vaid kajastab Tolstoi



üldist (programmilist) seisukohta, mis on — seda küll vähem
ilmsel moel — jälgitav ka tema teistes Kaukaasia temaati-
kale pühendatud teostes.

Sellest seisukohast vaadates näibki tõenäolisena, et Lev
Tolstoi “Had�i-Murat” kujutab endast varjatud poleemikat
Aleksandr Puškini “Teekonnaga Arzrumi”. Antud juhul ei
ole küsimus poleemikas romantilise, baironliku stiiliga —
siin ilmneb erinevus maailma tunnetamises ja muuhulgas
arusaamises ajaloost.

Puškini positsioon on Euroopa-keskne: tema on Kaukaa-
siasse saabunud euroopaliku tsivilisatsiooni esindajana. Veel
enam — ta tunneb, et esindab Euroopa suurriiki, kellel on
maailmas juhtiv roll. Säärane äratundmine tekib Venemaal
pärast sõda Napoleoniga: Prantsusmaa kaob poliitiliselt
horisondilt, Austria on nõrgenenud ning Euroopat esinda-
vad nüüd kaks impeeriumi — Venemaa ja Inglismaa, kes
laiendavad oma mõjusfääre ja geograafilisi piire. Mõlemad
impeeriumid ajavad Idas koloniseerimispoliitikat. Sel kolo-
niseerimisel on nii poliitiline kui ka tsiviliseeriv iseloom —
see vastab valgustusaja historiosoofilisele kontseptsioonile,
mis põhineb progressiideel ja mille järgi kõik rahvad liigu-
vad sama eesmärgi poole, kusjuures ühed neist osutuvad
ees-, teised aga tagaolijaiks. Niisuguse kontseptsiooni raa-
mides osutub kolonisatsioon õigustatuks — seda käsitatakse
tsiviliseeriva protsessina. Rahvuslik või kultuuriline oma-
näolisus osutub üldinimliku edasiliikumise etapiks1.

Tolstoi aga vahetab “Had�i-Muratis” (ka “Kasakates”
ning oma teistes teostes) vastanduse tsivilisatsioon–mets-
lus vastanduse loomulik–kunstlik vastu. Sellega kooskõlas
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1 Samaviisi on õigustatud Poola allutamist. [Ja seda tegi ka Puškin. —
Tlk. mrk.] (Poola võis assotsieeruda just Idaga. Vt. Ëîòìàí 1988,
615.)



jäetakse Lääne ja Ida vastandamine, mis Puškini jaoks oli nii
aktuaalne, üldse päevakorrast välja.

Eelnevalt oli juttu Puškini sidemetest valgustusaja idee-
dega. Ometigi saab sedasama öelda ka Tolstoi kohta: laias
laastus ammutavad nad ühest ja samast allikast, kuid saa-
vad seejuures nii-öelda erinevat toitu.

Tolstoi seisukoht on pärit Rousseau ideedest. Selles kon-
tekstis saab tsivilisatsiooninähtustele — kooskõlas Rous-
seau ideedega — anda negatiivse tõlgenduse, kuid vastan-
dus loomulik–kunstlik käib eeskätt inimese isiksuse, mitte
üksikute sotsiaalsete institutsioonide kohta. Puškini ja Tolstoi
erinevus peegeldab erinevust Voltaire’i ja Rousseau kont-
septsioonides.

Tegelikult vastanduvad “Had�i-Murat” ja “Teekond Arz-
rumi” samuti, nagu vastanduvad Tolstoi “Kaukaasia vang”
ja Puškini “Kaukaasia vang”: see on v ä l i s e ja s e e s m ise
vaatepunkti vastandumine. Ühel juhul (Puškini puhul)
kujutatakse Kaukaasiat üldistava pildina seda külastanud
kõrvalise vaatleja silmis, teisel juhul (Tolstoi puhul) kuju-
tatakse Kaukaasiat seestpoolt. Ühel juhul on see (esteetili-
se või ideoloogilise) hinnangu aine, teisel — süüvimine
kangelase siseellu. See vastandus on analoogiline tsentraal-
ja pööratud perspektiivide vastandumisega. Seda metafoori
kasutades võiks väita, et jutustades peab Puškin silmas tsent-
raalperspektiivi, Tolstoi aga ümberpööratud perspektiivi2.

Puškini ajalookontseptsioon on tihedalt seotud Karamzini
seisukohtadega ja kõlab nendega suuresti kokku. Näiteks
Peetri reformide üle aru pidades kirjutas Karamzin “Vene
rännumehe kirjades”:
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2 Tsentraalperspektiivi ja pööratud perspektiivi mõistete sisu kohta
lähemalt vt. siinses kogumikus lk. 470 jj. — Tlk. mrk.



“Hariduse ja valgustuse tee on rahvastel ü k s: kõik nad
liiguvad seda mööda üksteise kannul. Väljamaalased on
olnud venemaalastest targemad — nii et nende käest tar-
vitsenuks laenata, õppida, kasutada nende kogemusi [---].
Kus on rahvas, kes ei ole teiste käest midagi üle võtnud? Ja
kas siis mõõtu võtma ei peakski, et üle olla? ... Sakslased,
prantslased, inglased on olnud vähemalt kuue sajandi jagu
venemaalastest ees; Peeter lükkas meid oma raske käega
liikvele ja mõne aastaga oleme nendele peaaegu järele jõud-
nud [---] Kõik rahvuslik on tühine inimliku ees. Peamine asi
on olla inimesed, mitte aga slaavlased. Mis inimeste jaoks
on hea, see ei saa venemaalaste jaoks olla paha; ja see, mis
inglased või sakslased on inimese jaoks kasulikku ja tulusat
välja mõtelnud — see on minu oma, sest ma olen inime-
ne”3. Teisal ütleb Karamzin: “Prantsuse rahvas on läbinud
tsivilisatsiooni kõik astmed, et jõuda tippu, kus ta praegusel
ajal aset on võtnud. Tema kaasakiskuva sammu võrdlemine
meie rahva lennuga räägib imest. Imetlusväärne on see loo-
mingulise geeniuse kõikvõimas vägi, mis, rebinud Venemaa
lahti letargilisest unest, millesse ta oli vajunud, juhatas ta
valguse teedele niisuguse jaksuga, et me mõne vähese aas-
taga oleme jõudnud etteotsa koos nende rahvastega, kes
paljude sajandite vältel on meid edestanud”4 (edasi vrd.
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3 Êàðàìçèí 1984, 253–254. Karamzini kursiiv.
4 “Le Spectateur du Nord, Journal politique, littéraire et moral”. Ham-

burg 1797, n. 10; vt.: Êàðàìçèí 1984, 453, 460. Seejärel Karamzin
siiski märgib, otsekui iseenesega polemiseerides: “Kuid samas tungle-
vad mu peas teised ideed ja uued kujutelmad: kas ehitised, mis püstita-
takse ülearu kärmesti, on vajalikul määral vastupidavad? On ju Loo-
duse edasiminek ikka olnud järkjärguline ja aegapidine! Kas hiilgust
külvav irregulaarsus saab olla kindel ja vastupidav? Kas lastest, kellele
maast-madalast õpetatakse liiga palju asju, võib sirguda suuri inimesi?
[---] Ma vaikin siinkohal...”. Peetri reformides peitubki kiire kasvu oht,
nad häirivad evolutsiooni loomulikke protsesse ja nad kätkevad ohte.
Hiljem Karamzin muudab oma Peetri reforme puudutavaid vaateid



seda — küll teises kontekstis — Puškini magava Venemaa
kujundiga5). Sellest räägib Karamzin ka kõnes, mille ta
pidas Venemaa Akadeemias: “Peeter Suur, kujundades isa-
maa oma raske käega ümber, muutis meid teiste euroop-
laste sarnaseks. Kaeblemised on mõttetud [---] Väljamaalasi
jäljendada me ei taha, kuid me kirjutame, nagu kirjutavad
nemad; sest me elame, nagu elavad nemad, loeme seda,
mida loevad nemad, meil on needsamad arusaamise ja maitse
eeskujud, me osaleme rahvaste kõikjal asetleidvas vastasti-
kuses lähenemises, mis on nende harimise otsene tulemus.
Rahvalikule kirjatarkusele ilme andnud eripärased kauni-
dused jäävad alla üldistele kaunidustele: esimesed muutu-
vad, teised on igavesed. Venemaa jaoks kirjutada on hea;
veel parem on kirjutada kõikide inimeste jaoks. Kui teiste
sabas minek meile haiget teeb, siis võime inimkonna ülemaa-
ilmse eesmärgi suunas käia ajastu teed teistega kõrvu”6.
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ja ütleb: “Me oleme muutunud maailmakodanikeks, kuid mõnel
juhul oleme lakanud olemast Venemaa kodanikud. Süüdi on Pee-
ter” (“Ülestähendus vana ja uue Venemaa kohta” — Êàðàìçèí
1991, 35).

Arvatavasti on see mõte seotud Prantsuse revolutsiooni sündmus-
tega, millega püstitati küsimus evolutsioonilise ja revolutsioonilise
protsessi suhtest, mis avaldub kataklüsmides: Prantsuse revolutsioo-
ni kaasaegne tajub Peetri reforme selle valguses, mis Prantsusmaal
käimas oli. Vt. siinses kogumikus lk. 84, mrk. 65.

5 “Kord unest virgub Venemaa [---]” (“K. Tšedajevile [Tšaadajevile]”
[Tšaadajev, Pjotr (1794–1856) — valgustusideede propageerija Vene-
maal, slavofiilide vastane ja Puškini lähikondlane. Oma “Filosoofilis-
tes kirjades” (neid oli kaheksa) mõistab ta hukka pärisorjuse ja ana-
lüüsib Venemaa mahajäämuse põhjusi. Esimese kirja avaldamine
(1836) tekitas nii ulatusliku vastukaja, et ta pandi koduaresti ja kuu-
lutati vaimuhaigeks. Tema tööde avaldamine keelati. Prantsuse val-
gustajatelt mõõtu võttes maalis Tšaadajev utoopilise pildi inimkonna
harmoonilisest ühtsusest ja progressiivsest arengust. Tšaadajevi nime
moonutatud kuju (Tšedajev) on Puškin kasutanud tsensuuri eksita-
miseks. — Tlk. mrk.] Ïóøêèí 1949–1950, I, 72.

6 Í. Ì. Êàðàìçèí 1848, 649 (Karamzini kursiiv).



Nii kirjutas Karamzin XVIII sajandi lõpul. Pärast võitu
Napoleoni üle olukord muutus: Prantsusmaast saab provint-
siriik, aga Peterburi (kuhu emigreerusid prantsuse aristok-
raadid) satub Euroopa poliitilise elu keskpunkti. (Olukord
muutub uuesti pärast Krimmi sõda, ja siin saab kaalukaks
Dostojevski hääl — sellest tuleb juttu allpool.)

Prantsuse valgustajate kannul formuleerib Karamzin idee
inimese mõistuse progresseeruvast arengust, mis ainumõel-
davalt kulgeb tsivilisatsiooni radadel harimatuse pimedu-
sest teadmise ja täiuslikkuse rüppe. Faktiliselt kordab ta
Condorcet’d, kelle sõnul “teiste rahvaste areng on meie
omast kiirem ja kindlam sellepärast, et nemad saavad meilt
selle, mida meie olime sunnitud avastama esimestena, ja
sellepärast, et nendest lihtsatest tõdedest, nendest meeto-
ditest, mille teadmise juurde me oleme jõudnud üksnes
kauakestvate ekslemiste hinnaga, võivad nemad aru saada
meie kõnes ja raamatutes leiduvaid tõestusi silmas pida-
des”7. Seejuures peetakse Kultuuri (Tsivilisatsiooni) evolut-
siooni üldist suunda analoogiliseks Looduse evolutsiooni-
ga — nagu seda näiteks kirjeldab Lamarck.

Säärane ajalookontseptsioon võib ajalooliselt parata-
matu tsiviliseerimise nimel õigustada vägivalda (kooskõlas
sellega, kuidas katoliiklik maailmakäsitus võis õigustada
sunniviisilist kristianiseerimist). Tolstoi astub selle vastu
välja ja esitab ajalooprotsessi kohta oma kontseptsiooni —
oma ajaloofilosoofia. Tolstoi ja Puškini poleemika on
Voltaire’i ja Rousseau poleemika omapärane, vene konteks-
tis ümbermõtestatud peegeldus. Just see määrabki mõlema
suhtumise Kaukaasiasse.
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7 Condorcet 1797, 257. Vrd. Ëîòìàí è Óñïåíñêèé 1984, 533.



Seega nii Puškini kui ka Karamzini historiosoofiline kont-
septsioon on tagasiviidav Voltaire’i ja tema järelkäijate
(prantsuse valgustajate) ideede juurde8. Kuid just siin pais-
tab selgesti välja Voltaire’i venelastest järgijate eripära. Eri-
pära ilmneb alati võrdlemisel; vene vaatekoha eripära on
eriti selgesti nähtav just siis, kui vene autorite ütlused läh-
tuvad välismaistest allikatest (mis Peetri-järgsel Venemaal
on tavaline). Kui kokkusattumusi allikaga on nendel tingi-
mustel lihtne seletada, siis lahknevused võivad tähenduse
poolest olla erakordselt paljuütlevad9.

Oma ajaloofilosoofias toetusid prantsuse valgustajad
Mõistusele: ajaloo evolutsiooni pidasid nad edenemiseks,
mida suunab Mõistuse võitlus fanatismi, harimatuse ja eel-
arvamustega.

Ent venelastest Voltaire’i-jüngrid ei asetanud rõhku
Mõistusele, vaid hoopis Kultuurile: nende lähtepunktiks
ei olnud ratsionaalsed alged, vaid eesrindlik (progressiivne)
kultuuriorientatsioon, s.t. ettekujutus tsivilisatsiooni evo-
lutsioneerumise ajaloolistest seaduspärasustest. Karamzini
epigooni P. I. Makarovi sõnutsi peame meie (venelased)
õppima “mõtteid mõlgutama nii nagu prantslased, nagu
sakslased, nagu nüüdsed haritud rahvad”10.

Erinevus on ilmne. “Meie peame mõtlema,” ütlevad
prantsuse valgustajad. “Meie peame mõtlema eurooplaste
moodi,” räägivad nende venelastest jüngrid. Niisiis ei ole jut-
tu vahetust apelleerimisest Mõistusele, vaid apellatsioonist,
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8 Jutt käib Voltaire’ist kui filosoofist. Voltaire’i kui inimesesse suhtus
Puškin põlgusega: “Kogu oma pika elu kulgedes ei osanud Voltaire
ilmaski alal hoida oma isiklikku väärikust,” ütleb Puškin Voltaire’i
kohta (Âîëüòåð. Ïóøêèí 1949–1950, VII, 419). Samal ajal räägib ta
Voltaire’i tohutust mõjust Euroopa uuele kultuurile (“Vene kirjan-
duse armetusest” — Ïóøêèí 1949–1950, VII, 313).

9 Vt. Óñïåíñêèé 2001, 396 jj.
10 Ìàêàðîâ 1803, 170.



mis on n.-ö. k u l t u u r i l i s e l t v a h e n d a t u d. Nad ei
juhindu mõistuse loomust puudutavatest kaalutlustest (sel-
lest, mis kooskõlastub inimese mõistusega ja mis sellele
vastu räägib), vaid kultuuri evolutsioneerumise üldistest
ettekujutustest. Euroopa kultuuri (“haritud rahvaste” kul-
tuuri) kujutatakse ette mõistuse ja kommete arengu loo-
muliku ning orgaanilise ilminguna; ja järelikult selleks, et
õppida “mõtteid mõlgutama nii, nagu [---] nüüdsed hari-
tud rahvad”, on hädavajalik nende kultuur omaks võtta.
See järeldus ei tulene kuidagi eeldusest ja apellatsioon
Mõistusele asendatakse siin apelleerimisega (õigele) Kul-
tuurile, milles mõistus nähakse väljenduvat. Orientiiriks ei
saa mõistus kui niisugune, vaid mõtlemise ja käitumise
kultuuriliselt konventsionaalsed vormid.

Sisu ja vorm (põhjus ja tagajärg) vahetavad kohad — eel-
datakse, et hädavajalik on omaks võtta progressiivsele kul-
tuurile iseloomulikud väljendusvormid, et omandada sisu,
mis on need kultuurivormid esile kutsunud11. Seda on näha
nii ajalookontseptsioonides (hinnangus Peetri reformidele)
kui ka suhtumises teistesse kultuuridesse (suhtumises Läände
ja Itta). Prantsuse valgustajatele nii iseloomulik usk Mõis-
tusesse vahetatakse usu vastu Kultuurisse, mis võib seejuu-
res omandada irratsionaalse värvingu.

Öeldu ühendab Puškinit ja Karamzini. Nad lähtuvad te-
gelikult ühest ja samast kontseptsioonist — muutunud on
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11 Vt. Ëîòìàí 1996, 14–15. On iseloomulik, et noor Trediakovski ei
tõlgi Paul Tallemant’i pretsioosset, prantsuse salongikultuuri kuulu-
vat romaani (Òàëåìàí 1730) mitte arvestusega, et Venemaal on seda
sorti kultuur eest võtta, vaid nimelt selleks, et luua siin midagi niisu-
gust, mis oleks analoogiline prantsuse salongiga (Vt.: Ëîòìàí 1985,
175; Óñïåíñêèé 1994, 131). Kui tavaolukorras sünnivad tekstid teatud
kontekstis, mis nende teket motiveerib, siis antud juhul oli teksti loo-
mine kutsutud ennetama vastava konteksti tekkimist. Vrd. selles seo-
ses: Óñïåíñêèé 1998, 6–7; Óñïåíñêèé 2001, 381 jj.



vaid vaatenurk. Karamzin teeb “Vene reisija kirjades” juttu
minevikust, “Teekonnas Arzrumi” räägib Puškin olevi-
kust. Karamzin vastandab Peetri-eelse Venemaa Läänega,
Puškin vastandab euroopaliku Venemaa ja Ida. Just niisa-
muti, nagu prantsuse kultuuri sai pidada progressiivseks
vene kultuuri suhtes, peab ta vene kultuuri progressiivseks
Ida suhtes.

See erinevus prantsuse valgustajate ja nende venelastest õpi-
laste (antud juhul Puškini) vahel annab ennast ehk kõige
ilmekamalt tunda suhtumises kirikusse ja kristlikku tradit-
siooni. Prantsuse valgustajate antikristlik ja antiklerikaalne
seisukoht on üldtuntud (ja Prantsuse revolutsiooni päevil
kutsus see seaduspäraselt esile uute kultusevormide raken-
damise); nende jaoks on kirik progressi ja valgustuse põhi-
vaenlane12.

Samas on Puškini positsioon täiesti teistsugune. Kristlus
on tema jaoks tsiviliseeritud ajaloo epohh. Tsiviliseerimata
rahvad asuvad oma ajaloo ürgses faasis ning neil tuleb risti-
usk vastu võtta; ja selles perspektiivis osutub kirik ootama-
tult progressi ning rahvavalgustuse allikaks13. Puškini sõnul
“on ristiusk meie planeedi suurimaks vaimseks ja poliiti-
liseks pöördeks [---]. Uusim ajalugu on kristluse ajalugu.
Häda maale, mis asub väljapool euroopa süsteemi!”14

Kirjas Tšaadajevile 19. oktoobril 1836. aastal räägib Puškin
sellele vastavalt “kristlikust tsivilisatsioonist” — see on

PUŠKIN JA TOLSTOI 125

12 Piisab, kui meenutada Voltaire’i üleskutset “lömastada Elajas” kirjas
d’Alembert’ile 30. oktoobrist 1760. a. või artiklit “Kannibalism”
“Entsüklopeedia” esimeses köites — viitega artiklile “Euharistia”
[ristiusu altarisakrament — tlk.]. Vt. Äàðíòîí 2001, 440, 442.

13 Vrd. Mihhail Pogodini analoogiliste mõtetega (Ïîãîäèí 1836, 7).
Vt. Òîääåñ 1973, 67.

14 Märkused Nikolai Polevoi “Vene rahva ajaloo” teise köite kohta
(Ïóøêèí 1949–1950, VII, 344).



kombinatsioon, mis Voltaire’ile pidanuks tunduma oksüü-
moronina!15

Sellest seisukohast on päris loomulik, et niisugune suh-
tumine kristlusse annab endast teada just siis, kui Puškin
kõneleb Idast — muuhulgas Kaukaasia-teemalistes teostes.
Näiteks “Teekonnas Arzrumi” räägib Puškin kristlikust
haridusest kui tõhusast vahendist, muutmaks Kaukaasia rah-
vad euroopa tsivilisatsiooni osaks. Ta räägib evangeeliumi
jutlustamisest ja vajadusest saata Kaukaasiasse kristlikke
misjonäre: “Tarvitseb [---] loota, et Mustast merest idasse
jääva ala soetamine, mis sulges tšerkesside kaubatee Türki,
sunnib neid meile lähenema. Nende taltsutamist võib soo-
dustada luksuse mõju: samovar oleks tähtis uuendus. On
veelgi tugevam vahend, mis on veelgi kõlbelisem, meie
ajastu rahvavalgustusega veelgi kooskõlalisem — evangee-
liumi jutlustamine [---] Kaukaasia ootab kristlikke misjo-
näre. Kuid meie laiskuse juures on kergem elava sõna ase-
mel vorpida elutuid kirjatähti ja toimetada kirjatarkuseta
inimestele raamatuid, mis on tummad”16. See ei ole reli-
gioosne, vaid kultuurtreegerlik seisukohavõtt: evangeeliu-
mi kuulutamine satub siin ühte ritta kaubanduse, samovari
ja luksusesemetega.

Just sedasama loeme näiteks Puškini eessõnast “Sovre-
mennikus” avaldatud olukirjeldusele “A�igutai org”, mille
autoriks oli tšerkess, vene sõjaväeohvitser: “Huvitav on
näha [---] kuidas [---] muhameedlane silmitseb sügavasse
mõttesse laskunult risti, seda kristliku Euroopa ja vaimu-
valguse kuulutajat”17.
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15 Ïóøêèí 1949–1950, X, 596, 866.
16 Ïóøêèí 1949–1950, VI, 648–649. Viimane lause on tõenäoliselt

rünnak Piibliühingu ja konkreetselt metropoliit Filareti vastu.
17 Ïóøêèí 1949–1950,VII, 344. Puškini kursiiv (kursiivis esiletõstetud

sõnad on tsitaat olukirjeldusest).



Just kristliku ja muslimikultuuri kokkupõrkele on pühen-
datud ka Puškini lõpetamata poeem “Tazit” (1829–1830),
mille loomine langeb kokku jutustuse “Teekond Arzrumi”
kirjutamisajaga18.

Seega mõtestab Puškin kristlust historiosoofilises võtmes.
Samadelt positsioonidelt polemiseerib ta ka Tšaadajeviga
ja sedapuhku ei kõnele ta enam ristiusust üldse, vaid õige-
usust19. Tšaadajev, võttes sõna katolitsismi apologeedina,
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18 Vt. Òîääåñ 1973. See, et Tazit on kristlane, selgub poeemi mustand-
variantides.

19 Näiteks kirjas Tšaadajevile 19. oktoobrist 1836 (mis on paberile pan-
dud lütseumi asutamise 25. aastapäeval!), ütleb Puškin: “[---] Ma ei
ole teiega kaugeltki nõus! Pole kahtlustki, et skisma (kirikulõhe) eral-
das meid muust Euroopast ja et meie ei ole osa võtnud ühestki suurest
sündmusest, mis Euroopa vankuma panid, kuid meil on olnud oma,
eriline missioon. [Olgu siinkohal märgitud, et see “eriline missioon”
on eksplitsiitselt või implitsiitselt läbinud vene kultuuriideoloogilisi
käsitlusi Puškinist nüüdisajani välja. Suurtest nimedest olgu eeskätt
osutatud Dostojevskile ja Sol�enitsõnile. Dostojevski suhtus Puškinisse
erilise soojusega ka seda silmas pidades. — Tlk. mrk.] Just Venemaa,
just tema ääretud avarused neelasid mongolite vallutushoo. Tatarla-
sed ei söandanud ületada meie läänepiire ja jätta meid tagalasse. Nad
taandusid oma tühermaadele ja kristlik tsivilisatsioon oli päästetud.
Selle eesmärgini jõudmiseks pidi meil olema täiesti omamoodi elu-
viis, mis ometigi muutis meid — kristlasteks jättes — ristiusumaail-
male täiesti võõraks, nii et tänu meie märterlusele jäi katoliku Euroopa
energiline areng kõikidest häiretest vabaks [---] Meie Feofani-eelne
[Feofan Prokopovitš (1681–1736) — ukraina ja vene kirikutegelane
ja kirjanik (barokkstiili viljeleja). Oli Kiievi Akadeemia rektor; elas
1716. aastast alates Peterburis. 1721 sai Sinodi asepresidendiks. Aitas
Peeter I-l kirikut reformida: koostas “Vaimuliku reglemendi” (1721).
Publitsistlikus loomingus kaitses Peetri reformipoliitikat, pooldas
(juba rektorina Kiievis) valgustusideid ja ususallivust. — Tlk. mrk.]
vaimulikkond vääris austust, ilmaski ei määrinud ta end paavstluse
madalusega, ilmaski ei oleks ta ärgitanud reformatsiooni hetkel, mil
inimkond vajas üle kõige ühtsust. Olen nõus, et meie praegune vai-
mulikkond on maha jäänud. Aga teate, miks? Ta kannab habet, ja
ongi kõik. Tema ei kuulu heasse seltskonda” (Ïóøêèí 1949–1950,
X, 595–596, 866–867). Vrd. samaga artiklis “Vene kirjanduse vai-
muvaesusest” (1834): “Venemaa jäi Euroopale kaua võõraks. Pärast



räägib samas vaimus katolitsismi tähendusest euroopa —
ja sellega ühtlasi maailma kultuurile. Puškini ja Tšaadajevi
poleemika ei ole tavapärane poleemika ortodoksi ja kato-
liiklase vahel; see ei ole kahe religiooni, vaid kahe histo-
riosoofilise kontseptsiooni vaheline vaidlus. Mõlemad
autorid räägivad kirikust kui kultuurilisest institutsioonist
(ja mitte kui Jumala ihust).

Niisiis prantsuse valgustajate kannul vastandab Puškin
eesrindlikud (progressiivsed) kultuurid mahajäänud, võhik-
likele kultuuridele, kusjuures progressi mõiste seob ta
orgaaniliselt Euroopa tsivilisatsiooniga20.

Tolstoi positsioon on täiesti teistsugune. Ta vastandab —
nagu Rousseau’gi — kultuuri mitte-kultuurile, s.o. inimese
loomulikule, tsivilisatsiooni tinglikest vormidest koorma-
mata seisundile. Põhiprobleemiks on Tolstoil siiruse, kõlbe-
lise aususe probleem (mille iseloom ei ole sotsiaalne, vaid
individuaalne, isiksuslik). Põhikonfliktiks tema teostes saab
siiruse ja silmakirjalikkuse vastasseis. Tolstoi ei räägi oma

128 BORISS USPENSKI

ristiusu valguse vastuvõttu Bütsantsilt ei ole ta osalenud roomakato-
liku maailma poliitilistes pööretes ega selle vaimutöös. Suur renes-
sansiajastu ei ole avaldanud temale mingisugust mõju; rüütelkond ei
ole soetanud meie esivanemate hinge puhast vaimustust, ja hüva va-
pustus, mille tekitasid ristisõjad, ei ole kajastunud põhjamaa tardu-
nud piirides [---] Venemaale oli määratud auväärne saatus [---] Tema
hõlmamatud tasandikud neelasid mongolite jõu ning peatasid nende
sisserände otse Euroopa piiril; barbarid ei söandanud jätta oma taga-
laks alistatud Venemaad ja pöördusid tagasi steppidesse koduses Idas.
Võrsuva valgustuse oli päästnud räsitud ja hingeheitev Venemaa…
[Märkus: Ja mitte Poola, nagu veel hiljaaegu kinnitasid Euroopa aja-
kirjad; aga Venemaa suhtes on Euroopa alati olnud ühtviisi võhiklik
ja tänamatu]” (Ïóøêèí 1949–1950, VII, 306).

20 Seda vastandust esindavad ka tema romantilised teosed: ida kultuuri
peetakse siin ennekõike veidraks (eksootiliseks, metsikuks) ja mitte
mingil juhul loomulikuks kultuuriks. Puškini kui romantiku positsioon
võib Rousseau seisukohtadele läheneda, kuid jääb nendest oluliselt
erinevaks. Seejuures romantism võib ilmneda romantilise kangelase
vastandamises metsikule loodusele.



teostes — erinevalt näiteks Dostojevskist — immanentsest
Tõest ja Valest, ta ei kõnele Heast ja Kurjast kui niisugus-
test; teda huvitab muu — inimese käitumise orgaanilisus,
loomulikkus. Tolstoi ei räägi meile Jumalast, nagu ta ei
räägi ka millestki absoluutsest; juttu ei ole sellest, kuidas
Jumala ees siiras olla, vaid sellest, et olla siiras iseenda ees.
Hea ja Kurja probleem leiab tal lahenduse kui loomuliku ja
kunstliku (tingliku) probleem.

Tema teoste kangelased jagunevad siirasteks ja silmakir-
jalikeks, tõerüütliteks ja valekuulutajateks. Kangelase teeks
on kõlbeline täiustumine, valskusest vabanemine. Kuivõrd
seda esitatakse loomuliku ja kunstliku vastandamise kaudu,
siis võib osutuda, et rahvas on kõlbeliste väärtuste kandja,
kuid see ei ole sotsiaalne konflikt — see on loomuliku ja
kunstliku, Looduse ja Tsivilisatsiooni konflikt21.

Seejuures — erinevalt Rousseau’st — ei räägi Tolstoi ühis-
konna ürgseisundist; hoopiski ei lähtu ta ühiskonna täius-
liku seisundi utoopilisest ideest; loomulik ühiskond (mis
on puhas ja teostamatu utoopia) teda ei huvitagi — teda
huvitab loomulik inimene. Kõik elu sotsiaalsed vormid on
tinglikud ja sellepärast võltsid. See määrab veel ühe Tolstoi
erinevuse Rousseau’st (mis mõneti lähendab teda Meister
Eckhartile) — tema põhimõttelise antisemiootilisuse22. Me
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21 Näiteks “Had�i-Muratis” ei vastandata venelasi ja mägilasi; vastan-
datakse inimesed, kelle käitumine allub loomulikele püüdlustele ja
kelle hingeelu on nii või teisiti arusaadav (nad võivad olla venelaste ja
mägilaste, kõrgemate ja madalamate sotsiaalsete kihtide hulgast), ja
inimesed, kes alluvad sotsiaalsele tinglikkusele, kes elavad normide
kunstlikus maailmas. Seesama on iseloomulik ka teistele Tolstoi teos-
tele: esimesena mainitud juhul kirjeldatakse tavaliselt (kuid mitte alati)
kangelase siseelu, teisel juhul võidakse inimesi esitada automaatidena
(nukkudena; vrd. Ãèïïèóñ 1966; Óñïåíñêèé 2000, 257–259).

22 Vrd. selles seoses: Pomorska 1983. [Tolstoi ja Rousseau vastandami-
ne on kaheldav. Ka Juri Lotmani seisukoht selle küsimuse semiootili-
sel analüüsil on vastupidine, kui ta kirjutab: “[---] Valgustusajal tajuti



vormime oma mõtted ja tunded märkideks, me väljendame
neid tinglike väljendusvahenditega, mis on meile külge poo-
gitud ja tulemuseks on, et vorm osutub sisu suhtes parata-
matult ebaadekvaatseks. Kui me teiste inimestega suhtleme,
siis seirame end ühtlasi kõrvalt — läbi teise inimese silma-
de — ja see sunnib meid mängima rolli, sotsiaalse maski
taha peituma, s.t. jälle aina valetama23.

Nii selgub Tolstoi suhtumine keelde kui sotsiaalse suht-
lemise vahendisse. See suhtumine on järsult negatiivne —
keel sunnib meid valetama. Kirjaniku jaoks on see paradok-
saalne, ja sellest on tingitud Tolstoi kui isiksuse sisekonf-
likt: kirjandusliku loomingu protsess kui niisugune satub
vastuollu tema ideoloogiaga. Selle konflikti tulemusel lak-
kab Tolstoi lõpuks kirjutamast.

Täpselt samuti on määratav ka Tolstoi suhtumine kul-
tuurisse, milles ta näeb sotsiaalse eksisteerimise tinglikke
(kunstlikke) vorme. Tolstoi võitleb keele ja kultuuri märgi-
lise loomuse vastu; ometigi ei kujuta ei keel ega ka kultuur
endast midagi muud kui märgisüsteeme. Seega saab väita,
et Tolstoi võitleb keele ja kultuuri vastu — seda niivõrd,
kuivõrd nad võivad sattuda vastuollu inimese loomuliku
olekuga.

Niisiis — Tolstoi vastandab Kultuuri ja Mitte-kultuuri.
Põhimõtteliselt loob see võimaluse hinnata eri kultuure
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märki k u n s t l i k u tsivilisatsiooni tuumana [minu sõrendus — tlk.],
mis vastandus mitte-märkide loomulikule maailmale [---] Vabanemine
sõnade võimust langeb valgustusaja kultuuris kokku vabanemisega
terviku valitsemisest osa üle. Üksikisik omab iseseisvat väärtust sõltu-
mata sellest, keda ta esindab (on kõnekas, et Rousseau suhtus esinda-
mise ideesse taunivalt, leides, et suveräänsus on võõrandamatu).” Juri
Lotman. Kultuuritüpoloogiast. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2010,
lk. 54, 56. — Tlk. mrk.]

23 Lõppkokkuvõttes on sellega seotud ka Tolstoi loomingus nii tähtis
“võõritamise” võte.



ühtemoodi (Tolstoi seisukohalt võib neid, nagu näha, hin-
nata ühtviisi negatiivselt).

Kuid tuleme Puškini juurde tagasi. Ütlesin, et tema seisu-
kohti on tunduval määral kujundanud maailmataju, mis
tekib Venemaal pärast võitu Napoleoni üle. Venemaal on
Napoleonisse suhtutud reeglina järsult eitavalt ja see on
üks venelaste ja poolakate terava erimeelsuse allikatest24.
See suhtumine muutub üheks nendest karakteristikutest,
mis on püsivalt iseloomustanud vene kultuuri. Negatiivne
suhtumine Napoleonisse ühendab kõige erinevamaid vene
kirjanikke, nagu Puškin, Tolstoi ja Dostojevski. See on jäl-
gitav nii otsehinnangutes (vrd. Napoleonile pühendatud
Puškini luuletustega25 või Napoleoni kujuga Tolstoi “Sõjas
ja rahus”) kui ka kirjanduslikes kangelastes: piisab, kui mee-
nutada Hermanni Puškini “Padaemandas” ja Raskolnikovi
Dostojevski “Kuritöös ja karistuses” (seejuures Raskolni-
kovi kuju on inspireeritud vahetult Hermanni kujust)26.
See hoiak võib muuseas põhjustada negatiivse suhtumise
dekabristidesse ja dekabristide ringkonda; eriti räigelt ilm-
neb see Jermolovi suhtes, kes mängis Napoleoni avalikult27;
muuseas, kas mitte temaga pole seotud Puškini värsiread
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24 Poolakate religioossest Napoleoni-kummardamisest kirjutab Herzen
“Minevikus ja mõtetes” (V osa, ptk. 36 — Ãåðöåí 1954–1965, X,
41–42).

25 “Napoleon Elbel”; “Napoleon”, vrd. oodiga “Priius” jt. Puškini suh-
tumisest Napoleonisse üldse vt. Ëîòìàí 1981, 87–88; Ëîòìàí 1980,
600; Ëîòìàí 1988, 610; Ëîòìàí 1967, 763.

26 Vt. Ëîòìàí 1975a, 803. Vrd. selles seoses: Ëîòìàí 1962a, 555;
Ëîòìàí 1979, 278–280; Ëîòìàí 1975a, 684.

27 Gribojedov nimetab Jermolovit kirjades “hr. Ibeeria asekonsul”. Tei-
ses kirjas ütleb Gribojedov, ilmselt Jermolovit Napoleoniga võrrel-
des: “On üks asjaolu, mis näitab kätte, kas ta hindab inimesi [---] See
oli seejuures hämar ilukõnelisus, mitte aga nüüdne katkendlik, segane,
napooleonlik retoorika” (Ãðèáîåäîâ 1956, 481, 397; vrd. 381, 406).



“Jevgeni Onegini” teise peatüki 14. stroofist (“Me oleks
kõik napooleonid”28)?

Võitu Napoleoni üle suhtutakse Ida ja Lääne vastandamise
kontekstis, mis oli vene eneseteadvuses aktuaalne, kuid see-
juures võidakse seda võitu eri ajalooepohhidel tõlgendada
eri viisi. Puškini suhtumisest ma juba rääkisin: võitu prants-
laste üle tajuti kui üht Vene ajaloo põhisündmust; seejuures
hakatakse Venemaad pärast võitu Napoleoni üle tajuma
Euroopa suurriigina, ühena Euroopa tsivilisatsiooni kes-
kustest (samal ajal kui Prantsusmaa muutub provintsiks —
tegelikult selleks, milleks enne oli olnud Venemaa). “Dekabris-
tide, Gribojedovi ja Puškini põlvkonna silmis algas 1812.
aastast Venemaa sekkumine maailma ajalukku”29. Selles ongi
Puškini sõnade mõte, millega ta pöördub Napoleoni poole:

Ta nimi olgu kiidetud, sest vene rahval
Kord kätte näitas ta nii uhke saatuse!30

“Poltaavas” (I laul) nimetab Puškin Napoleoni “saatuse-
prohvetiks” ja selles nimes peitub teadlik kahemõttelisus:
Napoleon on ühteaegu Saatuse hellik ja Saatuse tööriist, ja
“Poltaava” kontekst võimaldab nii seda kui ka teist inter-
pretatsiooni:

Kord Karl käis seda teed, kus hiljem käinud
Veel teine, väga vägev vaenlane.
Ta huku säratust maailm on näinud —
See paistis läbi nurjund saatuse31.
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28 Puškin 1973, 47 [Betti Alveri tõlge].
29 Ëîòìàí 1988, 610.
30 “Napoleon” (Ïóøêèí 1949–1950, II, 216).
31 [Tarvitseb märkida, et Betti Alveril (A. Puškin. Luulevalimik. Tal-

linn: Ilukirjandus ja Kunst 1949, lk. 143) ei ole õnnestunud seda kahe-
mõttelisust päris adekvaatselt vahendada. Vrd. Alveriga: “Me päevil



Situatsioon muutub pärast Krimmi sõda (1853–1856),
mil Venemaa saab lüüa Prantsuse, Inglise, Türgi ja Sardii-
nia liitlasvägedelt (Tolstoi alustab “Dekabriste” Napoleo-
ni-vastase sõja ja Krimmi sõja võrdlemisega: “Seisund, mis
XIX sajandil sai Venemaale osaks kahel korral — esimest
korda kaheteistkümnendal aastal, kui me Napoleon I-le
naha peale andsime, ja teist korda viiekümne kuuendal
aastal, kui Napoleon III meile naha peale andis”32).

Puškini europotsentristliku hoiakuga on huvitav kõr-
vutada Dostojevski hoiakut “Kirjaniku päevikus” (1881).
Vastates seisukohavõttudele “milleks on tulevikus vaja val-
lutada Aasia?; mis meil seal teha on?”, ütleb Dostojevski:

“Vaja on sellepärast, et Venemaa ei asu ainult Euroopas —
ta on ka Aasias; vaja on sellepärast, et venelane ei ole üks-
nes eurooplane — ta on ka asiaat. Vähe sellest — Aasias on
meil võib-olla rohkemgi lootusi, kui Euroopas [---].

Tuleb eemale peletada orjameelne hirm, et meid haka-
takse Euroopas kutsuma asiaatlikeks barbariteks ja et meie
kohta öeldakse, et me oleme palju rohkem asiaadid kui
eurooplased. See häbi, et Euroopa meid asiaatideks peab,
on meid kummitanud juba peaaegu kaks sajandit [Peetri
aegadest alates — B. U.] [---] See meie valehäbi, see meie
võlts enesehinnang, et meie oleme puhtal kujul ja ainult
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samal sõjaretkel / Käis teine vaenlanegi. Siis / Ta laubalt saatuslikul
hetkel / Suur langus võidupärja viis”. Puškini ìóæ ðîêà (saatuseproh-
vet ~ saatuslik mees) on ühelt poolt ñèëüíûé âðàã (tugev vaenlane),
kes teiselt poolt ïàäåíèåì îñëàâèë (määris langusega) ñâîé ïîïÿòíûé
øàã (oma nuripidise tee). — Tlk. mrk.] Ka teisal pöördub Puškin
Napoleoni poole analoogiliselt: “Mees saatust käsutas, kuid alistuti
taas [---]” (Mis sõnumi sa tõid, ja kes su saatis? (Çà÷åì òû ïîñëàí áûë
è êòî òåáÿ ïîñëàë?)). Ïóøêèí 1949–1950, II, 179). Vrd. viimaks
värssidega “Jevgeni Onegini” X peatükist: “Saatusemees — see võitlev
rändur” (Ñåé ìóæ ñóäåá, ñåé ñòðàííèê áðàííûé) Ïóøêèí 1949–1950,
V, 210.

32 Òîëñòîé, III, 438–439.



eurooplased, aga mitte asiaadid (kes me pole ilmaski laka-
nud olemast) — see häbi ja see võlts hinnang on nende kahe
sajandi jooksul meile palju, väga palju maksma läinud, ja
selle pärast me oleme ilma jäänud oma vaimsest iseolemi-
sest ning poliitilisest edust Euroopas [---] Ja mida kõike me
teinud ei ole, et Euroopa hakkaks meid omadeks pidama —
eurooplasteks, ainult eurooplasteks ja mitte tatarlasteks!
Me oleme vahetpidamata ja väsimatult Euroopasse trügi-
nud, oleme tikkunud osa võtma kõigist tema asjadest —
suurtest ja väikestest. Küll oleme me ähvardanud teda jõu-
ga, saatnud meie vägesid sinna “keisreid päästma”, küll
uuesti teda kummardanud — mida ei oleks pidanud tege-
ma — ja veennud teda, et meie oleme loodud ainult selleks,
et teenida Euroopat ja Euroopa õnnelikuks teha.”

Edasi ütleb Dostojevski, et me oleksime pidanud Napo-
leoniga ära leppima ja maailma temaga ära jagama: Prant-
susmaale jäänuks Lääs, Venemaale — Ida, mida Inglismaa
on nüüd endale vallutamas. Ja ta jätkab:

“Kuid meie oleme peenraha vastu loovutanud kõik [---]
Kas mitte meie ei soodustanud germaani riikide tugevne-
mist, kas mitte meie ei sepistanud nende jõudu [---]? [---]
Lõppes sellega, et igamees Euroopas [---] hoiab nüüd hõl-
ma all kivi, mis on varutud juba ammu meie pihta viskami-
seks [---] Mida me Euroopas teda teenides võitnud oleme?
Ainult vihkamist!…

Kuid miks Euroopas püsib meie vastu niisugune viha,
miks keegi neist ei suuda meiega alatiseks leppida, meie
ohutust uskuma hakata, uskuda, et me oleme nende sõbrad
ja lahked ümmardajad ning et ülepea kogu meie missioon
Euroopas ongi teenida Euroopat ja selle heaolu [---] Ei,
nemad ei hakka meid uskuma! Peamine põhjus on nimelt
selles, et nad ei suuda kuidagi meid omadeks pidada.
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Nad ei hakka mingi hinna eest ega iialgi uskuma, et me
tõepoolest võime koos nendega ja nende kõrval osa võtta
nende tsivilisatsiooni edasisest teenimisest. Nad on tunnis-
tanud meid oma tsivilisatsiooni võõrikuteks, tulnukateks,
usurpaatoriteks. Nad peavad meid kurjategijateks, kes on
varastanud nendelt nende valgustuse, kes on selga vaheta-
nud nende rõivad”33.

Nagu näeme, on Puškini ja Dostojevski seisukohad po-
laarselt vastandlikud. Osaliselt on see seletatav asjaoluga,
et nad esindavad ajaloo eri perioode: Puškini vaatekoht on
iseloomulik XIX sajandi esimesele poolele (pärast võitu
prantslaste üle, kui Venemaa osales Euroopa alliansis), Dos-
tojevski vaatekoht — sajandi teisele poolele (kui Venemaa
oli Krimmi sõjas lüüa saanud Euroopa liitlasvägedelt, kes
ühinesid Türgiga). Kogu erinevuse juures on nendel vaate-
kohtadel ometigi ühine joon — Venemaa roll jääb mõlemal
juhul Lääne ja Ida vastandamise konteksti. Puškin käsitab
Ida Lääne vahendusel, läänelikust perspektiivist34; seejuu-
res Kaukaasia kujutab endast tema jaoks Ida seda osa, mis
asub Vene impeeriumi piirides ja mida saab oma silmaga
näha. Dostojevski, vastupidi, käsitab Läänt Ida kaudu, ida-
pärasest perspektiivist. Aga Tolstoi, nagu ma juba maini-
sin, on säärase vastandamise üldse kõrvale heitnud.

2004
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33 Äîñòîåâñêèé 1972–1990, XXVII, 33–35. Dostojevski kursiiv.
34 Selles seoses vt. Óñïåíñêèé 1999.



HISTORIA SUB SPECIE

SEMIOTICAE1

—

Semiootilisest vaatevinklist on ajalooprotsessi võimalik
kirjeldada kommunikatsiooniprotsessina, milles pide-

valt lisanduv uus informatsioon põhjustab ühiskonna (soot-
siumi) kui adressaadi nii- või teistsuguse vastureaktsiooni.
Koodina toimib seejuures teatav “k e e l” (mõistagi ei käsi-
tata seda terminit siin kitsas, lingvistilises, vaid avaras,
semiootilises tähenduses), mis määrab ühtede või teiste nii
reaalsete kui ka potentsiaalselt võimalike faktide retseptsioo-
ni nendele vastavas kultuurikontekstis. Niisiis sündmustele
omistatakse tähendus: sootsiumis l o e t a k s e sündmuste
t e k s t i. Võib öelda, et oma elementaarses faasis kangastub
ajalooprotsess uute lausungite loomise protsessina teatud
“keeles” ja lausungite lahtimõtestamisena ühiskondliku
adressaadi (sootsiumi) poolt.

See “keel” on ühest küljest ühiskonda ühendav, võimal-
dades selle liikmete kommunikatsiooni, ühetaolist reagee-
rimist toimuvatele sündmustele. Teisest küljest korrastab
see informatsiooni ennast, võimaldades tähendusväärsete
faktide valikut ja nendevaheliste seoste loomist: seda, mis
selles keeles kirjeldatav ei ole, ühiskondlik adressaat just-
kui üldse ei tajukski; see lihtsalt irdub tema vaateväljast.

1 Ajalugu semiootilisest vaatevinklist.



Antud ühiskonna keel ajapikku loomulikult muutub, mis
ei välista võimalust fikseerida sünkroonlõikeid, mis luba-
vad keelt kirjeldada toimiva mehhanismina (vrd. põhimõt-
teliselt analoogilise situatsiooniga loomulikus keeles).

Ühed ja samad objektiivsed faktid, mis moodustavad
reaalsete sündmuste teksti, võivad eri keeltes saada erine-
va interpretatsiooni — vastava sootsiumi keeles ja mingis
muus, teise ruumi ja aega kuuluvas keeles (selle võib näiteks
tingida sündmuste erinev liigendamine, s.t. teksti erinev
segmenteerimine, aga samuti erisused vastavaid segmente
suhestavate põhjuste ja tagajärgede kehtestamisel). Näiteks
sellel, mis antud epohhi ja antud kultuuriareaali vaate-
punktist on tähendusväärne, võib teise kultuuriajaloolise
areaali ettekujutuste süsteemis tähendus üldse puududa, ja
vastupidi. Seejuures tuleb silmas pidada, et just selle soot-
siumi ettekujutuste süsteem, millel on sotsiaalse adressaadi
roll, määrab sündmuste, s.t. ajalooprotsessi kui niisuguse
vahetu hargnemismehhanismi.

Teatava kultuuriajaloolise areaali keele kirjeldamiseks
on eriti ilmekad konfliktsed, kontroverssed situatsioonid,
mille põhjustavad eri keelte kokkupõrked ühe ja sellesama
tegelikkuse raames ning milles ilmneb nendesamade sünd-
muste täiesti ebaadekvaatne retseptsioon. Äärmisel juhul
võib tekkida olukord, kus teate edastaja ja saaja kasutavad
sisuliselt erinevaid keeli, kuigi nende eksplitsiitsed väl-
jendusvahendid on kokkulangevad. Näiteks Peetri ajastu
pakub rikkalikku ainest kirjeldamaks Peetri-eelse Venemaa
assotsiatiivsete seoste süsteemi — ja seda nimelt ajastu
seesmise vastuolulisuse, kultuurilise heterogeensuse tõttu.
Nagu näib, pakub selle käsitlemine osutatud vaatenurgast
samal ajal otsest huvi Peetri enda iseloomustamisel. Üheks
selle ajastu võimalikest tõlgendustest just ongi sedastus, et
teate saatja ja vastuvõtja (Peeter ja sootsium) kasutasid
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põhimõtteliselt erinevaid keeli. Allpool siiski näeme, et nii-
sugune interpretatsioon ei ole ainuvõimalik. Igatahes leia-
me eest ilmeka konfliktsituatsiooni, sest laiad rahvahulgad
olid Peetri ja tema mõttekaaslaste tegevusele kahtlemata
andnud eitava hinnangu, kasutades selleks äärmiselt nega-
tiivseid termineid. Nagu teada, tajusid kaasaegsed (mõneti
isegi järgnevad põlvkonnad, kui silmas pidada vanausulisi2)
Peetrit Antikristusena, mis omakorda põhjustas rea Peetri-
vastaseid väljaastumisi. Leidub märkimisväärne hulk (eri
liiki) dokumente, mis niisugust retseptsiooni sedastavad.
Just nende analüüs võimaldab ühtlasi avada sellise reakt-
siooni vahetult formaalseid, s e m i o o t i l i s i (vahel ka
koguni kitsalt lingvistilises mõttes keelelisi ) tagamaid. Võib
resoluutselt kinnitada, et Peetri tegusid e i s a a n u d k i
t e i s i t i t a j u d a: enamasti oli nende retseptsioon Peetri-
eelse Venemaa ettekujutuste foonil enam-vähem üheselt
ette määratud — umbes sama täppiminevalt, nagu ü t e l -
n u k s Peeter s e d a e n e s e k o h t a i s e.

Retseptsiooni niisugune semiootiline tingitus võib teatud
juhtudel olla eriti ilmekas. Vaadelgem mõningaid sellega
seotud fakte, pöörates teadlikult tähelepanu peamiselt just
formaalsetele, “keelelistele” teguritele.

Näiteks Peetri abielu Katariinaga ajendas järsult negatiivse
reaktsiooni, ja mitte ainult sellepärast, et Peeter abiellus
teist korda, kuigi tema sunniviisiliselt nunnaks pühitsetud
naine oli elus — sääraseid pretsedente oli ju (olgugi et üksi-
kuid) aset leidnud varemgi. Pretsedenditu oli veresuguluse
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2 Tuleb arvestada, et Peetri ajastul oli niisugusel ettekujutusel nähtavasti
küllalt üldine iseloom ja see ei olnud üldse seotud üksnes vanausulise
sootsiumiga. Tähtis on arvesse võtta sedagi, et vanausuliste koosseis
Peetri ajal muutus, saades täiendust just Peetri uuenduste vastaste ar-
vel. Sellepärast võivadki vanausuliste hilisemad arusaamad kajastada
Peetri ajastu üldist häälestatust.



ja vaimse suguluse segiajamine. Asi oli selles, et Katariina
ristiisaks, kui ta õigeusku pöördus, oli olnud tsaari poeg
Aleksei Petrovitš. Järelikult oli Katariina Aleksei ristitütar
(isegi “Aleksejevnaks” hakati Katariinat kutsuma ju ristiisa
järgi, s.t. nime võidi käsitama hakata just i s a n i m e n a —
selle sõna otseses mõttes!), aga Peetri enda jaoks sattus ta
vaimulikus3 suguluses oleva lapselapse staatusesse. Seejuu-
res vaimulikku sugulust veresugulusest antud juhul ei lahu-
tatud, vaid seda peeti veelgi tähtsamaks. Niisiis Peeter, lastes
end Katariinaga laulatada, otsekui a b i e l l u s o m a l a p s e -
l a p s e g a. Seda ei saadud käsitada teisiti kui vaimuliku
intsestina, põhiliste kristlike seaduste jämeda rikkumisena.

On kerge märgata, et vastava reaktsiooni määras lõpp-
kokkuvõttes sõna “isa” semantika. Selle sõna semantika
mängis olulist rolli ka seoses suhtumisega Peetri ja Feofan
Prokopovitši kirikureformidesse.

1721. aastal võttis Peeter endale uue tiitli: teda hakati
ametlikult nimetama “Imperaatoriks”, “Suureks” ja ühtlasi
“isamaa isaks”. Viimane nimetus oli Peetri kohta kasutusel
olnud varemgi: näiteks Feofan Prokopovitš nimetab teda
“isamaa isaks” juba 1709. aastal, oma “Võidulaulus”, mille
ta pühendas Poltaava lahingu võidule4. See väljend ei ole
midagi muud, kui ladinakeelse pater patriae — Rooma
imperaatoreid austava tiitli tõlge. Kuid vene kultuuri kon-
tekstis kõlas see täiesti teistmoodi. Kuivõrd isadus üldse
saab sündida kas vere- või vaimuliku suguluse teel, misjuu-
res Peeter, nagu on ilmne, ei saanud olla inimeste isaks
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3 Vn. äóõîâíîå võib tõlkida sõltuvalt kontekstist nii “vaimulik” kui ka
“vaimne”. — Tlk. märkus.

4 See oli Peetri ja Feofan Prokopovitši esimene kokkupuude, mis mängis
Feofani hilisemas edutamises olulist osa. Prokopovitši tervituskõne,
mille ta pidas Poltaava võidu puhul, meeldis Peetrile sedavõrd, et ta
käskis selle kohe vene ja ladina keeles ära trükkida.



veresuguluse kaudu, siis mõisteti seda nimetust pretensioo-
nina olla isa vaimu poolest. Ent isaks vaimu poolest võis
olla ainult preester; omakorda võis tiitlit “isamaa isa” ka-
sutada üksnes ülemkarjase — arhierei5, ja eeskätt patriarhi
kohta6. Ja tõepoolest — niimoodi tituleeriti üleilmseid
(Konstantinoopoli ja Aleksandria) patriarhe. Kuna selle tiitli
ametlik omaksvõtt langes kokku patriarhiameti kaotami-
sega ja järgnevalt monarhi kuulutamisega Vaimuliku kollee-
giumi “Kõrgeimaks kohtunikuks”7, siis võidi kõnealusest
nimetusest aru saada nii, et Peeter o n a s u n u d k i r i k u
e t t e o t s a j a k u u l u t a n u d e n d p a t r i a r h i k s.

Just nii sellest aru saadigi. Kuid kanooniliste reeglite järgi
nõuab kiriku juhtimine ülipühitsetud (piiskopi-)seisuse õn-
nistust toovaid volitusi. Juba patriarh Nikon8 oli ilmaliku
võimu tungimist kiriku juhtimisse nimetanud antikristliku
vaimsuse ilminguks. Vastavalt sellele pandi Peetrile süüks,
et ta on isepäi “nimetanud end isamaa isaks, tõstes end üli-
pühitsetute võimutäiusse”. Tarvitseb rõhutada, et formaal-
selt kooskõlastub see järeldus mõneti Peetri apologeetide
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5 arhierei — õigeusu kiriku kõrgem vaimulik (piiskop, peapiiskop,
metropoliit). — Tlk. mrk.

6 Sõna îòå÷åñòâî võis tähistada nii “isamaad” kui ka “isadust”, see-
juures ka “vaimulikku isadust”.

7 Selle nimetusega tullakse esmakordselt lagedale Vaimuliku kolleegiu-
mi vandetekstis, mille redigeeris Peeter isiklikult. Sõnad “Kõrgeim
kohtunik” oli oma käega juurde kirjutanud Feofan Prokopovitš.
Asjakohane väljend kanti hiljem üle Sinodi liikmete vandeteksti ja see
tunnistati kehtetuks alles 1901. aastal.

8 Nikon (sünni poolest Nikita Minov) (1605–1681) — vene kiriku-
tegelane ja poliitik, päritolult mordva talupoeg, pühitseti mungaks
1635. Tõusis 1648 Novgorodi metropoliidiks, 1652 Moskva ja kogu
Venemaa patriarhiks. Viis aastatel 1653–1656 kiriku tugevdamiseks
läbi mitu reformi, mis põhjustasid kirikulõhe. Saavutas suure mõju-
võimu ka riigiasjades. Väitis, et kirik on ilmalikust võimust kõrgem.
1666.–1667. a. kirikukogul tunnistati Nikoni kirikureformid õigeks,
kuid ta ise kõrvaldati patriarhiametist. — Tlk. mrk.



arvamusega. Näiteks Feofan Prokopovitš püüdis oma “Uuri-
muses pontifeksi7 asjus” (1721) igati põhjendada seisu-
kohta, et kristlikud valitsejaid võivad end teatud mõttes
nimetada “piiskoppideks” ja “arhiereideks”. Mõistagi ei
pea Feofan silmas nende sõnade rangelt kanoonilist tähen-
dust, kuid traditsiooniliste vaadete kandjatele oli see ka-
suistlik erinevus põhimõtteliselt vastuvõtmatu8. See kõik
langes täpselt kokku teada-tuntud ettekujutusega Anti-
kristusest, kes hõivab ülipühitsetute aujärje.

Peetri-vastastes poleemilistes kirjatükkides süüdistatakse
Peetrit selles, et ta ei piirdunud “enese tõstmisega” ainult
(ülem)hingekarjase aujärjele, vaid tõstis enda ka Jumala
aujärjele; seetõttu nimetatakse teda “valekristuseks”. Tuleb
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7 Pontifeks — Vana-Rooma kõrgema preestrite kolleegiumi liige; pon-
tifeksid pidasid tähtsaid usutalitusi, valvasid rituaalsete eeskirjade
täitmise järele. Pontifex maximus valiti rahvakoosolekul eluajaks,
seda tiitlit kandsid a-ni 383 kõik Rooma keisrid, hiljem sai see paavsti
tiitliks (ja püsib sellisena tänini). — Tlk. mrk.

8 Niisiis võib öelda, et Peetri iseloomustamisel Peetri apologeedid ja
vastased ei lahknegi eriti teineteisest formaalsete tunnuste poolest,
kuid erinevad omavehel olulisel määral suhtumise poolest sellesse
karakteristikasse. Ses plaanis on tähendusrikas see mõju, millist
antud ettekujutus hakkas etendama Vene valitsejate eneseteadvuses
oma volituste kohta. Näiteks Paul I [Paul I (1754–1801) — Peeter III
ja Katariina II poeg. Kehtestas riigis politseire�iimi (tugevdas tsen-
suuri, 1797 laskis sulgeda eratrükikojad ja 1800 keelas väliskirjandu-
se sissetoomise) ja juurutas sõjaväes — Preisi armee eeskujul — drilli
ja karmi distsipliini. Pauli isekus ja tema poliitika põhjustasid aadli
opositsiooni. Pauli tapsid vandenõulased tema poja, tulevase keisri
Aleksander I teadmisel. — Tlk. mrk.] kirjutas 5. aprillil 1797. a. sea-
dusandlikku akti troonipärimisest: “Venemaa tsaarid on Kiriku pea-
mehed”; ja see läks Seaduste kogusse. “Kirikupeaks” nimetas end ka
Katariina II.

Paul I ja hiljem Aleksander I pidasid talitusi, milleks saab volitatud
olla üksnes vaimulik: pärimuse järgi olevat nad näiteks pidanud altari-
jumalateenistusi. Täpselt niisamuti sai Paul olla Malta mungaordu
juht. Nii paradoksaalne kui see ka on, ilmneb nähtavasti just siin see
Peetri uuenduste retseptsioon, millest eespool juttu oli.



tunnistada, et ka see järeldus võib Peetri-eelse maailma-
vaate seisukohast toetuda küllaltki kaalukale alusele. Peeter
lubas end tõesti nimetada “Jumalaks ja Kristuseks”. Näi-
teks mitmes Feofan Prokopovitši, aga ka Feofilakt Lopa-
tinski kirjutises (mõnda nendest oli Peeter oma käega redi-
geerinud!) põhjendatakse teesi, mille järgi monarhid on
“Issandad ja Kristused”, ja Peetrit nimetatakse sellele vas-
tavalt. Seejuures sõna “kristus” kasutatakse siin monarhiks
salvitu tähenduses, kuid on täiesti ilmne, et seda tuli eeskätt
võtta kui pärisnime, mitte kui üldnime. Seda soodustas
oluliselt Peetri enda käitumine, muuhulgas teda ümbritse-
vad kombetalitused. Näiteks pärast võitu vaenlaste üle
võeti Peetrit Moskvas (21. detsembril 1709) vastu kiriku-
lauluga, millega palmipuudepühal pöördutakse Kristuse
poole: “Kiitus, taevane hosianna11 sellele, kes tuleb Issan-
da nimel: Jumal on Issand ja Tema on meie ette ilmunud”.
See tähendab, et Peeter justkui kujutanuks endast Jeruusa-
lemma saabuvat Kristust. Analoogiliselt sellele tervitati
Peetrit tema väljumisel Spasski kloostrist lauluga “Taevane
hosianna [---]”; tema poole pöörduti jälle kui Jumala poole,
kusjuures väljumisel kandis ta krooni, mis tekitas hõlpsasti
assotsiatsiooni okaskrooniga.

On iseloomulik, et sama komme, sama kerglane suhtu-
mine sakraalsetesse tekstidesse ilmneb ka argioludes. Näi-
teks Feofan Prokopovitš võis Peetrit, kes saabus, kui Feofan
öösel sõpradega pidu pidas, tervitada tropaari12 sõnadega:
“Südaööl üks peig seal tuleb”. Täpselt samuti võis Boriss
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11 hosianna (hbr. aita, päästa) — juudiusuliste palve- ja rõõmuhüüd
(pärineb Taaveti lauludest); võetud kristlikku liturgiasse. — Tlk.
mrk.

12 tropaar (vn. òðîïàðü < kr. troparion, hümn) — üks õigeusu jumala-
teenistuse kanoonilistest lauludest, mis avab selle sündmuse või täht-
päeva olemuse, millele teenistus on pühendatud. — Tlk. mrk.



Šeremetjev13, kui ta maalis kirjas Peetrile pildi joomapeost
tsaari poja sünni puhul (1715), kasutada kujundit evan-
geeliumi loost Püha Vaimu allatulemisest apostlite peale
(“Ja äkitselt kostis taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks
puhunud, ja nad andsid au Jumalale”); aga kirjas Peetrile
10. detsembrist 1704. aastal nimetab Menšikov14 Peterburi
“pühaks maaks”. Kui niisuguseid nähte võiski seostada
barokse teatraliseeritud kultuuri kontekstis eranditult väl-
jendusplaaniga, siis Peetri kaasaegsete silmis nägi see kõik
välja varjamatu pühaduserüvetamisena: Peeter oli otsekui
avalikult end Jumalaks kuulutanud, hakanud endast — kui
mitte just otse lingvistilises, siis semiootilises mõttes küll —
rääkima kui Jumalast. Ja tõepoolest on teada juhtumeid
peaaegu et religioossest Peetri-kummardamisest. Näiteks
Peetri võitluskaaslane invaliid Kirillov hoidis Peetri port-
reed ikooninurgas pühapiltide keskel ja k u m m a r d a s
s e d a k u i i k o o n i: andis sellele iga päev suud, asetas
selle ette küünla jmt. Vrd. Krekšini hilisema pöördumisega
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13 Šeremetjev, Boriss Pavlovitš (1652–1719) — Vene sõjaväelane ja
diplomaat, kindralfeldmarssal (1701). Juhtis Põhjasõja (1700–1721)
Narva lahingus (1700) ratsaväge ja oli 1701–1704 Vene vägede juha-
taja Baltimail. Tema juhtimisel löödi Erastvere ja Hummuli lahingus
Rootsi vägesid, tehti 1703. a. rüüsteretk läbi Eesti (Peetri esialgse,
hiljem küll muutunud plaani järgi tuli kõik kohalik hävitada), piirati
1704. a. Tartut (linn tehti maatasa ja elanikkonnast jäi vähe elama) ja
aastatel 1709–1710 Riiat. — Tlk. mrk.

14 Menšikov, Aleksandr Danilovitš (1673–1729) — Vene riigitegelane,
generalissimus (1727). Sündis õukonna tallipoisi perekonnas, sai 1686
Peeter I tentsikuks ja peagi lähikondlaseks. Oli a-st 1703 Ingerimaa
(hiljem Peterburi kubermang) kuberner, juhtis uue pealinna ja Kroon-
linna kindluse ehitamist. Väepealikuna paistis silma Põhjasõjas, eriti
Poltaava lahingus. Oli aastatel 1710–1719 Eestimaa kindralkuberner,
aastatel 1718–1724 ja 1726–1727 Sõjakolleegiumi president. Pärast
Peeter I surma (1725) aitas kaardiväe abil troonile Katariina I ja sai
Venemaa tegelikuks valitsejaks. Kõrvaldati 1727. a. võimult; suri
asumisel Berjozovis. — Tlk. mrk.



Peetri poole palvet matkiva kiidulaulu vormis: “Meie isa
Peeter Suur! Sina oled meid toonud olematusest olemas-
olusse. Enne sind me olime harimata [---] Enne sind pidasid
kõik meid viimasteks, aga nüüd peavad esimesteks” jmt.
Peetri kaasaegsetele ei saanud märkamatuks jääda tema
pretensioonid Jumalast antud erilistele eesõigustele15. Aga
seeläbi vastas säärane käitumine täpipealt kaasaegsete ette-
kujutusele sellest, kuidas käitub Antikristus (mis on tagasi-
viidav Uue Testamendi tekstile; vrd. Mt 24:516).

Otsene seos toodud näidetega on muidugi ka “Imekome-
ti peakiriku” tegevusel, mida ei saadud käsitada teisiti kui
mõnitavat irvitamist kiriku ja jumalateenistuse aadressil.
Oluline on märkida, et sellesse karnevalitoimingusse kaasati
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15 Jumaliku ja ilmaliku võimu samastamistendents (mida mõistagi ei saa
pidada Venemaa monopoliks) on olnud Vene poliitilise kultuuri per-
manentne tegur. Peetriga võrreldes tõuseb see veelgi ilmekamalt —
võib isegi öelda grandioossetes mastaapides — esile nõukogude kul-
tuuris. Sügava õigeusutraditsiooniga Venemaal, kus pärast kommu-
nistlikku riigipööret kirik praktiliselt hävitati, tõusid funktsionaalselt
ja märgiliselt Jumala staatusesse Lenin ja Stalin. Nende sõna oli Tõe
etalon, neid kummardati sakraalse hardusega, sõjas mindi surma
nende nimi huultel, neile alistuti, ja mitte sugugi ainult hirmust. Leni-
nit ja Stalinit lasti “elada!” aktusekõnede alguses ja lõpus, tsitaadid
Lenini ja Stalini teostest olid “issameie”, millega pidid — kohustusli-
kult — vähemalt algama kõik väitekirjad (olgu nad kas või kanakas-
vatusest)! Semiootiliselt saab nii Leninit kui ka Stalinit pidada maise
ja “taevaliku” (sakraalse) võimu sümbioosi märkideks. Ühtlasi mee-
nutagem, et ka Peeter (seades end taevalikku aupaistesse) võttis kiri-
kult igasuguse võimaluse võimuga konkureerida ja lubas endale teha
kiriku arvel barokselt siivutuid nalju. Lenini ajal, mil Marxi lendlauses
“usk on oopium rahvale” asendati oopium kohalikele oludele vasta-
valt puskariga, lisandus mõnitamistele terror. Ja on mõneti hämmas-
tav, et nüüdis-Venemaalgi (olenemata Vene õigeusukiriku õiguste
vormilisest legaliseerimisest) võib täheldada poliitilis(t)e liidri(te)
sakraliseerimise poliitilisi, ideoloogilisi ja sotsiaalpsühholoogilisi re-
ministsentse. — Tlk. mrk.

16 “Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: “Mina olen Messias!” ja
eksitavad paljusid.” — Tlk. mrk.



sakraalse kombetalituse t e g e l i k k e elemente, mis omanda-
sid vastavas kontekstis vastupidise tähenduse. Näiteks pat-
riarhi tembutamispulmas 13. detsembril 1715. aastal toime-
tas kirikus laulatustseremooniat tegelik (Arhangelski kiriku)
preester, üheksakümneaastane rauk. Tähendusväärne on
see, et mitte ainult pealtvaatajad, vaid ka säärastest toi-
mingutest osavõtjad võisid toimuvasse suhtuda kui oma-
moodi põrgumissa analoogi, kui kombetalitusse, millel on
negatiivne, saatanlik vägi (vrd. vürst I. I. Hovanski17 üles-
tunnistusega: “toodi mind Preobra�enskisse ja Mikita
Zotov18 tegi minust peaplatsil metropoliidi, ja mulle anti
kirjarull usust lahtiütlemiseks ja selle kirja järgi ütlesin ka
lahti, aga salgamise ajal küsiti minu käest “kas sa usud”
asemel “kas sa jood”; ja selle ärasalgamisega, et ei hakanud
vastu, saatsin ma end rohkem hukka kui habeme äraajami-
sega, ja etem olnuks mulle märtripärg, kui niisugune ära-
salgamine toime panna”).

Ettekujutust sellest, et tsaar on end kuulutanud vaimuli-
kuks või koguni pühaks isikuks, võis olulisel määral soo-
dustada ka tõik, et Peeter oli käskinud end kutsuma hakata
i s a n i m e k a s u t a m a t a — nii hüüti ju vaimulikke ja
pühakuid. Veelgi suuremat mõju pidi avaldama enese
nimetamine e s i m e s e k s, mis pidi vaieldamatult tunduma
pretensioonina pühadusele. Peetri-eelsele kultuurile oli
üldse iseloomulik ühtede või teiste isikute ja objektide
mütoloogiline samastamine nendele vastavate hierarhiliselt
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17 Hovanski oli tõenäoliselt endale ajaloos nime teinud vürst Ivan
Andrejevitš Hovanski poeg. Ivan Hovanski oli streletside 1682. a.
ülestõusu, nn. hovanštšina juht (siit ka ülestõusu nimetus); Hovanski
hukati sama aasta septembris. Sündmus on muuhulgas olnud aineks
Mussorgski ooperi “Boriss Godunov” loomisel. — Tlk. mrk.

18 Zotov, Nikita (u. 1644–1718) — aastatel 1677–1680 Peetri õpetaja,
hiljem tema sekretär ja kantseleiülem ning pitsatihoidja. Mikita on
vananenud ukraina/poola variant nimest Nikita. — Tlk. mrk.



esmaste jumalike olendite ja objektidega, mis lubas neid
selles mõttes pidada “esimesteks” — ontoloogiliselt alg-
seteks. Nii näiteks samastati Konstantinoopol ja Moskva
Roomaga ning neid hakati vastavalt nimetama t e i s e k s ja
k o l m a n d a k s Roomaks; Ivan III hüüti t e i s e k s Cons-
tantinuseks jne. jmt. Kõne all on seejuures nimelt samasta-
mine, mis otsekui avaks sääraselt nimetatu tõelise onto-
loogilise olemuse. (On iseloomulik, et teatud juhtudel võidi
inimest nimetada otse tema nimepäevapühaku järgi. Näi-
teks metropoliit Paisios Ligarides võis tsaar Aleksei Mih-
hailovitši poole pöördudes kutsuda teda “Aleksei, Jumal-
inimene”; ta otsekui nägi Aleksei Mihhailovitšis tema
patrooni — püha Aleksiuse, kelle auks tsaar ristitud oli —
olemuse ilmutust. Samas vaimus panid näiteks Pauli [tsaar
Paul I — tlk.] jüngrid endale omal ajal nimesid apostel
Pauluse ja tema õpilaste ning jüngrite järgi, tunnistades
end nende isikute kehastuseks.) Niisuguse vaadetesüsteemi
taustal pidigi nimetus “Peeter Esimene” olema tajutav õigus-
tamatu pretensioonina olla lähtepunktiks, a l g u s e k s, mil-
lele oli ligipääs vaid sakraalse sfääri (või äärmisel juhul
traditsioonis pühitsetu) kaudu. See, et Peeter hakkas end
“Suureks” nimetama, oli kaasaegsete silmis tunduvalt vä-
hem sündsusetu kui see, et ta hakkas end nimetama “Esi-
meseks”.

Habemete sunniviisiline mahaajamine ja venepäraste rõi-
vaste vahetamine saksapäraste vastu on tuntud faktid ja neil
ei ole põhjust üksikasjalikult peatuda. Osutagem vaid, et
sile lõug ja saksa rõivad omandasid kaasaegsete silmis eri-
lise tähenduse seoses sellega, et niisuguse välimusega ku-
jutati ikoonidel p õ r g u l i s i19. Seega polnud säärane kuju
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19 Vrd. Gogoli loodud saksapäraselt rõivastatud kuradi kujuga, milles
on täheldatav teatud ikonograafiline traditsioon.



vene inimese jaoks mingil moel uus: see oli talle just tuttav
ja sulandus täiesti selgepiirilisse ikonograafilisse kujutelma.
Kaasaegsete sõnutsi oli Peeter “ehtinud inimesed põrgulis-
teks”. Habemeajamist võidi otseselt seostada hereesiaga.
Patriarh Filaretile iseloomulikul viisil oli ta kirikukogus
niisuguse “krantsliku nurjatuse” ära neednud; selle vastu
astusid välja ka mõlemad Peetri-aegsed patriarhid — Joakim
ja Adrian, kusjuures viimane ähvardas habeme mahaajajad
kirikuvande alla panna. Mis vene ja lääne rõivaste vastan-
damisse puutub, siis on iseloomulik, et juba 1652. aastal
oli Venemaal elavatel välismaalastel karistuse hirmus kee-
latud kanda venepäraseid rõivaid; seda nõuet rõhutas pat-
riarh (Nikon) eriti. Teisest küljest peab arvesse võtma, et
saksapärane riietus oli Peetri-eelsel Venemaal l o l l i t a v
(maskeraadlik). Saksa rõivaid võisid sel ajal kanda tsaree-
vitšid ja nende lähikondlased. Peetri ajal aga peeti Šanski ja
Kokoškini narride pulmapidusid venepärastes rõivastes, mis
mõjusid nüüd maskeraadlikena. (Hiljem, XVIII sajandil
karistati just samamoodi gümnasiste ja üliõpilasi, kui nende
riided vahetati ümber talumeeste, s.o. vene rahvapäraste
rõivaste vastu). Seega saab väita, et iseenesest oli vene- ja
läänepäraste rõivaste vastandamine säilinud, kuid märgid
olid seejuures vastupidisteks muutunud.

Antud faktidele saaks tuua märgatavat lisa, kuid juba
nendegi alusel võib teha mõningaid järeldusi. Teatavast
vaatevinklist ei ole Peetri käitumises näha kultuurirevolut-
siooni, vaid see on endise kultuuri piiridesse jäävate anti-
tekstide kogum — miinuskäitumine. Vähemasti nii võisid
seda hinnata kaasaegsed, ja see on põhimõtteliselt oluline.
Peetri käitumine, nii paradoksaalne kui see ka on, ei välju-
nud märgataval määral traditsiooniliste ettekujutuste ja
normide raamidest: see mahub nendesse täiel määral —
ainult miinusmärgiga. Sellele vastavalt ei võidud Peetri
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tegudest ajastu keeles aru saada teisiti: kaasaegsete silmis
oli Peeter enda kohta otsekui avalikult öelnud, et ta ongi
Antikristus.

Kuid kindlasti Peeter ju tundis seda “keelt” — järelikult
ta oleks võinud oma tegude mõju ette näha. Üks tema käi-
tumise võimalikest seletustest on omaksvõtt, et oma ema-
“keelt” kui vale keelt ignoreeris Peeter täiesti teadlikult,
tunnistades ainuõigeks lääne-euroopa kultuuriarusaamade
importeeritava “keele”. Seejuures jääb Peeter tegeliku suh-
tumise poolest “keelde” — peaaegu irratsionaalselt! —
oma kultuuri ustavaks pojaks. “Õige” keele omaksvõtt ja
“valest” keelest loobumine osutub subjektiivselt märgata-
valt tähtsamaks faktoriks, kui vastavate tegude võimalikud
tagajärjed. Sellest seletusest järgneb, et Peeter sünnitas
tekste teadlikult keeles, mis oli keele suhtes, milles neid
(sootsiumis) loeti, võõras keel. See torkab silma ka kitsalt
lingvistilises mõttes (vt. näiteks ülal väljendi “isamaa isa”
kasutamise kohta ladina pater patriae tõlkena — vaatama-
ta sellele, et vene tekstides on sellel väljendil teine tähen-
dus. Niisamuti võidakse tõlgendada mõnd teistki ülal too-
dud fakti)20.

Siiski peab arvesse võtma sedagi, et Venemaal oli olemas
“pahupidise käitumise” (antikäitumise) teatav traditsioon,
mille mõju võis mingil määral — kas või mitteteadlikult —
Peetris avalduda (võib-olla nii, nagu omal ajal ka Ivan Groz-
nõis). Musta maagia kultuur (mis ilmneb posimises jmt.)
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20 Tuleb silmas pidada, et võõraste keeltega kontakteerumise tulemusel
ilmuvad Peetri ja tema lähikonna tekstidesse arvukad tõlkekonstrukt-
sioonid (kõikvõimalikud kalkad, tõlkefraseologismid jmt.), mis oma-
korda põhjustasid vene sõnade kasutamist ülekantud, metaforiseeritud
tähenduses (sest troope saab tegelikult käsitada tõlkena mingisugusest
teisest keelest). Kuid paljukeelne sootsium sai vastavatest metafoori-
dest aru sõnasõnaliselt, mis põhimõtteliselt tekitas võimalusi meta-
fooride aktualiseerumiseks.



toetub suuresti antiteetilisele vastandumisele kirikukultuu-
riga. Selles plaanis pakub huvi Peetri tavakäitumises nii
iseloomulik ümberriietumise motiiv, isiksuse kahestumine.
Sama iseloomulik on, et mitmel juhul Peetri tegevus otse-
kui õigustanuks sootsiumi suhtumist temasse, s.t. Peeter
justkui alistunuks sellele, mis temast arvati. Tema teod
vastavad eeskätt ajastu eshatoloogilistele ootustele. Anti-
kristuse ilmumist oodati 1666. aastal; kui aga seda ei sün-
dinud, hakati aastat 1666 arvestama alates Kristuse üles-
tõusmisest, mitte sündimisest, s.t. teda hakati ootama
1699. aastal (1666 + 33 = 1699). Ja vaid mõni päev enne
selle aasta saabumist (25. augustil 1698; meenutagem, et
uus aasta algas 1. septembril) naasis Peeter oma esimeselt
välisreisilt, kusjuures tema saabumist tähistati kohe kul-
tuuriuuenduste tsükliga (sunniviisiline habemete mahaaja-
mine algas lausa järgmisel päeval; habemete hävitamisega
tähistati ka 1699. aasta saabumist; kohe algas ka võitlus
vene rahvapärase riietuse vastu ning rida teisigi samalaad-
seid reforme). Sellega liitus loomulikult tekkinud kuuldus,
et tõeline Peeter on välismaal maha löödud; seejuures need
kuuldused hakkasid levima juba e n n e Peetri s a a b u -
m i s t. Tundub, et legendi teket “ümbervahetatud tsaarist”
soodustas ka karnevalitaoline maskeraad, kus Peeter reisis
inkognito urjadnik Pjotr Mihhailovi nime all. Veel häm-
mastavam on, et kuuldused tsareevitš Aleksei elu kallale
kippumisest said alguse (nagu on osutanud K. V. Tšistov)
kümme aastat enne, kui Peetri tegu aset leidis, ja need olid
seda otsekui ette kuulutanud (on tähendusväärne, et nende
kuulduste toel ilmub kuus aastat enne tsareevitši hukkamist
lagedale esimene isehakanud Vale-Aleksei!). Seega Peetri
teod sobisid nagu valatult kokku nende kujutelmadega, mis
olid juba ammuilma olemas.
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Kuid Peetri käitumise sisemistest ajenditest olenematult
on täiesti seaduspärane vastavate tekstide sootsiumi keeles
lugemise tulemus ise. Tagajärjed on teada — nendeks on
Peetri reformide ebaloomulikkus, mis annab tunda veel
palju hiljemgi.

1996 (1976)
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TSAAR JA ISEHAKANU: VÕIMU

USURPEERIMINE VENEMAAL

KULTUURIAJALOOLISE

PROBLEEMINA

—

1.Võimu usurpeerimine ei kujuta endast pelgalt Vene-
maale omast nähtust, ent ühelgi teisel maal pole see

olnud nii sage ega mänginud rahva ja riigi ajaloos nii tähele-
panuväärset rolli (vrd. ×èñòîâ 1967, 29). Venemaa ajalugu
ei saa kirjutada võimu usurpeerimise probleemist mööda
vaadates; Kljutševski sõnul “esimest Vale-Dmitrist1 alates
on meil võimu usurpeerimine muutunud riigis kroonili-
seks haiguseks: harva, kui mõni valitsemisaeg sellest peale
kuni peaaegu XVIII sajandi lõpuni välja on ilma isehaka-
nuta möödunud” (Êëþ÷åâñêèé III, 26). Alates XVII sajan-
di algusest kuni XIX sajandi keskpaigani võib Venemaal
vaevu leida kaks-kolm aastakümmet, mida ei tähista uue

1 Vale-Dmitri I (surnud 1606) — trooni usurpeerinud Vene tsaar,
valitses 1605–1606. Esines Ivan Groznõi 1591. a. hukkunud poja
Dmitrina. Vale-Dmitri päritolu ei ole teada. Teda on samastatud dia-
kon G. Otrepjeviga, kes oli Moskvas Tšudovo kloostri diakon Krem-
lis ja põgenes sealt 1601. a. Poola. Samal aastal hakkas ta Poola suur-
feodaalide ja katoliku vaimulike toetusel ette valmistama intervent-
siooni Venemaale. Ta jõudiski 1605. a. juunis Moskvasse, kus upitati
teatava osa vene feodaalide toetusel troonile. Tapeti 1606. a. mais
poolakatevastase rahvaülestõusu ajal. — Tlk. mrk.



isehakanu ilmumine; teatavatel ajaperioodidel võib ise-
hakanuid kümnete kaupa üles lugeda (×èñòîâ 1967, 32,
179–180).

Selle nähtuse juurteni ei ole seni lõplikult jõutud. Uuri-
jad on enamasti püüdnud võimu usurpeerimise probleemi
lahendada sotsiaalses või poliitilises võtmes. Võimu usur-
peerimist tõlgendatakse sotsiaalses plaanis kui üht antifeo-
daalse liikumise spetsiifilist ja püsivat vormi, samal ajal kui
poliitilises plaanis tõuseb see esile võitlusena võimu pärast.
Ometigi jätab nii see kui ka teine lähenemisviis avamata
võimu usurpeerimise kultuuriomase s p e t s i i f i k a. Nagu
allpool näeme, ei ole võimu usurpeerimine laiemas mõttes
sugugi alati seotud sotsiaalsete liikumistega ega pea üldse
tingimata olema seotud võitlusega reaalse võimu pärast.
On ilmne, et võimu usurpeerimise olemuse mõistmiseks
tuleb avada antud fenomeni esilekutsuvad kultuurimehha-
nismid, s.t. asuda vaatlema Vene ühiskonna ideoloogilisi
arusaamu (ajaloolisest vaatepunktist). Olulise sammu sel-
les suunas on astunud Kirill Tšistov, kes on väga veenvalt
osutanud võimu usurpeerimise seosele legendiga taas-
tulevast lunastust toovast valitsejast: Tšistovi vaatekohast
kujutab võimu usurpeerimine endast selle legendi realisat-
siooni (×èñòîâ 1967). Tšistovi järeldusi tervikuna aktseptee-
rides tarvitseb märkida, et tema seletus ei ole ammendav.
See lähenemisviis ei seleta niivõrd isehakanu esiletõusu,
kuivõrd tema esiletõusmisega kaasnevat ühiskonna reakt-
siooni, s.t. seda vastukaja ja toetust, mille osaliseks ta rahva-
massides saab. Ühtlasi rõhutab see meid huvitava nähtuse
tähtsat aspekti — nimelt u s k u isehakanusse. Seejuures
paistab, et võimu usurpeerimise probleemi ei ole võimalik
lahendada ilma usurpeerimise psühholoogiasse, s.t. selles-
se ettekujutuste ringi süvenemata, mis isehakanu tegusid
on vahetult motiveerinud. Püüame näidata, et niisugune
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psühholoogia toetub r e l i g i o o s s e t e l e ettekujutustele;
teisisõnu me asume vaatlema võimu usurpeerimise kui vene
kultuuri ilmingu religioosset aspekti.

2. On täiesti ilmne, et võimu usurpeerimise psühholoogia
on vahetult seotud suhtumisega tsaarisse, s.t. tsaarivõimu
eriomase retseptsiooniga. Isehakanud ilmuvad Venemaal
välja alles siis, kui seal olid tekkinud tsaarid, s.o. pärast
tsaarivõimu kehtimahakkamist ja stabiliseerumist (v ü r s t i
aujärje usurpeerimise juhtumeid teada ei ole). Kuid tsaa-
risse suhtumise iseloomu määrab esmajoones ettekujutus,
mille kohaselt tsaarivõim on sakraalne võim, millel on ju-
malik päritolu. Võib arvata, et võimu usurpeerimine kui
Venemaale tüüpiline nähtus on seotud nimelt tsaari sakra-
liseerimisega (mis omasoodu on seotud monarhi võimu
bütsantiseerumisega). Enamgi veel: just isehakanute ilmu-
mine võib olla märgiks monarhi võimu sakraliseerumis-
protsessi algusest2. Vahest polegi juhuslik, et esimene ise-
hakanu ilmub Venemaal välja peatselt pärast seda, kui tsaa-
riks nimetamise tseremooniale lisandub kroonimise kõrval
salvimine, mis justkui annaks tsaarile erilise karismaatilise
staatuse: salvituna saab tsaar sarnaseks Kristusega (vrd.:
÷ñéóôüò — “salvitu”) ja XVIII sajandi algusest peale või-
dakse teda koguni “kristuseks” nimetadagi3.

Tuleb arvestada, et sõna “tsaar” esineb Vana-Venes sak-
raalse sõnana ja sellele vastavalt iseloomustab seda keele-
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2 Monarhi võimu sakraliseerimise ajaloo kohta vt. Æèâîâ è Óñïåíñêèé
1996.

3 Feofan Prokopovitš põhjendab niisuguse nime panemise õiguspära-
sust eraldi “Sõnumis tsaari võimust ja aust” ja seejärel “Uurimuses
pontifeksi asjus” ning “Sõnumis Katariina Esimese kroonimise päe-
val”; vt. Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷, I, 252; Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷, II,
178–179; Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷ 1721, 37. Vene monarhi “kris-
tuseks” nimetamise ajaloost vt. Æèâîâ è Óñïåíñêèé 1996, 136 jj.



märki see konventsionaalsuse puudumine, mis sakraalsele
leksikale on üldiselt iseloomulik. Enese nimetamist tsaariks
ei saa seega kuidagi pidada puhtalt meelevaldseks, volun-
taristlikuks aktiks4. Kapten Margerete ütleb oma ülestä-
hendustes (1607): “Tiitli kohta aru pidades arvavad vene-
lased, et sõna “tsaar”, mida Vene valitsejad kasutavad, on
maailma kõikidest tiitlitest tähtsaim. Rooma imperaatorit
nimetavad nad “keisriks”, tuletades selle Caesari nimest;
aga muid valitsejaid nimetavad nad “kuningateks”, jäljen-
dades poolakaid. Pärsia suveräänile antakse “kizil baša”5

nimi, Türgi oma aga nimetatakse “Türgi suureks hospoda-
riks”. Sõna “tsaar” on nende arvates Pühakirjast, kus on
Taaveti, Saalomoni ja teiste valitsejate nimed — tsaar Taa-
vet, tsaar Saalomon. Sellepärast nad ütlevadki, et “tsaari”
nime, millega Jumal oli omal ajal nõuks võtnud avaldada
lugupidamist Taavetile, Saalomonile ja teistele Juudamaa
ning Iisraeli võimukandjatele, on valitsejal tunduvalt sünd-
sam kanda kui sõna “keiser” ja “kuningas”, mis on inimese
loodud ja nende arvates mõne vallutaja antud” (Óñòðÿëîâ, I,
254). Niisiis tunnistatakse, et “tsaari” nime on loonud Ju-
mal, mitte inimene. Kooskõlas sellega vastandatakse tsaari
tiitel kõikidele teistele kui jumalikku olemust kandev tii-
tel. Veelgi olulisem on, et seda sõna hakatakse kasutama
Jumala enda kohta: jumalateenistuse tekstides hüütakse
Jumalat tihtipeale tsaariks ja nii kehtestataksegi tsaari ja
Jumala iseloomulik parallelism, mis kristlikus religioosses
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4 Sõna “tsaar” religioossed konnotatsioonid selle termini kasutamisel
on üksikjuhtudel jälgitavad ka Vene vürstide nimetamisel enne tsaari
tiitli ametlikku vastuvõtmist. Vt. Vodoff 1978.

5 kizil’baši (punapäised) — šiiitidest turgi rändhõimud, kes XI–XVI
sajandini elutsesid Anatoolia, Iraani ja Aserbaid�aani praegusel terri-
tooriumil, kandsid peas kaheteistkümne punase vöödiga turbaneid,
mille järgi oma nime said. — Tlk. mrk.



teadvuses oleks justkui olemas olnud algusest peale6 —
parallelism, mis väljendub niisugustes sõnapaarides nagu
“Taevane Tsaar” (Jumala kohta) ja “maapealne tsaar”
(tsaari kohta), “Igavene Tsaar” (Jumala kohta) ja “ajalik
tsaar” (tsaari kohta)7; vrd. samuti tsaari nimetamisega
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6 Ülempreester Avvakum [Avvakum (1620 või 1621–1682) — vene
kirikutegelane ja kirjanik, ülempreester, vanausuliste liikumise alga-
tajaid. Vastustas patriarh Nikoni kirikureforme. Saadeti Siberisse ja
põletati hiljem tsaar Fjodor Aleksejevitši käsul elusalt. Tema vaated,
küll vastuolulised, olid stiihiliselt demokraatlikud. Peateos, autobio-
graafiline “Ülempreester Avvakumi elulugu” on uudne, väljendus-
laadi poolest paeluvalt isikupärane ja kirglikult publitsistlik, paljasta-
des ametliku kiriku tegelaste pahesid. Selles põimuvad rahvalik kõne-
keel ja kirikukeel. — Tlk. mrk.] kirjutas Taaveti lauluraamatu XLIV
psalmi tõlgendades: “Kristuse [---] on salvinud Püha Vaimu läbi Isa
kõrgel ja täitnud ta õnnistusrikkuse ning tõega. Seeläbi kannabki
Kristus kas salvitu või tsaari nime…” (Àââàêóì 1927, vrg. 459).

7 “Ajaliku tsaari” ja “igavese tsaari” (Jumala) võrdlemine ulatub Aga-
petose (VI saj. bütsantsi kirjaniku) teosesse [Agapetos oli Konstanti-
noopoli diakon, keda tuntakse “Õpetussõnade” autorina, mille ta
kirjutas keiser Justinianus I (482 või 483–565), Bütsantsi despootliku
ja bürokraatliku haldussüsteemi rajajale. — Tlk. mrk.], mis vanavene
kirjavara hulgas oli laialt levinud. Selle teose XXI peatüki, milles rää-
gitakse, et tsaar oma ajaliku loomuse poolest on inimese moodi, kuid
võimu poolest sarnaneb Jumalaga, võis leida vanavene “Ï÷åëà’st
[Tõlkes “Mesilane”, mis kujutab endast XII saj. tuntud aforismide,
Piiblist laenatud anekdootide jmt., patristika ja isegi ilmaliku antiik-
kirjanduse kogu. — Tlk. mrk.] (Ñåì¸íîâ 1893, 111–112). See vas-
tandus kajastub kroonikajutustuses Andrei Bogoljubski tapmisest
[Bogoljubski, Andrei (u. 1111–1174) — Vladimiri, Rostovi ja Suzda-
li vürst, kes üritas liita kõiki Vene alasid. Vallutas Kiievi, kuid Nov-
gorod ei alistunud. Muutis Venemaa pealinnaks Vladimiri, kus rajas
silmapaistva arhitektuurilise ansambli. Tema tapmise põhjuseks oli
vastuolu bojaaridega. — Tlk. mrk.] (ÏÑÐË, I, 2,1927, vrg. 370;
ÏÑÐË, II, 1908, vrg. 592), katkendis Jossif Volotski “Läkitusest
suurvürstile”I (Èîñèô Âîëîöêèé 1959, 184) ning “Valgustaja” XVI
loos (Èîñèô Âîëîöêèé 1855, 602) [Volotski, Jossif (1439–1515) —
kirikutegelane, kirjanik ja keelemees, Vene õigeusukiriku pühak. Oli
nn. jossifliaanide liikumise juht. Asutas kloostri, millest sai mõjukas
kirikupoliitiline ja kultuurikeskus. Kauples Ivan III-lt välja kirikumaa-
de sekulariseerimise keelu. “Valgustajas” (kompilatiivses, peamiselt



“maapealseks jumalaks”, mis on Venemaal täheldatav XVI
sajandi algusest peale8.
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ketserlusevastases teoses) lükkab ümber “juudimeelsete” ketserite
vaateid ja kaitseb vene õigeusu dogmasid. Pärast sidemete tekkimist
Ivan III-ga muutuvad Volotski poliitilised vaated järsult. Kui ta enne
oli arvanud, et valitseja peab maise inimesena kõiges alluma Jumala
tahtele, siis hiljem hakkab ta kinnitama, et kõik riigi institutsioonid,
kaasa arvatud kirik, peavad alluma valitsejale. Kirikule varutakse see-
juures “vaimse õpetaja” roll. Jossifliaanide lähikonda kuulus muu-
seas ka Pihkva munk Filofei, kes esimesena formuleeris Moskva kui
kolmanda Rooma kontseptsiooni. — Tlk. mrk.]. “Valgustajas” nime-
tatakse monarhi otse “ajalikuks tsaariks” (samas, 420). “Ajalikuks
tsaariks” nimetab end sageli Aleksei Mihhailovitš; seda näiteks läkitu-
ses Troitse-Sergijevi kloostrile 1661. a. (ÀÀÝ, IV, ¹ 127, lk. 172 ).

8 Tsaari nimetamine “maapealseks Jumalaks” on samuti bütsantsi pärit-
olu (vrd. niisuguse nimega Keukamenosel, bütsantsi autoril XI saj.
[Keukamenos (u. 1015–20 – pärast 1078) — bütsantsi kirjanik, pärit-
olult armeenlane, “Nõuannete ja pajatuste”, XI saj. ajaloo tähtsa allika
autor. Keukamenose teosega tuuakse Bütsantsi ilmalikku kirjandusse
uus �anr, mis ühendab manitseva diskursuse eluliste õpetustega. Teo-
sele loob traagilise alltooni Bütsantsi aristokraatiat valdava hirmu
atmosfääri ilmekas kirjeldus. — Tlk. mrk.] — Êåêàâìåí 1972, 275).
Sellest, et venelased peavad oma tsaari “maapealseks jumalaks”, an-
navad kõigepealt teada välismaalased — pastor Oderborn oma pamf-
letis Ivan Groznõi pihta 1588. a. (sks. irrdliche Gott [ajalik Jumal —
tlk.], vt. Oderborn 1588, tahvel d3; ladinakeelses väljaandes 1585.
a-st seisab vastavas kohas sõna “divinitas” [ld. divinitas, jumalik loo-
mus — tlk.], vt. Oderborn 1585, tahvel ÷4), Isaac Massa [hollandi
kaupmees, maadeuurija ja diplomaat — tlk.] oma Siberi-kirjelduses
1612. a-st (Àëåêñååâ 1932, 252) ja Juri Kri�anièi “Poliitikas” aastatel
1663–1666 [Kri�aniè, Juri (1618–1683) — katoliku preester ja kirja-
nik, rahvuselt serblane või horvaat. Oli slaavlaste XVII saj. teadusliku
ning ühiskondlik-poliitilise mõtte mitmekülgselt erudeeritud esindaja.
Misjonärina oli ta Vatikani kongregatsiooni usupropaganda teenis-
tuses. 1659. a. siirdus Moskvasse, kust 1661. a. saadeti viieteistküm-
neks aastaks Tobolskisse asumisele. Kri�aniè propageeris “slaavi üht-
suse” ideed. Slaavlaste kultuurilise ja poliitilise taassünni teid otsides
pooldas ta muuhulgas õigeusu ja katoliku kiriku uniooni. (Küllap see
Siberisse saatmise põhjustaski.) Ometi pidas ta seejuures peamiseks
ühendavaks jõuks õigeusklikku Venemaad. Ta proovis muide luua
slaavi ühiskeelt, mida siin-seal oma töödes ka kasutas. Eitas varjaagi-
de osa Vene ajaloos ja pidas seniseid (sh. Oleariuse) töid Vene ajaloo



Niisugustel asjaoludel on enese tsaariks nimetamise faktil
endal — olenemata võimu tegelikust valdamisest — vaiel-
damatult religioosne aspekt, mis nii või teisiti märgib pre-
tendeerimist sakraalsetele omadustele. On iseloomulik, et
Vale-Dmitrit hüütakse nagu Kristustki “õiguse päikeseks”9;
Barkulabovski kroonikas10 öeldakse tema kohta: “tema on
tõeline tsaar idakaarest Dmitri Ivanovitš, õiguse päikene”
(Âîéòîâè÷ 1977, 198). Niipalju kui teame, oli see esimene
kord, kui tsaarist kõneldes kasutati niisugust nimetust11.
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kohta üldiselt tendentslikeks. Poliitilistes kirjatükkides pooldas Vene-
maa ja Ukraina sidemete tihendamist ja tsentraliseeritud riigiaparaa-
di tugevdamist; eitas vajadust Balti mereni jõuda ja soovitas selle ase-
mel aktiivsust Venemaa edelasuunal. Tema ideestikus, mis kesken-
dus absoluutse monarhia õigustamisele, ei puudunud “üldise hüve”
ja “üldise õigluse” deklaratsioonid. (See sümbioos — koos valitseja
jumalikku aupaistesse tõstmisega — ei ole semiootiliste tunnuste
poolest Venemaal ainukordseks jäänud.) — Tlk. mrk.] (Êðèæàíè÷
1965, 206). Otseselt vene allikates on nimetus “maapealne Jumal” või
“maine jumalus” monarhi kohta fikseerimist leidnud hiljem — alates
XVIII saj. keskpaigast (vt. Æèâîâ è Óñïåíñêèé 1996, 135 jj.).

9 Jumalateenistuse tekstides on Kristuse nimetamine “õiguse päikeseks”
[ïðàâåäíîå ñîëíöå] tavaline (vrd. näiteks Kristuse sünnile pühenda-
tud tropaariga, tropaariga Issanda Templisse viimise pühaks, üles-
tõusmisteenistuse IV ja V lauluga jne.). Jumalateenistuse tekstide
uues redaktsioonis, mis kehtestati pärast patriarh Nikoni reforme,
käsitatakse vastavat väljendit “tõe päikesena” [ñîëíöå ïðàâäû].

10 Barkulabovski kroonika koostas Barkulabovski kirikuküla (Valgeve-
nes) vaimulik Fjodor Filippovitš XVII saj. algusaastatel ja see hõlmab
sündmusi aastatest 1563–1608. Kroonika paistab silma sügava huvi
poolest argielu, aga ka üldiste poliitiliste sündmuste, sh. Vale-Dmitri II
ja Poola seimi tegevuse vastu. — Tlk. mrk.

11 Vrd. Simeon Polotski [Polotski, Simeon (1629–1680) — valgevene
päritolu vene kirikutegelane ja kirjanik. Elas a-st 1664 Moskvas
Zaikonospasski kloostris, kasvatas tsaar Aleksei Mihhailovitši lapsi.
Asutas 1678 Kremlis õukonna trükikoja, oli Slaavi-Kreeka-Ladina
Akadeemia asutamise algatajaid. Vastustas vanausulisi, pooldas val-
gustust ja ilmalikku kultuuri; esteetikas lähtus baroki põhimõtteist;
lõi vene süllaabilise värsisüsteemi. — Tlk. mrk.] läkitusega tsaar Alek-
sei Mihhailovitšile 1656. a-st: “Oleme sinuga, õigeusklik tsaar, õiguse
päikene” (Òàòàðñêèé 1886, 49).



Enese omavolilist tsaariks nimetamist võib selles mõttes
võrrelda enda kuulutamisega pühakuks, nagu see näiteks
hlõstide ja skopetside juures ongi aset leidnud12. Teatud
juhul langevad need kaks tendentsi tõepoolest kokku: näi-
teks Kondrati Selivanovit13, keda skopetsid pidasid Kris-
tuse kehastuseks, kummardati samaaegselt ka imperaator
Peeter III-na (Êåëüñèåâ, III, 62–98). Skopetsite õpetuse
järgi “oli alguses Issand Seebaot [Kõigeväeline — tlk.], see-
järel Jeesus Kristus, aga praegu on Valdjas, Isake Pjotr Fjo-
dorovitš, Jumalate Jumal ja Tsaaride Tsaar” (samas, III, 75;
vrd. ka 81). Samaviisi tunnistati skopetsite “jumalaema”

158 BORISS USPENSKI

12 Hlõstid — Venemaa lahkusulised, enesenimega jumalainimesed, iis-
raellased. Hlõstide sektid tekkisid XVII saj. lõpul. Sekti põhidog-
maks on olnud Kristuse igavene uuestisünd ja ümberkehastumine.
Nende õpetuses on oluline vahetu suhtlemine Püha Vaimuga, kujut-
lus, et ekstaatilise kultusetalituse ajal läheb Püha Vaim väljavalituisse,
nn. õigetesse. Väljavalitu kuulutati neitsi Maarjast sündinud Jumala
pojaks. Rituaalide ekstaatilised toimingud sisaldasid piitsalööke (vn.
õëûñò, piits), siit ka sekti nimetus. Hlõstide usk keelab asutada pere-
konda, soetada lapsi, tarvitada alkoholi, suitsetada ning süüa liha- ja
veretoite. Tooni annab sektijuhi kultus ja prohvetlus. — Tlk. mrk.

13 Selivanov, Kondrati (surnud 1832) — Orlovi kubermangu talupoeg.
Sattus hlõstide ususekti liikmeks ja kuulutati seal neitsi Maarjast sün-
dinud Jumala pojaks. Põlastades hlõstide liiderlikkust, hakkas Seliva-
nov lihahimust vabanemiseks propageerima kastreerimist. Selivanov
eraldus hlõstidest ja asutas “Jumala pojana” lahkusulise nn. skopetsite
sekti (vn. cêîïèòü, kastreerima). 1775. a. tabati ta võimude poolt ja
saadeti pärast ihunuhtlust Siberisse asumisele. 1795. a. ta pages sealt
Moskvasse, kus esines tsaar Pjotr Fjodorovitšina — Peeter III-na, kelle
Paul I arvas ema (Katariina II) poolt Siberisse saadetuna elus olevat.
(Tegelikult tapeti Peeter III Katariina teadmisel juba 1762.) Skopetsite
sõnutsi olevat Selivanovi Peterburis vastu võtnud isegi tsaar Paul I.
Peterburis suleti ta ometigi hullumajja, kust ta 1802. a. vabanenuna
leidis endale kõrgest soost toetajaid ja laiendas seepeale edukalt tege-
vust — seda isegi Peterburi õigeusklike ringkonnas, esinedes endiselt
vale-jumalana. 1805. a. külastab teda koguni keiser Aleksander I ise.
Alles 1820. a., kui Selivanovi mõju alla olid sattunud Peterburi kind-
ralkuberneri Miloradovitši lähisugulased, peeti Selivanov uuesti kinni
ja saadeti kloostrisse, kus ta ka suri. — Tlk. mrk.



Akulina Ivanovna Jumalaemaks ja ühtlasi keisrinna Jeliza-
veta Petrovnaks14, ja sellega kooskõlas peeti teda Kondrati
Selivanovi kui tsaari ja Jumala emaks (samas, 63, 81,
106–107)15. Teine skopetsite “jumalaema” Anna Sofonov-
na pidas end suurvürstinna Anna Fjodorovnaks, trooni-
pärija Konstantin Pavlovitši abikaasaks (samas, 108).

Üldse oli Venemaal kõrvuti isehakanutega, kes olid
endale võtnud ühe või teise tsaari nime, ka isehakanuid,
kes olid võtnud endale ühe või teise pühaku nime või kes
pretendeerisid mingitele kõrgemalt poolt saadud erilistele
volitustele. Teatud mõttes on need sama laadi nähtused.
Näiteks XVIII sajandi esimesel poolel ilmub Siberis välja
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14 Jelizaveta Petrovna (1709–1762) — Vene keisrinna 1741–1762,
Peeter I ja Katariina I tütar. Tuli troonile paleepöördega (kui kukutati
Ivan VI). Jättes riigi juhtimise oma soosikute Pjotr Šuvalovi, Aleksei
Bestu�ev-Rjumini jt. hooleks, pühendus õukonnalõbudele. Tema
valitsemisajal taastati Venemaal Senat ja kolleegiumid, kaotati sise-
tollid ja asutati esimesed pangad. Mihhail Lomonossovi algatusel
rajati 1755. a. Moskva ülikool. Mõisnikele aga anti 1760. a. õigus
talupoegi Siberisse saata. — Tlk. mrk.

15 “Skopetsid usuvad, et nende Lunastaja [Kondrati Selivanov] kannab
endas keisrinna Jelizaveta Petrovna õndsat mälestust. Nende enne-
kuulmatu jutu järgi oli Jelizaveta Petrovna mahasaamise ajal, maha-
saamise eel ja mahasaamise järel karske Neitsi, nagu Jumalaemagi,
sigitades ja sünnitades Lunastaja vastavalt Evangeeliumis öeldule
mitte lihahimust, vaid Pühast Vaimust. Kõige enam on nende hulgas
levinud arvamus, et keisrinna Jelizaveta mahasaamine leidis aset
Holsteinis ja, olles välja valitud elama püha ning askeetlikku elu, oli
ta tegelikult võimul vaid kaks aastat (mõnede arvates ei valitsenud
üldse), jättes enda asemel aujärjele ühe oma soosikutest, kes sarnanes
temaga täielikult nii näojoonte kui ka hingeomaduste poolest. Ise
tõmbus eemale Orlovi kubermangu, kus, asunud elama ühe talupo-
jast skopetsi majja lihtsa naise Akulina Ivanovnana, saatis oma ülejää-
nud elu mööda paastudes, palvetades ja head tehes. Ta maeti manala-
teele läinuna sinnasamasse, aeda, kus tema säilmed tänaseni puhka-
vad. Teiste skopetsite juures liigub jutt, et Jelizaveta Petrovna maha-
saamine leidis aset Venemaal ja et tema poeg Peeter III, Lunastaja,
saadeti pärast sündi viivitamatult Holsteini, kus ta laskis end nooruki-
ikka jõudnuna kastreerida” (Êåëüñèåâ, III, 63).



isehakanud prohvet Ilja (vt. Ïîêðîâñêèé 1972); muide
osutagem, et ka mainitud Kondrati Selivanovit võidi pida-
da prohvet Iljaks16. XVII sajandi lõpul nimetas end
“paavstiks” Kuzma Kossoi (Jeltšenin), kes oli Donil pääse-
nud ühe vanausuliste liikumise etteotsa (Ñîëîâüåâ, VII,
429) ja kes kuulutas, et tema peab troonile seadma tsaar
Miikaeli (Äðóæèíèí 1889, 97, 148, 267, 277), kelle ta
seejuures tunnistas Jumalaks endaks17. Teistel andmetel
pidas ta end ise tsaar Miikaeliks, s.t. ühteaegu nii tsaariks
kui ka jumalaks (×èñòîâ 1967, 90; vrd. ÄÀÈ, XII, ¹ 17,
139, 196)18. Miikaeli-nimelisi isehakanud tsaare, nii nagu
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16 Kui Kondrati Selivanov 1790-ndatel kohtu eest fedossejevlaste, Mosk-
va kubermangu vanausuliste keskel redutas, suhtuti temasse suure
austusega, sest ta pidas askeetlikku eluviisi ja vaikis. Vanausuline Ivan
Gavrilov on hiljem ülekuulamisel tunnistanud: “Meie pärisime temalt
omamoodi, lihtsüdamlikult: oled sina prohvet Ilja, või Eenok, või
Evangelist Johannes?” (Ìåëüíèêîâ 1872, 47). Seejuures on iseloo-
mulik, et Kondrati Selivanov ei kuulutanud end ainult Jumalaks ja tsaa-
riks, vaid ka prohvetiks, deklareerides: “mina olen Jumalate Jumal,
Tsaaride Tsaar ja Prohvetite Prohvet” (Êåëüñèåâ, III, 81, Lisa, 12).

17 Silmas peetakse vürst Miikaeli, keda Vanas Testamendis mainitakse;
ta oli Taanieli ettekuulutuse järgi kutsutud uskmatuid hävitama
(Tn 12:1); legendi kohta tsaar Miikaelist vt. Âåñåëîâñêèé 1875;
Èñòðèí 1897, 180 jj. Vrd. Kuzma Kossoi tunnistustega ülekuulami-
sel (1687): “Aga suurt vürsti Miikaeli peab ta pühakirja toel ja mit-
mete vaimulike raamatute tunnistuse kohaselt Päästjaks, Issandaks
Jumalaks endaks” (Äðóæèíèí 1889, 277). Oma volituste kinnituseks
teatas Kuzma Kossoi, et tema valduses on enne valguse sündi ja maa
loomist Jumala enda käega kirjutatud raamat, ja ta demonstreeris sel-
le raamatu käsitsi ümberkirjutatud katkendit (samas, 97; vrd. ÄÀÈ,
XII, ¹ 17, 133).

18 Seejuures võib Piibli vürst Miikael, keda prohvet Taanieli raamatus
mainitakse, assotsieeruda peaingel Miikaeliga ja ühtlasi tsaar Mih-
hail [vene keeles on kõigi kolme nimeks Mihhail] Fjodorovitšiga —
Romanovite dünastia asutajaga [Mihhail Fjodorovitš (1596–1645;
tsaar alates 1613). Oli haiglane ja tahtejõuetu, riigiasjad olid põhiliselt
tema isa patriarh Filareti käes. — Tlk. mrk.]. Näiteks alusepanija va-
nausuliste õpetusele võrdles papp Lazar Mihhail Fjodorovitši le-
gendaarse tsaari (vürst) Miikaeliga (Ñóááîòèí, V, 225), aga kellegi



ka inimesi, kes oma missiooniks on pidanud tsaar Miikael
troonile upitada, on Venemaal hiljemgi välja ilmunud.

3. Tsaarivõimu Jumalast määratuse idee on aluseks Venemaa
(sh. XVII saj. Venemaa) jaoks aktuaalsele tsaaride jaotusele
“vagadeks” ja “patusteks”, kus vaga ei tähenda “õiglast”,
vaid “õiget”. Näiteks Ivan Timofejev eristab oma “Aja-
kajas” (“Âðåìåííèê”) ehtsaid (“ürgolevaid”, “ülimtõe-
seid”, “sünnipärased”) tsaare ja neid, kes on tsaarid vaid
välise sarnasuse poolest (“mitteolevad”, “sarnasusega või-
mule roninud”) (ÐÈÁ, XIII, vrg. 300, 393). Trooni usur-
peerimine või isegi kombekohaselt seaduslik troonile-
panek (valitsejaks kroonimine) ei tee veel inimesest tsaari.
Tõelist tsaari ei määra käitumine, vaid e t t e m ä ä r a t u s;
seepärast võib tsaar olla türann (nagu Ivan Groznõi), kuid
see ei luba mingil moel arvata, et ta vale koha peal istub.
Vahet tehakse niisiis tsaaride vahel, kes valitsevad Jumala
tahtel ja nende vahel, kes valitsevad omatahtsi, kusjuures
“tsaarideks” peetakse ainult esimesi; ehk tehakse vahet sõna
“tsaar” tingimatu ja tingliku (konventsionaalse) tähenduse
vahel. Sellepärast Vale-Dmitri, erinevalt Ivan Groznõist, ei
olegi Timofejevi arvates tsaar (kuigi ta pandi valitsema
seaduslikult). Tema on “isehakanud tsaar” (ÐÈÁ, XIII, vrg.
351). Sama autori mõttekäigu järgi oli ka Boriss Godu-
nov19 võtnud nõuks “pakkuda end meile omatahtsi” — ta
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vanausulise Martõn Kuzma poeg tunnistas piinamisel 1682. aastal:
“kui valitses Tsaar Mihhail Fjodorovitš, siis ei valitsenud tema, vaid
peaingel Miikael” (Ñîëîâüåâ, VII, 428). Legend tsaar Miikaelist,
nagu märgib Pokrovski, “sadas valitsevale tsaarile (aga ajuti ka kogu
Aleksei Mihhailovitši-järgsele dünastiale) kaela eshatoloogiliste vaa-
dete määratu lademena, mis rahva teadvuses on sajandite jooksul
aina mahukamaks paisunud” (Ïîêðîâñêèé 1974, 167).

19 Boriss Godunov (u. 1552–1605) — Vene tsaar 1598–1605. Ka oma
õemehe, tsaar Fjodor Ivanovitši (1557–1598, valitses 1584–1598,



astus troonile “isepäi” (ÐÈÁ, XIII, vrg. 326, 337, 356) ja
Ivan Timofejev teda sellepärast tsaariks ei tunnistagi. Nii-
samuti suhtub ta Vassili Šuiskisse20 (vt. Âàëüäåíáåðã 1916,
362, 364, 365, 369, 372).

Tsaar Mihhail Fjodorovitš aga, nagu rõhutatakse Avraa-
mi Palitsõni “Pajatuses” (“Ñêàçàíèå”), “ei ole valitud ini-
meste, vaid tõesti Jumala poolt” (ÐÈÁ, XIII, vrg. 1237),
kusjuures seda ei mõisteta nii, nagu oleks valimisi Maa-
kogus juhtinud Jumala tahe, vaid nii, et Mihhail Fjodorovitš
oli juba “enne sündimist Jumala väljavalitu ning ema üsas
troonile võitu” (ÐÈÁ, XIII, vrg. 1247). Maakogu justkui
oli niisuguse ettemääratuse lihtsalt ära aimanud (vt. Âàëü-

äåíáåðã 1916, 366). Seejuures ei anna vanavene kirjatar-
gad ühtki praktilist näpunäidet, mis lubaksid tõelist tsaari
ebatõelisest eristada.

“Läkituses Ugrale” (1480), milles pöördutakse tsaar
Ivan III-nda poole, vastandab Rostovi peapiiskop Vassian
Rõlo samal kombel tatari khaani (Ahmati) kui mittetõelise
tsaari — isehakanu ja usurpaatori, “kes on röövli kombel
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Ivan IV (Groznõi) haiglane, puuduliku mõistusega poeg, viimane tsaar
Rjurikovitšite dünastiast) ajal valitses riiki tegelikult tema. Pärast las-
tetu Fjodori surma valis Maakogu Borissi tsaariks, sest troonipärija
Dmitri Ivanovitš, Fjodori noorem vend, oli vahepeal segastel asjaolu-
del (arvatakse ka, et Borissi käsilaste käe läbi) hukka saanud. Tekkisid
kuulujutud, et troonipärija asemel tapeti keegi teine ja Dmitri pääses
põgenema. Nende kuulujuttude pinnal kavandasid poola ja leedu feo-
daalid Vale-Dmitri I ja Vale-Dmitri II sõjalised afäärid. Boriss Godu-
nov suri ootamatult, kui Moskvale oli lähenemas Vale-Dmitri I. —
Tlk. mrk.

20 Šuiski, Vassili (1552–1612) — bojaar (1584), Vene tsaar 1606–1610.
Toetas isehakanud tsaari Vale-Dmitri I-st, hiljem juhtis vandenõu,
mille tulemusel too tapeti. Rühm bojaare kuulutas Šuiski tsaariks.
Vale-Dmitri II vastu võitlemiseks sõlmis Šuiski 1609 lepingu Rootsi-
ga, mis tõi kaasa Poola ja Rootsi interventsiooni Venemaale. Šuiski
edutu sõjapidamine ja sisepoliitika põhjustasid tema kukutamise ja
mungakspühitsemise. — Tlk. mrk.



vallutanud ja orjastanud kogu meie maa ja haaranud võimu
[---] tema e i o l e e i t s a a r e g a t s a a r i d e s o o s t” —
Ivanile kui tõelisele tsaarile, kes on “Jumala poolt seatud”:
“Ja missugune prohvet või missugune apostel või pühamees
õpetaks sellele jumalasalgajale ning roojasele i s e e n n a s t
t s a a r i k s n i m e t a n u l e allaheitlikkust sinu, Venemaa
valduste suure, kristliku tsaari vastu” (ÏÑÐË, VI, 1853,
228; vrd. ÏÑÐË, VIII, 1859, 211). Tarvitseb silmas pidada,
et tatarlaste ülemvõimu aegu oli Venemaal khaani “tsaa-
riks” nimetatud, kuid nüüd tunnistatakse see tsaar i s e -
h a k a n u k s (selle küsimuse juurde tuleme veel tagasi). Vrd.
ka samasuguse motivatsiooniga Iona (tulevase metropo-
liidi)21 juhitava vaimulikkonna paljastavas läkituses vürst
Dmitri Šemjakale22 1447. aastal, milles keelitatakse teda
alistuma vürst Vassili Pimedale23. Hingekarjased küsivad
Šemjaka käest: “Kas sind, isand — oleme sunnitud seda
küsima —, ei ole mitte hinge pimedus pimedaks teinud, mis
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21 Iona (1375–1461) — Kiievi ja Kogu Venemaa metropoliit, vaimulik
kirjamees, vene õigeusukiriku pühak. Umbes 1430. a. saab temast
Rjazani ja Muromi piiskop ning 1448. a. metropoliit. On saanud
kuulsaks oma arvukate läkitustega valitsejatele, piiskoppidele jt. kõr-
getele aukandjatele. Tema misjonitööga pöörati ristiusku (teiste hõi-
mude hulgas) mordvalased. — Tlk. mrk.

22 Dmitri Šemjaka (1420–1453) — Galitši vürst, Dmitri Donskoi poja-
poeg. Püüdis takistada Moskva tugevnemist ja tsentraliseeritud riigi
rajamist; vallutas 1446. a. Moskva, vangistas suurvürst Vassili II
(oma venna) ja laskis ta pimedaks torgata. Dmitri ei leidnud Moskvas
poolehoidu ja pidi varsti põgenema. Ebaõiglast, omakasupüüdlik-
ku kohut on tema järgi hakatud nimetama šemjaka kohtuks. —
Tlk. mrk.

23 Vassili Pime (Vassili II, 1415–1462) — Moskva suurvürst, Dmitri
Šemjaka vanem vend. Pidas pikka aega feodaalsõda osastisvürstide
koalitsiooniga, mida juhtisid Galitši vürstid. Teenistusaadli ja linnade
toetusel saavutas Vassili hiljem, 1450-ndatel võidu, liites Moskvaga
Ni�ni-Novgorodi vürstiriigi ja tugevdades suurvürsti võimu. 1448. a.
valiti Vassili käsul kiriku metropoliidiks vene piiskop — sellega kuu-
lutati kirik Bütsantsist sõltumatuks. — Tlk. mrk.



paneb armastama ajalikku ja mööduvat ja väärtusetut valitse-
mise au, e t k u u l d a e n d k u t s u t a v a t s u u r -
v ü r s t i k s , o l g u g i m i t t e J u m a l a s t k u t -
s u t u k s ? ” (ÀÈ, I, ¹ 40, 79, vrd. ka 82)24. Ka antud
juhul vastandatakse isekuulutatud võim (võim välise sar-
nasuse poolest) Jumalast antud võimule (võimule loomu
poolest), endakehtestatud võim vastandatakse Jumalast
seatud võimule. Sellega seoses on asjakohane märkida, et
just Vassili Pimedat hakatakse Venemaal esmakordselt (s.t.
esimesena Vene vürstidest) peaaegu järjekindlalt kutsuma
“tsaariks” ja “isevalitsejaks”25; “tsaariks” nimetab teda
näiteks metropoliit Iona26, kes võib-olla ongi tsiteeritud
1447. aasta läkituse autor. Niisiis ka sel juhul on tegelikult
juttu Jumala poolt seatud t s a a r i v õ i m u s t .

Kui tõelised tsaarid on oma võimu saanud Jumalalt, siis
vale-tsaarid saavad selle saatanalt (vt. Âàëüäåíáåðã 1929,
223–224). Isegi tsaariks pühitsemise ja salvimise püha kom-
betalitus kirikus ei too vale-tsaarile õnnistust, sest nendest
toimingutest jääb kestma vaid näilikkus — tegelikult kroo-
nivad ja salvivad teda põrgulised, kes täidavad saatana käs-
ku (selle kohta vt. Ivan Timofejevi “Ajakajas” (ÐÈÁ, XIII,
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24 Dmitri Šemjaka “hinge pimedus” vastandatakse siin ilmselt Vassili
Pimeda ihulisele pimedusele.

25 Vt. kõigepealt “Valitud ladinakeelne pühakirjasõna [---]” aastatest
1460–1461 väljaandes Ïîïîâ 1875, 384, 394 (kokku nimetatakse
selles teoses vürst Vassilit “tsaariks” 12 korda). Tiitlit “tsaar” kasutab
Vassili Pimeda kohta ka metropoliit Iona läkituses Pihkvasse (ÐÈÁ,
VI, ¹ 90, vrg. 673; selle läkituse teises üleskirjutuses puuduvad Vas-
sili Pimeda kohta sõnad “Vene tsaar”; vt. ÀÈ, I, ¹ 60, 107); niiviisi
kutsutakse teda ka 1472. aasta kroonikas (ÏÑÐË, XXV, 1949, 260;
Ïîïîâ 1875, 379). Vene vürstide “tsaariks” tituleerimise ajalugu on
jälginud Vodoff (1978); termini “isevalitseja” kohta vt. Ñîêîëüñêèé
1902, 68 (mrk. 3); Îñòðîãîðñêèé 1935, 168.

26 Vt. Iona läkitust pihkvalastele (ÐÈÁ, VI, ¹ 90, vrg. 673), mis arvata-
vasti on dateeritud 1461. aastal, aga võib ka olla, et varem (dateeri-
mise asjus vt. Ãîëóáèíñêèé, II, 1, lk. 498, mrk. 2).



vrg. 373). Kui ehtne tsaar saab vastavalt sellele muutuda
Kristuse-sarnaseks (vt. ülal) ja kui teda saab tajuda Jumala
peegelpildina, elava ikoonina27, siis isehakanusse ei saa suh-
tuda teisiti, kui vale-ikooni, e b a j u m a l a s s e. Oma “Aja-
kajas” ütleb seesama Timofejev Vale-Dmitri kohta: “Kui ta
alles väljaspool Venemaa piire oli, siis kuuletusid talle —
t e g e l i k u l t e b a j u m a l a l e — vabal tahtel kõik ja teda
k u m m ardati nagu tsaari” (ÐÈÁ, XIII, vrg. 367). Niisiis tsaar
kui ikoon vastandatakse isehakanule kui ebajumalale.
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27 Sellest, et maapealne tsaar “ei ole midagi muud, kui elav ja nähtav
olend, kellele Taevane valdjas on hinge andnud”, kirjutas (1545. a.
paiku) Maksim Kreeklane [Maksim Kreeklane ~ Maksim Grek, õieti
Michael Trivolis (1470–1556) — publitsist ja kirikukirjanik, pärit
Kreekast. Tuli 1516.–1518. a. paiku mungana suurvürst Vassili III
kutsel Venemaale kirikuraamatuid tõlkima. Sekkus poliitikasse ja tõu-
sis õukonnas mõjukale kohale. Taunis publitsistlikes teostes kloostrite
maavaldust ning kritiseeris vaimulike ahnust ja omavoli. Sattus see-
pärast põlu alla ja suleti süüdistatuna kiriku- ja riigivastastes tegudes
kloostrisse, kus teda piinati. Isegi pärast võimuvahetust ei lastud teda
kodumaale, vaid viidi teise kloostrisse surema: ta arvati liiga palju
teadvat Moskva Venemaa hirmutegudest. — Tlk. mrk.] oma läkitu-
ses noorele Ivan Groznõile (Ìàêñèì Ãðåê, II, 350; Èâàíîâ 1969,
¹ 217). Metropoliit Filipp Kolõtšov lausus Ivanile: “Kuigi sinule,
tsaar, on antud Jumalat vääriv au, oled sa maine surelik” (Ñîêîëüñêèé
1902, 198). Sama iseloomulik on, et tsaari Jumala-taoliseks nimeta-
mise vastu protesteeris just patriarh Nikon (Çàçûêèí, II, 14). Tsaari
omaduse olla Jumala peegelpildiks seob vagadusega ka Jeruusalem-
ma patriarh Dossifei kirjas tsaar Fjodor Aleksejevitšile 27. juunist
1679. a. [Fjodor Aleksejevitš (1661–1682) — Vene tsaar 1676–1682,
tsaar Aleksei Mihhailovitši poeg. Tema võimu ajal, mil tegelikult
valitses tema ema, Miloslavskite perekond, tugevdati teenistusaadli
privileege ja tsentraliseeriti riigivõimu. Sõjas Krimmi khaaniriigi ja
Türgiga (1676–1681) löödi tagasi türklaste ja tatarlaste rünnakud,
mis viis Vasakkalda-Ukraina ja Kiievi ühendamiseni Venemaaga. —
Tlk. mrk.] (Êàïòåðåâ 1895, 239). Üldiselt on sellel ettekujutusel büt-
santslikud juured (vt. Æèâîâ è Óñïåíñêèé 1996).



4. Ettekujutus ehtsa tsaari jumalikust ettemääratusest, Ju-
mala väljavalituks märgistamisest tõuseb ammendava sel-
gusega esile äärmiselt püsivas kujutelmas eriliste “tsaari
tunnusmärkide” kohta. Tavaliselt on nendeks rist, kotkas
(s.t. tsaari vapp) või päikesemärgid, mis justkui peaksid
tsaari ihu peal olema ja tunnistama tema väljavalitust. See
uskumus on võimu usurpeerimise mütoloogias mänginud
tähtsat osa: väga erinevad isehakanud, näiteks Vale-Dmitri,
Timofei Akundinov, Jemeljan Pugatšov28 jt. on kooskõlas
arvukate ajaloo- ning folklooriallikatega tõestanud oma
tsaarilikku sünnipära ja õigust tsaaritroonile nimelt “tsaari
tunnusmärkide” abil ja just mingisuguste märkide olemas-
olu nende ihul on pannud lähikonna neid uskuma ja neid
toetama (×èñòîâ 1967, 44, 66, 67, 71, 86, 118, 126, 127,
148–149, 185, 210). Näiteks Tambovi kubermangus ilmus
lagedale kerjus, kes kuulutas: “Mina ei ole mu�ikk ega ka
mu�ikkide poeg; olen kotkas, kotkapoeg, ja kotkas tulebki
mul olla. Olen tsareevitš Aleksei Petrovitš29 [---], mul on
selja peal rist ja puusal sünnimärgina mõõk” (Åñèïîâ 1880,
422; ×èñòîâ 1967, 126). Vrd. Pugatšovi ülekuulamis-
materjalidega: “Ja kui ta oli veetnud Jerjomina Kuritsa
juures kaks päeva, kutsus too tema, Jemelka [familiaarne
lühend nimest “Jemeljan” — tlk.], sauna, aga Jemelka ütles
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28 Pugatšov, Jemeljan (1740/1742–1775) — Doni kasakas, talurahva-
sõja (1773–1775) juht. Osales Seitsmeaastases ja Vene-Türgi sõjas.
Põgenes 1771. a. sõjavaest, rändas mööda Venemaad. Kuulutanud
end keiser Peeter III-ks, juhtis 1773. a. alanud Jaiki kasakate ülestõusu,
mis muutus talurahvasõjaks. Kasakate juhid vangistasid ta 1774. a.
Volga-tagustes steppides ja andsid võimude kätte. Hukati avalikult
Katariina II käsul. — Tlk. mrk.

29 Aleksei Petrovitš (1690–1718) — Peeter I vanim poeg. 1705–1706
koondus Aleksei ümber tagurlik bojaaride ja vaimulike ringkond, kes
tegutses Peeter I reformide vastu ning valmistas ette paleepööret.
Aleksei põgenes 1716 välismaale, kust naasis keelituste peale 1708. a.
jaanuaris. 5. juulil mõistis erakorraline kohus ta surma. — Tlk. mrk.



talle: “Minul ei ole särki”. Aga Jerjomina Kuritsa ütles:
“Ma annan sulle oma särgi.” Ja pärast läksidki ainult kahe-
kesi sauna. Ja siis, kui nad sauna olid jõudnud ja tema,
Jemelka, oli end riidest lahti koorinud, nägi Jerjomina
Kuritsa ta rinnanibude all märke, mis temal, Jemelkal, olid
pärast tõvest tekkinud haavu jäänud, ja ta küsis tema, Je-
melka käest: “Misasi see sul, Pugatšov, rinna peal õige on?”
Ja [---] tema, Jemelka, ütles Jerjomina Kuritsale: “Aga need
on riigivalitseja tunnusmärgid.” Ja Jerjomina Kuritsa, kui ta
seda kuulnud oli, vastas: “Kui nii, siis olgu!” Ja edasi on
samas toimikus lugeda: “Aga kui nad olid istet võtnud, üt-
les Karavajev tollele, Jemelkale: “Sina justkui nimetad end
riigivalitsejaks, aga riigivalitsejatel peaksid ihu peal olema
tsaari tunnusmärgid.” Selle peale ajas Jemelka end maast
jalgadele püsti ja, käristanud krae särgi küljest lahti, ütles:
“Noh, eks vaadake, kui te ei usu, et ma valitseja olen —
tsaari tunnusmärk on siin.” Ja näitas kõigepealt märke rin-
nast allpool [---] märke haavadest, mis olid jäänud pärast
põdemist, ja pärast näitas samasugust märki vasema oimu
kohal. Nood kasakad — Šigajev, Karavajev, Zarubin, Mjas-
nikov — vahtinud neid märke, ütlesid: “Noh nüüd usume,
ja tunnistame su tsaariks”” (Âîññòàíèå Åìåëüÿíà Ïóãà÷åâà,
123, 125–126; ×èñòîâ 1967, 148–149). Keegi linnakodanik
Startsev oli 1822. a. imperaator Aleksandrile30 kirjutanud
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30 Aleksander I (1777–1825) — Vene keiser, Paul I poeg. Ajas algul mõõ-
dukalt liberaalset poliitikat (kehtestas muuhulgas Eesti- ja Liivimaa
talurahvaseadused, uue õppeasutuste määrustiku, taasavas Tartu ja
Vilniuse ülikooli). Valitsemisaja viimasel aastakümnel oli tema polii-
tika avalikult reaktsiooniline. 1812. a. isamaasõja alguses oli ta vägede
kõrgem ülemjuhataja, kuid pidi varsti avalikkuse survel ülemjuhata-
jaks määrama Mihhail Kutuzovi. Aleksander oli juhtiv figuur Prant-
susmaa-vastases Euroopa riikide koalitsioonis, Viini kongressil ja
reaktsioonilise Püha Liidu asutamisel. Tema ajal ühendati Venemaaga
Gruusia, Soome, Bessaraabia ja Aserbaid�aan. — Tlk. mrk.



inimesest, kes olevat end esitlenud Paul I-na: “[---] mulle
on teada, et tema ihu peal abaluu tiibade vahel on risti-
märk, mida peale Kõigekõrgema Võimu kellelgi Teie ala-
matest olla ei tohiks, ja sellepärast usun, et tal peab see ka
rinna peal olema; säherduse, tema ihu peale pandud risti-
märgi poolest ei saa tema olla ei lihtinimeste ega aadli-
meeste seast ja ta on ehk koguni Teie Keiserliku Kõrguse
isa…” (Êóáàëîâ 1924, 166–167; ×èñòîâ 1967, 185). 1844.
aastal oli talupoeg Kljukin rääkinud, et ta olevat käinud
saunas inimesega, kes nimetanud end tsareevitš Konstan-
tin Pavlovitšiks [s.t. Paul I pojaks — tlk.] “ja ma nägin
tema ristikujuliselt karvakasvanud rinda, mida ei ole ühel-
gi inimesel, kes tsaaride verd ei ole” (×èñòîâ 1967, 210)31.
Sedalaadi näited on ülimalt tüüpilised ja neid saaks kerge
vaevaga lisada. Ei ole mingit alust näha sarnastes juhtudes
teadlikku müstifikatsiooni: on vaieldamatu, et isehakanud
võisid olla ise veendunud, et nende või teiste tähiste ole-
masolu nende ihul on kindlaks tõendiks nende äramärgis-
tatusest.

Et tsaar on Jumala väljavalitu, müstiliselt määratu —
selle ettekujutusega, nagu näib, ei saa seletada mitte ainult
tsaarivõimu kontseptsiooni Vana-Venes (millest oli juttu
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31 “Tsaari tunnusmärkide” motiiv kerkib ootamatult esile pärast Prant-
suse revolutsiooni, kui jooksus olnud ja Venemaal välja ilmunud
prantsuse sunnitööline, demonstreerides kuninglikku liiliat (millega
revolutsiooni-eelsel Prantsusmaal märgistati kriminaalkurjategijaid),
pani vene mõisnikud uskuma, et niisugust märki kannavad need, kes
on vere poolest printsid. Sellel väljamõeldisel oli edu (Pingaud 1886,
89; Ëîòìàí 1980, 45). Ippolit Zavališin (dekabristi vend) — avantü-
rist, kes ilmsesti oli oma väljavalitust uskuma hakanud — nõudis
arreteerimisel, et eriliste tunnustena pandaks kirja see, “et tal on rinna
peal kroonitaoline ja õlgadel valitsuskepitaoline sünnimärk” (Êîëåñ-
íèêîâ 1914, 22; Ëîòìàí 1975, 662). Nagu näeme, ei olnud usk tsaari
tunnusmärkidesse iseloomulik sugugi ainult lihtrahvale, vaid see hõl-
mas vene ühiskonna väga erinevaid kihte.



ülal), vaid ka isehakanu psühholoogiat. Nähtavasti võib ise-
hakanu teatud määral oma ettemääratust, oma väljavali-
tuks olemist uskuma hakata, sest puuduvad selged kritee-
riumid, mis lubaksid ehtsat tsaari ebaehtsast eristada. Ses
mõttes on iseloomulik, et kõige silmatorkavamad isehaka-
nud — Vale-Dmitri ja Pugatšov — ilmuvad lagedale siis,
kui troonipärimise loomulikku (pärilikku) korda on riku-
tud ja kui r e a a l s e l t t s a a r i t r o o n i l i s t u j a t e n n a s t
v õ i b t e g e l i k u l t t õ l g e n d a d a i s e h a k a n u n a. Nii
võidi suhtuda Boriss Godunovisse, kes Ivan Timofejevi
sõnutsi oli troonile asunud “omatahtsi” (vt. ülal), ja mõistagi
võidi niisamuti suhtuda Katariina II-sse, kellel üldse ei ol-
nud mingisuguseid õigusi Vene troonile. Ühe (antud juhul
troonil oleva) isehakanu olemasolu provotseerib teiste il-
mumise: leiab aset otsekui isehakanute konkurss, millel iga
isehakanu pretendeerib sellele, et tema on äramärgistatu
(väljavalitu). Nii paradoksaalne kui see ka on, võib niisu-
guse psühholoogia aluseks ollagi just veendumus, et selle
üle, kes tõeline tsaar on, ei pea otsustama inimene, vaid
Jumal32. Seega võimu usurpeerimine kujutab endast täiesti
seaduspärast ja loogiliselt põhjendatud järelmit niisugusest
tsaarivõimu käsitusviisist, millest ülal juttu oli.

Samal ajal on võimu usurpeerimise spetsiifilise psühho-
loogia aluseks ühel või teisel määral m ü t o l o o g i l i n e
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32 Tüpoloogiliselt sarnast pilti näeme Vana-Roomas. Troonipärimise
loomuliku järjestuse rikkumise korral teeb troonile asunud usurpaa-
tor või kasupoeg näo, nagu loobuks ta võimust, s.t. nagu ei peakski ta
end imperaatoriks, ja faktiliselt tema monarhiks-olemine ei olegi tege-
lik. Ta võtab võimu vastu alles siis, kui tema volitusi ja tema müstilist
väge on kinnitanud jumalik enne (näiteks võit konkurendi üle) või ka
ühiskondlik arvamus. Just sellest, kõrgeima võimu ilmsikstulemise
esimesest hetkest peale peetakse arvestust tema valitsemise kohta,
mistõttu eelkäija surma kuupäev ei lange sageli kokku troonipärija
dies imperii’ga [ld. ‘volituste päevaga’ — tlk.]. Vt. Béranger 1953.



s a m a s t a m i n e33. Selles mõttes on iseloomulik, et Jemel-
jan Pugatšov, kes iseennast Pjotr Fjodorovitšiks nimetab
[pärast õigeusku ristimist kandis (Friedrichi poeg) Peeter III
venepärast nime Pjotr Fjodorovitš — tlk.], tituleerib oma
lähima võitluskaaslase Ivan Nikiforovitš Zarubin-Tšika
“krahv Tšernõšoviks” (Äîêóìåíòû ñòàâêè Ïóãà÷åâà, 55, 57,
127–139, 152 jt., ¹ 50, 54, 156–176, 198 jt.)34. Ka teisel
isehakanud Peeter III-ndal — skopets Kondrati Selivanovil,
kellest on juba juttu olnud — oli oma “krahv Tšernõšov”
(selleks oli üks teine skopetsite juht A. I. Šilov; vt. Ëèâà-

íîâ, I, 207–208; ×èñòîâ 1967, 182). Skopetsite “jumala-
emal” Akulina Ivanovnal, kes (XVIII saj. lõpul, s.t. pärast
keisrinna Jelizaveta Petrovna surma) hakkas end nimeta-
ma “keisrinna Jelizavetaks” — ka teda oleme ülal meenu-
tanud —, oli lähikondlane, kes end täiesti analoogilisel vii-
sil nimetas J. R. Daškovaks (Ëèâàíîâ, I, 426; ×èñòîâ 1967,
182). Asjaolu, et tõeline (mitte isehakanud) J. R. Daškova
ei olnud Jelizaveta, vaid Jekaterina (Katariina) lähikondla-
ne, üksnes toonitab sedalaadi nimetamiste puhtformaalset
rolli. Säärastel juhtudel saab nimi otsekui koha funktsiooni.
Samavõrd tähelepanuväärne on Pugatšovi portree Moskva
Ajaloomuuseumi kogust, millel Pugatšovi kujutis on maali-
tud Katariina portree peale (Áàáåí÷èêîâ 1933): kui portree
maalikunstis kujutab endast paralleeli isikunimele, siis port-
ree ümbermaalimine on adekvaatne ümbernimetamisega35.
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33 Mütoloogilistest samastamistest üldse vt. Lotman, Uspenski 1999.
34 Seejuures erinevalt tõelisest krahv Zahhar Grigorjevitš Tšernõšovist

oli Zarubin-Tšika nimeks Ivan Nikiforovitš Tšernõšov.
35 Kõige väljendusrikkamalt ilmneb mütoloogiline samastamine hlõstide

ja skopetsite juures, kes konkreetsetes isikutes näevad Jumal Seebaoti,
Kristuse või Jumalaema vahetuid ümberkehastusi ja kes neid isikuid
ka vastavate nimedega hüüavad. Sessamas vaimus kutsusid pavlikaa-
nid (kes mitmes mõttes on hlõstide sarnased ning kellel nendega
võib-olla on sama päritolugi) end apostel Pauluse ja tema õpilaste



5. Niisiis tsaarivõimu kontseptsioon ise eeldab Venemaal
tõeliste, ehtsate tsaaride ja väljanägemise poolest tsaaride,
s.t. isehakanute vastandamist. Selle poolest paistab ise-
hakanu käitumine karnevalikäitumisena, isehakanutesse
suhtutakse kui ü m b e r r õ i v a s t u n u t e s s e.

Ilmselt võimu usurpeerimine on seejuures seotud XVII
sajandi Moskva-Venemaal käibinud nn. tsaarimänguga,
kus inimesed mängisid, et nad on tsaarid, s.o. r i i e t u s i d
vastavaid tseremooniaid matkides tsaarideks. Moskva hoo-
lekandeosakonna lauaraamatus seisab näiteks 1634. aasta
2. veebruari kuupäeva all kirjas: “Neilsamul päevil seisid
vürstid Šahhovskoid — vürst Matvei, vürst Ofonassi ja
vürst Ivan ning vürst Ondrei valdja palge ees ja nendele sai
valdja juuresolekul üteldud: “Möödunud 128-ndamal
[s.t. 1620.] aastal andis Ondrei Golubovski teie kohta kogu
Venemaa riigivaldjale, tsaarile ja suurvürstile Mihhailo
Fjodorovitšile teada, et te olite ühel õhtul Ileika Botškovi
juures koos ja et teie, vürst Ofonassi ja vürst Ondrei ja
vürst Ivan ja Ileika Botškov, võtsite varga kombel nõuks
sind, vürst Matveid, tsaariks nimetada ja et sina, vürst
Matvei, nimetasid vürstidest vendi bojaarideks ja et te olete
säärases pahateos süüdi tunnistatud. Ja bojaaride kohtu
otsuse põhjal tuli teid selle eest surma mõista. Aga oma
valdjast isa, suure valitseja, Moskva ja kõige Venemaa
pühimast püha patriarhi Filaret Nikititši palvel on kõige
Venemaa valdjas, tsaar suurvürst Mihhailo Fjodorovitš teie
vastu armulik olnud — ta käskis teile surma asemel elu
kinkida. Ja valdjas on andnud käsu teid teie säherduste
suurte süütegude eest alamjooksulinnadesse türmi saata.
Aga tänaseks on kõige Venemaa valdjas, tsaar ja suurvürst
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ning aatekaaslaste nimedega, tunnistades, et nad neid isikuid kehas-
tavad (ßâîðñêèé 1928, 506).



Mihhailo Fjodorovitš oma õndsa valdjast isa, suure valit-
seja, Moskva ja kõige Venemaa pühimast püha patriarhi
Filaret Nikititši mälestuseks käskinud teid põlu alt Mosk-
vasse toimetada ja oma palge ette tuua. Ja vürst Matveil
koos vennastega tuleb edaspidi oma suured süüteod heaks
teha teenides”” (ÐÈÁ, IX, 550–551, vrd. samuti 529).

Teine sedalaadi kohtuasi on säilinud justiitsministeeriumi
arhiivis. 1666. aasta suure paastu esimese nädala kolma-
päeval esitas Tveri mõisnik Nikita Borissovitš Puškin Mosk-
vas palvekirja, milles andis “monarhi sõna ja teo kohaselt”
oma talupoegade kohta teada: “Tveri külje all, minu Vassil-
jevski ja Mihhailovski küla väikestes taludes olevat minu
talupidajad hakkama saanud ennekuulmata kuriteoga, ja,
valinud endi seast ninameheks teab kelle ning a n d n u d
t a l l e k õ r g e n i m e, käisid temaga tänavuse võinädala
[vastlanädala] laupäeval ringi ja panid trumme tagudes ja
lippude ning püssiga vehkides toime korralageduse.” Selle
kohtuasja tunnistuste kaudu selgus, et külamehed olid üht
talupoegadest “isekeskis [---] kutsunud kõrgelseisvaks me-
heks — tsaariks”; seejuures olid mu�ikid tsaariks valitud
Mitka Demidovit kandnud “kanderaamil läbi küla ja tema
peas oli lehter”, “aga tema ees kanti keedust [hapendatud
keedupiima, mis oli rituaalne vastlatoit] ja ridva külge seo-
tud õlgedest vihku [vrd. õlevihkude ja õlgtopiste kandmise
ning põletamisega vastlakommete täitmisel], seenekorvi
[sic!] ja varda külge seotud rätti lipu asemel [---], aga püssi
asemel olid [katuse katmiseks mõeldud süllapikkused]
laastujupid”. Seejärel valisid talupojad Mitka Demidovi
asemel tsaariks Perška Jakovlevi, kes oma viha alluvate
peale tsaari kombel välja valas: “Perška käsu peale rooska-
sid tema talupoegadest kaaslased Mihhailovski külas talu-
poega” — selle nimi ei tule talle meelde —, “aga too olevat
neid paluma hakanud ja ütelnud, et “halasta, Tsaar””; “ja
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tema, Perška seljas oli siis olnud roheline kuub, lint üle õla
ja peas oli neiu rebasenahast müts. Ja lipu asemel olid nad
ridva külge sidunud loori” (Ïîëîñèí 1926, 59–61). Mõle-
mal talupojast “tsaaril” raiuti maha kaks parema käe sõrme,
nemad ja nende kaasosalised said “armutult” piitsa ja saa-
deti koos perekondadega Siberisse (vt. samas, 62). On äär-
miselt tähelepanuväärne, et kõik need sündmused leidsid
aset vastlanädalal ja et nende juurde kuulusid vastlapidus-
tustele tüüpilised atribuudid (õlevihk, keedus jmt.). Seega
ümberrõivastumine tsaariks kujutab endast vastlaaegse
ümberriietumise varianti36. Kahjuks me ei tea, millal nimelt,
missugusel aastaajal mängisid “tsaarimängu” Šahhovskoi
vürstid, kuid on kõigiti alust arvata, et seegi leidis aset
talistepühadel või vastlate aegu.
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36 Vrd. näiteks vastlapeo kirjeldusega Aleksandr Lelongi mälestustes:
“Kella kahe paiku rakendati kahe-kolme ree ette hobused; ühel rege-
dest asendati istumisalune püti või tünniga ja selle peale asutas end
Vissarion Rodionovitš [talupoeg], kes oli endale selga ajanud rogus-
kist õmmeldud mantli, pähe pannud mütsi, millel ka niinekiust tutt
otsas. Tema sõitis ees, taga teised saanid, meie mõisateenijad peal,
rahvast puupüsti täis; saanides lasti laulu ja tõmmati lõõtsa. See rong
sõitis tervest külast läbi, sellega liitusid küla teised ümberriietatud
pidulised oma saanidega. Lauldes sõideti naaberkülades ringi, kust
nende hulka samuti tuli saaniga sõitjaid ja ümberrõivastunuid, ja meie
Vissarioni eestvedamisel oligi tekkinud ilmatu pikk rong” (Ëåëîíã
1913–1914, 65). Sama iseloomulik on tava end vastlapäevaga hüvas-
ti jättes preestriks ümber riietada ning imiteerida kiriklikku matuse-
talitust (vt. näiteks Øåéí 1898–1900, 333; Ñìèðíîâ 1927, 22–23).
Niisugust ümberrõivastumise viisi võib kohata ka talistepüha tavan-
dites (selle kohta vt. 1874; vrd. lk. 193 tsiteeritava munk Grigori
palvekirjaga, milles on juttu sellest, et talistepühadel “nimetatakse
pühakuid ja asutatakse kloostreid ja seatakse ametisse kloostriülem
ning kloostrivalitseja ja mungad”).

On väga iseloomulik, et tsiteeritud 1666. a. kohtuasjas oli talu-
pojast “tsaari” Perška Jakovlevi peas t ü d r u k u m ü t s: vastassugu-
poole rõivaste selga panemine, eriti mehe ümberriietamine naiste-
riietesse, on üldse olnud tüüpiline nii vastla- ja talistepiduliste kui ka
teiste ümberriietujate seas.



“Tsaarimäng” on kajastunud nii ajaloolistes kui ka etno-
graafilise koega folkloorsetes tekstides. Mängu iseloomu-
lik kirjeldus on võtta ühest Permi kubermangus kirja pan-
dud muinasjutust: “Laps ei kasva aastate, vaid tundidega.
Hakkas semudega mängima. Hakkasid m ä n g i m a t s a a r i.
Sepa poeg ütleb semudele: “Hüüdke: jõgi, hakka tagurpidi
voolama! Kellel hakkab, see saab tsaariks!” Teised hüüa-
vad ja hüüavad — ei midagi; tema hüüdis — ja jõgi pööras
otsa ümber. Hakkasid uuesti mängima. “Hüüdke: mets,
paindu musta mulla poole!” Teised hüüavad — ei tuhkagi;
tema hüüdis — ja mets paindus. “Noh, mina olen teist korda
tsaar.” Hakkasid kolmat korda mängima. “Hüüdke: kõik
lojused metsas — vakka! [edasi on tekstis lünk]. Ütleb:
“Noh, poisid, mina olengi tsaar! Keda kägistan, pole kelle-
gi asi!” Nii nad kokku leppisidki” (Çåëåíèí 1914, ¹ 40,
271). Ettekujutus tsaari sakraalsetest omadustest peegel-
dub siin väga selgesti; selles kontekstis ilmneb, et “tsaari-
mäng” on mäng, et olla sakraalne, kõikvõimas olend.

“Tsaarimäng” kujutab endast tegelikult võimu usurpee-
rimise seda varianti, millel mis tahes poliitilised ambitsioo-
nid puuduvad — see on n.-ö. võimu usurpeerimine puhtal
kujul. See, et “tsaarimängu” mängijaid XVII sajandil jul-
malt jälitati, pole hoopiski juhuslik, ja asjaolu, et jälitamis-
tele vaatamata on see mäng ikka püsima jäänud ja isegi
rahvaluulesse jälje jätnud, tundub olevat ülimal määral
tähendusväärne37.
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37 “Tsaarimänguga” seoses pakub huvi Nikolai Makarovi mälestus ühest
Tšuhlomski mõisnikust: “Paljude tema küüniliste ja pühadust mõni-
tavate tempude hulgast jutustan ühest, mida Tšuhlomski kreisis omal
ajal tunti nime all “Sissesõit Jeruusalemma”. Ükskord oli ta kokku
ajanud oma pärisorjadest talupojad ja mõisateenijad — mõlemast
soost, ja isegi lapsed — ja paigutanud nad paarisaja sülla pikkuselt
kahte ritta oma mõisa ja lähima küla vahele. Käskinud igaühel paju-
oksa kätte võtta ja, hüpanud ise setuka selga, liikunud kõnnisammul



6. Sellest, kui iseloomulik “tsaarimäng” Venemaal on olnud,
annab tunnistust fakt, et peale isehakanute on sellest män-
gust osa võtnud ka tõelised tsaarid, kes on sundinud t e i s t
inimest olema ebaehtne, vale tsaar ehk tsaar, kes on tsaari-
ga sarnane vaid väljanägemise poolest. Näiteks 1567. aastal
käsib Ivan Groznõi, et tema vanemtallimehele bojaar Ivan
Petrovitš Fjodorovile (Tšeljadninile) — keda kahtlustati
vandenõus —, pandaks selga tsaari rüü, antaks kätte valit-
suskepp ja lisataks teisedki tsaari seisust märkivad regaa-
lid, ning pandaks troonile istuma. Pärast seda, olles tema
jalgade ees maani kummardanud ja sooritanud kõik tsaarile
osutatavad auavaldused, tappis Ivan Groznõi ümberriie-
tatud tsaari oma käega. Seda sündmust kirjeldab Albert
Šlihting järgmiselt: “Kui ta [Fjodorov] lossi oli saabunud ja
türann oli teda näinud, käskis too talle sealsamas anda rõi-
vad, mida ise oli kandnud, andis talle valitsuskepi, mida
tsaarid tavapäraselt käes hoiavad, palus teda tsaaritroonile
tõusta ning võtta sisse koht seal, kus suurvürst ise oli tavat-
senud istuda. Vaevalt oli Joann [Fjodorov] seda asjatu enese-
õigustamise saatel teha jõudnud (türanni ees ei saa ju end
õigustada) ja vürsti rõivais tsaari troonil aset võtnud, kui
türann ise tõusis püsti, astus tema ette ja, paljastanud pea,
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kahe alamaterea vahelt läbi külast mõisani ja alamad viibutasid talle
pajuokstega” (Ìàêàðîâ, I, 28). Kahjuks memuarist ei ole midagi tea-
tanud selle etenduse ajastatuse kohta. Kuivõrd tsaari peetakse Jumala
elavaks kehastuseks (vt. ülal), siis seostub “tsaarimäng” kaudselt sa-
mastumisega Jumalaga; antud juhul leiab seejuures aset Jumala vahe-
tu imiteerimine. Ei saa välistada, et selle mõisniku käitumises kajastus
kuidagi mälestus rituaalsest “sõidust eeslisälu seljas”, mille palmi-
puudepühal sooritab patriarh (1696. a. seda kombetalitust ei toimu-
nud), või Peetri triumfaalne vastuvõtt Moskvas pärast võitu Poltaava
lähistel (21. detsembril 1709), kui lapsed, kes olid rõivastatud valge-
tesse pitspõlledesse, võtsid tsaari vastu, pajuoksad käes, ja laulsid
“Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel [---]”. Seejuures ühel juhul
täitis Kristuse rolli patriarh, teisel juhul — tsaar.



avaldas talle põlvili laskudes austust ning ütles talle nii:
“See, mida sa oled otsinud, mille poole püüelnud, et olla
Moskva suurvürst ja üle võtta minu aujärg — see on sul
käes; nüüd oled sina suurvürst; nüüd tunne rõõmu ja naudi
ülemvõimu, mida sa oled ihaldanud.” Pidanud seejärel
pisut vahet, taasalustas ta nõnda: “Muuseas,” lausus ta,
“nii nagu minu võimuses seisab sind sellele troonile tõsta,
nii seisab sellessamas võimuses sind ka maha võtta.” Ja
haaranud noa, suskas talle sellega mitu korda rindu ja käs-
kis kõikidel sõjameestel, kes seal olid, teda pussitada…”
(Øëèõòèíã 1934, 22)38.

Selles stseenis peitub sügav sümbolism. Groznõi süüdis-
tab Fjodorovi tsaari trooni ebaseaduslikus nõudlemises, ja
teeb temast tsaari, kuid tsaari üksnes välise sarnasuse poo-
lest — i s e h a k a n u d tsaari. Sarnane käitumine on Ivan
Groznõile küllaltki tüüpiline ja see, nagu allpool näeme, ei
ole sugugi seotud püüuga vabaneda vastumeelsest inimesest
või rahuldada kättemaksuhimu; pigemini on see seotud
maskeraadiga, ümberriietumisega, mis oli Groznõile ja tema
lähikonnale omane39 — sedalaadi mänguga, mis väliselt
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38 Samasuguse kirjelduse I. P. Fjodorovi hukkamisest annavad Oder-
born (Oderborn 1585, Ì 3; Oderborn 1588, P2 ja Gwagninus 1578,
28–30). Vt. veel Êàðàìçèí, IX, 64; tüpoloogiliste analoogiate poo-
lest vrd. Ôðåéäåíáåðã 1973, 492.

39 Väga sageli on sellel ümberrõivastumisel ühtlasi sümboolse p a l j a s -
t a m i s e iseloom. Näiteks, vihastanud (1570) Novgorodi peapiiskopi
Pimen Tšornõi peale, käsib Groznõi Pimeni skomorohhiks [skomo-
rohh — rändnäitleja, rändmuusik, rändlaulik Venemaal — tlk.] ümber
riietada. Vrd. samal Šlihtingul: “ta käsib tiaara, mida too oli kand-
nud, tal peast ära võtta, ühtlasi võtab tal piiskopi ametirüü seljast ja
ütleb teda ametist ilma jättes: “Sina ei kõlba mitte piiskopiks, vaid pi-
gemini skomorohhiks. Sellepärast tahan ma sulle kokkuelamiseks
anda naise” [---] Türann laseb tuua mära ja pöördub piiskopi poole:
“Võta endale seesinane naine, karga talle kohe selga, tee taltsaks, sõi-
da Moskooviasse ja pane oma nimi skomorohhide lehe peale kirja.”
Edasi, kui too oli mära selga roninud, käskis türann istuja jalad looma



võib meenutada vaga hull-olemist, kuid mis olemuse poo-
lest sellest sügavasti erineb40.

Veelgi silmatorkavam on, et 1575. aastal kroonib Ivan
Groznõi tsaariks Simeon Bekbulatovitši, annab talle üle
oma ameti ja kõik tsaariseisust tähistavad regaalid, endale
aga võtab Moskva Ivani nime ning hakkab mängima tava-
lise bojaari rolli. Krooniku sõnul “kasutas tsaar Ivan Vassil-
jevitš omavoli ja tegi Moskva tsaariks Simeon Bekbula-
tovitši [---] ja pani talle krooni pähe, ise aga võttis endale
Moskva Ivani nime ja lahkus linnast, elades Petrovkal. An-
dis oma tsaariameti kõigega tükkis Simeonile ja hakkas ise
sõitma lihtsal kombel, nagu bojaar, hobune aiste vahel; ja
kui ta Simeoni juurde sõitis, siis võttis istet koos bojaaride-
ga, tsaari kohast kaugel” (Ñîëîâüåâ, III, 565; Ëèëååâ 1891,
25–26; Íèêîëàåâ 1904, 466–467)41. Mõningatel andmetel
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külge kinni siduda ja käskis tal kättenäidatud tee ette võtta. Aga siis,
kui too oli juba eemale jõudmas, käskis ta tema uuesti enda manu kut-
suda ja laskis tal kätte võtta muusikariistad — lõõtsa ja keeltega lüüra.
“Harjuta seda kunsti,” ütles türann, “midagi muud sul ju teha ei tule,
eriti pärast seda, kui sa oled naisemeheks hakanud.” Ja nõnda läkski
piiskop, kes enne seda lüürat mängida ei osanud, türanni käsul hobu-
se seljas lüürat tinistades ja lõõtsa tõmmates Moskva poole teele”
(Øëèõòèíã 1934, 29–30; vrd. Êàðàìçèí, IX, 96). Teiste allikate järgi
olevat tsaar ähvardanud peapiiskoppi, et paneb ta karu talutama, nii
nagu skomorohhid seda teevad (Gwagninus 1578, 34–35; Îëåàðèé
1906, 127–129). Jumalasulast ja skomorohhi tajutakse antipoodidena
ja Groznõi, riietanud kõrgema vaimuliku skomorohhiks ümber, otse-
kui seob ta pahupoolse, pahade vaimude maailmaga — antikäitumise
maailmaga. Kui vastla- ja talistepühadeks ümberrõivastujad võivad
kombetalitustel esineda jumalasulastena, siis siin, vastupidi, jumala-
sulane osutub ümberrõivastatuks.

40 Groznõi käitumise ja vaga hullu käitumise sarnasust ja erinemist kä-
sitletakse töös: Ëîòìàí è Óñïåíñêèé 1977, 163–165.

41 Vrd. Ivan Groznõi ja tema poegade poolt 30. oktoobril 1575 Simeon
Bekbulatovitšile esitatud palvekirjaga, mis on koostatud kõiki monar-
hi poole pöördumise epistolaarse etiketi reegleid järgides: “Valitseja,
suurvürst Simeon Bekbulatovitši ees teeb maanikummarduse kogu
Venemaa Vassili Ivanets oma lapsukeste Õvantsi ja Fjodortsiga, et



korraldati Simeon Bekbulatovitšile isegi kiriklik tsaariks
kroonimise talitus (Ëèëååâ 1891, 26, 36; kuid vrd. Íèêî-

ëàåâ 1904, 467–468), kuid ka see ei teinud temast ehtsat,
tegelikku tsaari42. Simeon Bekbulatovitši troonileseadmine
on vahetult seotud opritšnina asutamise (täpsemini ennis-
tamisega); opritšninal on samuti olnud rõhutatult maske-
raadlik iseloom. Groznõi annab Simeon Bekbulatovitšile
“zemštšina”, aga ise hakkab valitsema “opritšninat”43. Kui
nimetus “zemštšina” käib maa põhiosa kohta, siis sõna
“opritšnina” tähendab “eraldiolevat, eemalseisvat [= kõr-
valist — tlk.], pilkast”44. Tarvitseb märkida, et ka Ivan
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sina, valdjas, ilmutaksid armulikkust [---]”. Palvekiri lõpeb, nagu tao-
listel juhtudel tavaks, sõnadega: “Kuidas käsid sina, valdjas? Aga kõige
eest, valdjas, kummardame sinu ees maani. Valdjas, ole helde, heida
meie peale armu!” (Èâàí Ãðîçíûé 1951, 470).

42 Seda, et Simeon Bekbulatovitš oli tsaariks kuulutatud seaduste järgi,
kinnitab hilisem tekst truudusvandega Boriss Godunovile (1598) ja
tema pojale Fjodor Borissovitšile (1605): truudust vandujad andsid
tõotuse mitte tahta, et võim Moskva tsaaririigis kuuluks “tsaar
Simeon Bekbulatovitšile” (Ñîëîâüåâ, IV, 353, 421). Iseloomulik on
seegi, et Vale-Dmitri andis käsu Simeon Bekbulatovitš mungaks
pühitseda, pidades teda ilmselt troonipretendendiks (Íèêîëàåâ
1904, 470).

43 Vrd. kronograafi [vana- ja keskaegset ajalugu kronoloogiliselt käsit-
lev teos — tlk.] kirjakohaga: “Kõigi õigeusklike kristlaste patuse kiu-
samise pärast tekkisid tsaar Ivan Vassiljevitšile vastalised; tema sai
viha ja raevu täis; ta hakkas oma võimu alla kuuluvaid orje kurjasti
ning armutult kiusama ja nende verd valama, aga Jumala poolt tema-
le usaldatud riigi jagas kaheks: ühe osa eraldas endale, teise andis
Simeonile, Kaasani tsaarile; ise aga asutas end eemale, ühte väikestest
linnadest nimega Staritsa ja elas seal. Oma osa nimetas opritšninaks,
tsaar Simeoni osa aga zemštšinaks ning andis omadele käsu noid teisi
röövida, tappa ning nende majasid rüüstata …” (Ñîëîâüåâ, III, 733,
viide 85; vrd. Ïîïîâ 1869, 284; Ëèëååâ 1891, 22–23). Vrd. samuti
J. S. Lurje kommentaaridega väljaandes Èâàí Ãðîçíûé 1951, 643
(mrk. 2).

44 Terminit “opritšnina” ei mõelnud välja Ivan Groznõi; enne seda võib
terminit kohata ametlikes dokumentides, kus ta tähendab eraldi-
seisvat maavaldust (vt. Ñðåçíåâñêèé, II, vrg. 694; Äþâåðíóà 1894,



Fjodorov oli juhtinud zemštšina valitsust (vt. Âåñåëîâñêèé

1969, 93–94); mõlemal juhul oli sellel, kes zemštšina ees-
otsas seisis, ümberrõivastatud tsaari roll, ja muidugi pol-
nud see kaugeltki juhuslik.

Ühtlasi on erakordselt tähelepanuväärne, et päritolult oli
Simeon Bekbulatovitš Kuldhordi khaanide45 otsene järglane,
nende järglane, kelle t e g e l i k u võimu alla venelaste maad
olid omal ajal kuulunud ja keda o l i n i m e t a t u d t s a a -
r i d e k s (oleme juba maininud, et tatari khaane just nii ni-
metatigi)46. Simeon Bekbulatovitši isa tsareevitš Bekbulat
oli Ahmati, Kuldhordi viimase khaani pojapoeg — selle-
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122; Ñîëîâüåâ, II, 484). Samal ajal Groznõi päevil — aga võib-olla
varemgi — on sellel sõnal olnud ka teine tähendus, mis assotsieerub
“pilkase”, s.t. pahupidise, tontliku algega. Vrd. allpool lk. 192.

45 Kuldhord — mongoli-tatari feodaalriik, mis hõlmas ulatuslikke ala-
sid Ida-Euroopas, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias. Kuldhordi khaanide
ülemvõimu Venemaal XIII–XV saj. nimetatakse vene ajalooallikates
mongoli-tatari ikkeks. Ike algas pärast Batu-khaani vallutusretki Ve-
nemaale (1237–1240). Maksude kindlaksmääramiseks tehti Vene ala-
del 1257–1259 algeline rahvaloendus; vürstkondadesse määrati
Kuldhordi khaanide esindajad baskak’id (siit muide ka eestistatud
pejoratiiv paskaak), kes korraldasid maksude kogumist ja hoidsid sõ-
jasalkade abil rahvast kuulekana. Suured maksud ja koormised põh-
justasid ülestõuse (nt. 1262. a. Rostovis, Jaroslavlis, Suzdalis, 1293. ja
1327. a. Tveris). XIV saj. alguses oli khaan sunnitud andma maksude
kogumise õiguse kohalikele vürstidele. Mongoli-tatari ikkest vabane-
mine algas juba Kulikovo lahingus (1380) Dmitri Donskoi juhtimisel
saavutatud võiduga. Kuldhordi killunemisega muutus mongoli-tatari
ike XV saj. üha vormilisemaks, kuni 1476. a. keeldus Ivan III Kuldhor-
dile makse tasumast. Pärast khaan Ahmati vastust — nurjunud sõjakäi-
ku 1480. a. — vabanes Venemaa mongoli-tatari ikkest lõplikult. —
Tlk. mrk.

46 Tatari khaani nimetamine “tsaariks” on jätnud jälje Vene monarhi
tiitlisse. Nõnda on Ivan Groznõid, nagu ka järgnenud Vene monarhe,
nimetatud “Kaasani tsaariks” ja “Astrahani tsaariks” (pärast Kaasani
vallutamist 1552 ja Astrahani vallutamist 1557): Kaasani khaaniriik
eraldus Kuldhordist 1445. a., aga Astrahani khaaniriik kujunes pärast
Kuldhordi lagunemist 1480. a., s.t. mõlemad khaaniriigid on nii või
teisiti olnud seotud Kuldhordiga.



sama, kellest Vassian Rõlo 1480. aastal “Läkituses Ugrale”
kirjutas kui isehakanud võlts-tsaarist. Ühtlasi oli tsareevitš
Bekbulat olnud kildudeks lagunenud tatari Hordis üks
tugevamaid khaanipretendente (Ëèëååâ 1891, 3; Íèêîëàåâ

1904, 466). Niisiis Groznõi paneb Vene troonile Tatari
khaani. Ü m b e r r õ i v a s t a t u d, i s e h a k a n u d t s a a r i k s
s a a b s e e , k e l l e l v a r e m o l e k s o l n u d õ i g u s k a n -
d a t s a a r i n i m e j a v a l i t s e d a Ve n e r i i k i. Säärane
tsaar osutub nüüd vale-tsaariks, tsaariks paljalt väljanäge-
mise poolest: seega osutuvad valedeks, mittetõelisteks tsaa-
rideks ka varasemad tatari khaanid47. Meile avaneb otse-
kui viimane, semiootiline etapp võitluses tatarlaste võimu
vastu. Omal ajal oli vene suurvürstist saanud khaan pärast
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47 Simeon Bekbulatovitši oli Kassimovi khaanina, keda Kuldhordi khaa-
nidega sidus otsene järglus, tsaariks hüütud veel enne seda, kui ta
Vene troonile pandi (vt. Âåëüÿìèíîâ-Çåðíîâ, II, 1, 13–14, 15–16,
20–21, 25). Ivan Groznõi tegi temast tsaari ehk Kassimovi khaani 1567.
aastal, enne seda oli teda, nii nagu ka tema isa, hüütud tsareevitšiks —
nähtavasti silmas pidades pärinemist Kuldhordi khaanide (tsaaride)
soost. Üldiselt kandsid Kassimovi tsaaririigi valitsejad tsareevitši tiitlit,
välja arvatud need isikud, kes varem — enne oma määramist Kassi-
movi tsaariks — olid olnud khaanid; viimased säilitasid tsaari (khaani)
tiitli. Simeon Bekbulatovitš (kes siis ei olnud veel ristiusku pöördu-
nud ja kandis nime Sain-bulat) oli esimene Kassimovi valitseja, kes sai
tsaari (khaani) tiitli isiklikult (Vt. Âåëüÿìèíîâ-Çåðíîâ, II, 25–26).

Ärgem unustagem, et Kassimovi tsaaririigi asutas Vassili Pime 1452.
aastal vastukaaluks mõnda aega varem tekkinud Kaasani tsaaririigile
(khaaniriigile), kusjuures Kassimovi valitsejad seati ametisse Moskva
tsaaride valikul: võim ei olnud siin päritav ja omistati sellele, keda
Moskvale kasulikuks peeti. Kassimov (varasem Gorodets) sai samal,
1452. aastal oma nime Kuldhordi khaani Ulu-Muhammadi poja, tsa-
reevitš Kassimi järgi, kes 1446. a. oli saabunud Vassili Pimeda juurde,
et end päästa oma venna Mahmuteki, Kaasani khaani käest (vahetult
pärast seda, kui too 1445. a. sügisel oli asutanud Kaasani khaaniriigi;
vt. Âåëüÿìèíîâ-Çåðíîâ, I, 3–4). 1449. aastal purustas ta Kuldhordi
khaani Said-Ahmati väed, aga vastuhakk Kaasanile 1467. aastal eba-
õnnestus. Seega Kassimovi t s a a r i r i i k k u j u t a b e n d a s t n i i -
ö e l d a K u l d h o r d i M o s k v a - p ä r a s t m u d e l i t.



võitu khaani (tsaari) üle, s.t. teda hakati nimetama nii,
nagu oli nimetatud khaane; nüüd aga muudetakse khaan
i s e h a k a n u d tsaariks48. On ülimalt iseloomulik, et nii
toimib Ivan Groznõi — esimene ametlikult tsaariks kroo-
nitud Vene tsaar — esimene monarh, kellel oli formaalne
õigus nimetada end Vene tsaariks.
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48 Tsaari tiitli omaksvõtt Vene suurvürsti poolt on samal ajal seotud Büt-
santsi impeeriumi langemisega, millega kaasnes Moskva mõtestamine
uue Konstantinoopolina ehk kolmanda Roomana. On oluline, et
Bütsantsi vallutamine türklaste poolt langeb ajaliselt enam-vähem
kokku tatari ikke kukutamisega venelaste poolt. Seega samal ajal kui
Bütsantsis leiab aset muhameedluse triumf õigeusu üle, toimub Ve-
nemaal, vastupidi, õigeusu triumf muhameedluse üle (vrd. Êàïòåðåâ
1914; Ïðèñåëêîâ 1918, 315; siinses kogumikus lk. 247); Bütsants ja
Venemaa justkui vahetaksid kohad, mille tulemusel Venemaast saab
õigeuskliku (ja seega ka kristliku) maailma kese — Moskva muutub
uueks Konstantinoopoliks.

Seejuures oli Bütsantsi imperaatorit (basileiost), kellele Venemaa
allutati kultuuriliselt (vene kirik kuulus Konstantinoopoli jurisdikt-
siooni alla) ja Kuldhordi khaani, kellele Vene maad reaalselt allusid,
omal ajal ühte sidunud tsaari tiitel — Venemaal hüüti nii üht kui ka
teist “tsaariks”. Tatari ikke aegu palvetas vene kirik Tatari “tsaari”
eest, s.t. eestpalvet peeti temale (vt. Ïðîõîðîâ 1978, 53, 84). Võib
oletada, et enne tatari-mongoli vallutusi eelnes palvele Tatari “tsaari”
eest palve Kreeka “tsaari” — Bütsantsi imperaatori — eest. Vene suur-
vürstist saab pärast Bütsantsi impeeriumi kokkuvarisemist ja Kuld-
hordi langemist (millele järgneb tatari maade vallutamine) nii Büt-
santsi tsaari (imperaatori) kui ka Kuldhordi tsaari (khaani) järeltulija.
Ühest küljest osutub suurvürst pärast Bütsantsi langemist ainsaks
õigeusklikuks valitsejaks (kui mitte arvestada Gruusiat, mis asus kau-
gel perifeerias), s.o. õigeuskliku oikumeeni ainsaks sõltumatuks
valitsejaks. Üldiselt eeldati, et õigeusklikus maailmas on olemas vaid
üks tsaar (vt. ÐÈÁ, VI, lisa ¹ 40, vrg. 274 jj.; vrd. Äüÿêîíîâ 1889,
25–26; Ñàââà 1901, 200 jj.); nüüd hakkas koht, mis varem oli olnud
Bütsantsi imperaatori päralt, kuuluma Vene vürstile. Teisest küljest,
see territoorium, mis varem oli kuulunud Kuldhordile, oli nüüd
suurvürsti päralt. Seega Vene tsaar ühendab oma isikus Bütsantsi
tsaari (imperaatori) ja Kuldhordi tsaari (khaani) võimu; territooriumi
poolest osutub ta Tatari khaani, semiootiliselt aga — Kreeka impe-
raatori järglaseks.



Saab väita, et “tsaarimängul” on Groznõi jaoks mõlemal
juhul — nii episoodis Ivan Fjodoroviga kui ka loos Simeon
Bekbulatovitšiga — sümboolne tähendus ja et see teenib
p o l i i t i l i s e p a l j a s t a m i s e eesmärke: ühel juhul pal-
jastatakse konkreetne isik (tsaarivõimule pretendeerimises
süüdistatav Fjodorov), teisel juhul — riigiprintsiip (tatari
khaanide võim). Paljastatavaks on mõlemal juhul ühtlasi
z e m š t š i n a v a l i t s e j a.

Me tunneme veel üht “tsaarimänguga” tegelnud tsaari —
Peeter I-st. Sarnaselt sellega, kuidas Ivan Groznõi Simeon
Bekbulatovitši “tsaariks” määrab ja ennast tema alamaks
seab, määrab Peeter I Fjodor Jurjevitš Romodanovski “kei-
serlikuks vürstiks”, kutsub teda kuningaks (Könich) ning
Tema Kõrgeaususeks, ennast aga nimetab tema kannupoisiks
ja tühiseks orjaks, kes temalt teenistusastmeid ja ameti-
kõrgendusi saab (Ñåìåâñêèé 1885, 283; Ïåòðîâ 1918,
132)49. End välisreisile seades usaldab Peeter Moskva valit-
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49 Esimene Peetri kiri Romodanovskile kui kuningale on dateeritud
19. mail 1695. See algab sõnadega: “Min Her Kenich [Minu härra
kuningas — tlk.]. Teie ülima hiilguse, minu armuliku valitseja kiri,
pealinnas Presšpurhis mai 14-ndamal päeval kirjutatud, anti mulle
18-ndamal päeval kätte, ja Teie kuninglik armulikkus paneb Teie
eest loovutama viimsegi veretilga [---].” Kirja all seisab: “Teie kõrgu-
se ülima hiilguse alatine ori bombadiir Piter [bombardier — saksa
suurtükiväe soldati auaste — tlk.] (Ïèñüìà è áóìàãè Ïåòðà, I, ¹ 37,
29–30). Edaspidi kohtame sarnaseid kirju sageli.

Kurakin oma “Aja loos tsaar Pjotr Aleksejevitši ja temale lähedaste
inimeste kohta” teatab, et juba 1689. a. kuulutas Peeter sõda mängi-
des Romodanovski Pressburgi tsaariks residentsiga Preobraþenskis,
Pressburgi (Pleespurhi) linnakeses Jauza kaldal [Jauza — Moskva jõe
haru — tlk.], aga I. I. Buturlini kuulutas Semjonovski tsaariks resi-
dentsiga Sokolis Semjonovski väljal asuvas talus (Àðõèâ Êóðàêèíà,
I, 65). Edaspidi, lustilahingutes Koþuhhovi lähistel 1694. aastal ni-
metatakse Buturlin “Poola kuningaks” (Æåëÿáóæñêèé, 1840, 32–3;
Áîãîñëîâñêèé, I, 195), kusjuures ta saab lüüa Romodanovskilt, kes
sel teel peaks osutuma Vene potentaadiks [võimukandjaks — tlk.]
(mõlemat kutsutakse seejuures “generalissimuseks”). Oluline on see,



semise Romodanovskile kui keiserlikule vürstile ja oma
kirjades välismaalt pöördub ta tema kui monarhi poole,
rõhutades oma alluvusseisundit50. Kõik kõrgemad auast-
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et lustilahingutest (Semjonovski lähistel 1691 ja Koþuhhovi lähistel
1694) võtab Peeter osa Romodanovski poolel, olles tema alluv, ja
sellele vastavalt on Romodanovski võit Buturlini üle faktiliselt ette
määratud (vt. Áîãîñëîâñêèé, I, 125–128, 196–206). Seejuures on
nendes lahingutes Buturlini juhtimise alla koondatud endine Moskva
sõjavägi (streletsid), aga Romodanovski käsutab uut tüüpi rügemente
(sõdureid). Esimesed mängivad passiivset, teised aktiivset rolli, ja
Buturlini väed on algusest peale määratud kaotama (vt. Áîãîñëîâñêèé,
I, 195, 197, 199, 206). Þeljabuþski annab teada, et Romodanovski sai
“uue aukraadi” ning teda hakati “riigipärijaks” nimetama just pärast
võitu Koþuhhovi lustilahingus 1694. aasta oktoobris (Æåëÿáóæñêèé,
1840, 39). Vägedele peetud kõnes nimetatakse Romodanovskit pä-
rast seda võitu “Meie kõrgeimaks generalissimuseks, Prešburgi ja
Pariisi vürstiks ning kogu Jauza ülemvalitsejaks Fjodor Jurjevitšiks”
(Áîãîñëîâñêèé, I, 201). Toetudes Pereslavli laevapuuseppade kirjale,
milles on juttu sellest, et Peeter ehitab laeva “oma valitseja, generalis-
simus vürst Fjodor Jurjevitši” käsku täites (vt. Áîãîñëîâñêèé, I, 143),
arvab Reinhard Wittram, et “valitseja” tiitel oli Romodanovskil
1692. a. olemas (Wittram, I, 110). See kontekst ei ole siiski laitmatu,
sest sõna “valitseja” võis antud juhul käia generalissimuse tiitli kohta.

50 Mihhail Štšerbatov ütleb Fjodor Romodanovski kohta: “Andnud tol-
lele [Romodanovskile] mõnda aega enne oma ärasõitu võõramaale
Keiserliku Vürsti tiitli, tegi ta [Peeter] ise näo, et on tema alluv, näida-
tes selle läbi, et ta kuulab sõna ja võtab tema käest vastu aukraade ja
justkui ka käskusid. Ta jättis Venemaad valitsema tema, kui ise
1697-ndamal aastal võõramaale läks, ja kui tagasi tuli, siis ta jättis te-
male alles nii tiitli kui ka märgatava austuse, kutsus teda nii sõnades
kui ka kirjades Valitsejaks ja kasutas tema karmust ja valjust bojaaride
kõrkuse ohjeldamiseks ja pahategude päevavalgele toomiseks ning
nuhtlemiseks — koguni surmasaatmiseni välja” (Ùåðáàòîâ 1774, 15).
Golikovi sõnutsi “asutab” Peeter 1697. aastal välismaale sõites “uue
valitsuse”: “Suur Valitseja, usaldanud Riigi valitsemise kõige trui-
mate Bojaaride Vürst Romodanovski ja Tihhon Nikititš Strešnevi
hooleks, andis nendele oma Bojaaride seast abilisteks kõige usta-
vamad mehed, kelleks olid Lev Kirillovitš Narõškin ja Vürstid
Golitsõn ja Prozorovski. Aga selleks, et Peamise Valitseja Vürst Ro-
modanovski vastu enamat austust üles näidata, andis ta talle Keiserli-
ku Vürsti ja Majesteedi tiitlid, ise aga tegi tema ees alama näo”
(Ãîëèêîâ, I, 290).



med — polkovniku (1706), kindral-porutšiku ja šoutbinahti,
s.t. kontradmirali (1709) ja lõpuks viitseadmirali aukraadi
(1714) on Peetrile annetanud keiserlik vürst (Ïåòðîâ 1918,
135; Âåðõîâñêîé, I, 92). Romodanovski hoovi ei tohtinud
keegi sisse sõita ja tsaar ise jättis oma kaherattalise kaariku
tema väravate juurde (Ïåòðîâ 1918, 138); lustitseremoo-
niatel suudles Peeter Romodanovski kätt (Þëü 1900, 297).

Selle mänguga näikse kaasnevat sümboolse paljastamise
moment. Näiteks on tunnuslik, et tsaari narri Šanski pulmas
1702. a. kandis Romodanovski XVII saj. Vene tsaari rõivaid
kõrvuti Nikita Zotoviga, kes oli patriarhi rüüs (Ãîëèêîâ,
II; 76; Ñåìåâñêèé 1885, 286–287), ja Peetri säärane Vene
tsaari traditsioonilise välimuse parodeerimine on otsekui
endale võetava imperaatoritiitli ennetamine51. Pärast Fjodor
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Pärast Poltaava lahingu võitmist peab Peeter oma kohuseks õnnit-
leda Romodanovskit, kuivõrd see pidi tähendama, et sestpeale on
Peterburist saanud “Tema Majesteedi” residents: “millega soovime
teie majesteedile ennekuulmata viktooria paistel õnne. Ja kahtlemata
on nüüd, vihamehe säherduse lõpliku langemise läbi täitunud teie ma-
jesteedi tahtmine, et teie residents saaks olema Piterburhis” (Ïèñüìà
è áóìàãè Ïåòðà, IX, 1, ¹ 3281, 246).

51 Pidagem meeles, et Peetrit võidi imperaatoriks kutsuda ammu enne
seda, kui ta 1721. a. imperaatori tiitli ametlikult vastu võttis. Oma
kiidukõnes Peetrile (1725) osutas sellele Feofan Prokopovitš, mee-
nutades, “kuidas me oma palvega veensime teda võtta endale Suure
ja Imperaatori nimetus”, ja Feofan lisab: “kes ta ennemaltki oli olnud
ja kelleks teda kõik olid hüüdnud” (Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷, II, 163).
Tõepoolest, niiviisi — “imperaatoriks” ja “isamaa isaks” — nimeta-
takse Peetrit juba kõnes, mis talle 1708. a. kogu vaimulikkonna nimel
peeti (Õàðëàìïîâè÷ 1914, 462, mrk. 4). Sellest ajast peale kohtame
niisugust nimetust Peetri kohta korduvalt. Poltaava lahingu võidu
puhul publitseeritakse 1709. a. “Apoteoos Kõige Venemaa vägimehe
kiitust vääriva vapruse puhul [---] suure valitseja, meie tsaari ja suur-
vürsti Pjotr Aleksejevitši, Suure ja Väikese ja Valge Vene imperaatori ja
autokraatori poliitika meisterdamise kohta” (Ïåêàðñêèé, II, ¹ 160;
Áûêîâà è Ãóðåâè÷ 1955, ¹ 26). 1713. a. täheldatakse “Marsi raama-
tu [---]” (“Êíèãà Ìàðñîâîé [---]” pealkirjas, et see on trükitud “impe-
raatori, Kõige Venemaa isevalitseja Peeter Esimese käsul”, kusjuures
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raamatu palgelehele oli paigutatud Aleksei Zubovi 1712. a. teostatud
Peetri portree allkirjaga: “Peeter Esimene, imperaator, Kõige Vene-
maa üliküllastav tsaar ja isevalitseja” (Ïåêàðñêèé, II, ¹ 233, 291;
Áûêîâà è Ãóðåâè÷ 1955, ¹ 68; Ïîðòðåò Ïåòðîâñêîãî âðåìåíè, 206.
Sõna ïðèñíîïðèáàâèòåëü tähendab augustissimus [ld. augustissimus —
Rooma imperaatorite tiitel — tlk.]; vrd.: augustus sõnast augeo —
rohkendan, lisan). “Imperaatoriks” (kuid mitte tsaariks) nimetatakse
Peetrit Serban Kantemiri “Panegüürilises põletusohvris” 1714. a.
(Ïåêàðñêèé II, ¹ 249; Áûêîâà è Ãóðåâè÷ 1955, ¹ 85). Väärib tähele-
panu, et selle teose käsikirjas, mida säilitatakse Teaduste Akadeemia
raamatukogus, seisab imperaatorile asemel isevalitsejale (Áûêîâà,
Ãóðåâè÷, Êîçèíöåâà 1972, ¹ 20) — sõna “imperaator” kanti pane-
güürika teksti nähtavasti selle publitseerimise käigus. Raamatus
“Loorbrid ehk surematu kuulsuse Vanik” (1714) osutatakse “Tema
imperaatorlikule majesteedile” (Ïåêàðñêèé, II, ¹ 266; Áûêîâà è
Ãóðåâè÷ 1955, ¹ 112). Täpselt samuti nimetatakse Peetrit imperaa-
toriks “Korralduste jagamine laevastikus” mõlemas väljaandes, mis
ilmusid samal, 1714. aastal (Ïåêàðñêèé, II, ¹ 247, 249; Áûêîâà è
Ãóðåâè÷ 1955, ¹ 75, 79). Vt. veel: Áûêîâà è Ãóðåâè÷ 1955, ¹ 243,
310, 320 (= Ïåêàðñêèé, II, ¹ 394), 366, 606 (= Ïåêàðñêèé, II,
¹ 478); Áûêîâà è Ãóðåâè÷ 1958, ¹ 126, 128, 130, 131, 136, 138
(= Ïåêàðñêèé, II, ¹ 453), 149 (= Ïåêàðñêèé, II, ¹ 478), Ïåêàðñêèé,
II, ¹ 380, 450, 483. 1718. aastal publitseeritakse “Tema Rooma
Keiserliku Majesteedi autentne läkitus [---] Vassili Ivanovitšile, tsaa-
rile ja suurvürstile [---] kelle seesinane keiser oma äranimetatud läki-
tuses Kõige Venemaa Keisriks on tituleerinud” [Mõeldakse Moskva
suurvürsti Vassili III-t (1479–1533). Vassili III viis lõpule tatari-mon-
goli ikkest vabanenud Vene maade ühendamise Moskva suurvürsti-
riigiga: liideti Pihkva (1510), Smolensk (1514), Rjazan (1521) jm.
vürstiriik. Tema ajal Kaasani vasallisõltuvus Moskvast tugevnes. —
Tlk. mrk.]. See läkitus leidis äramärkimist, kui Peetrile imperaatori
tiitel anti (Ïåêàðñêèé II, ¹ 388; Áûêîâà è Ãóðåâè÷ 1955, ¹ 298).
Olgu osutatud ka Peetri portreele Riikliku Vene Muuseumi kogudes,
mis eeldatavasti on dateeritud aastal 1697 allkirjaga “Petrus Alexand-
rowitz Moscowitaru Imperator cum magna legatione huc regio
montem venit medio May, Anno M: DCXCVII”, s.t. “Pjotr Alek-
sandrovitš, Moskoovia imperaator, saabus siia mägede keskele koos
Suursaatkonnaga 1697. aasta mai keskpaiku” (Ïîðòðåò Ïåòðîâñêîãî
âðåìåíè, 119). Veel varem, 1696. a. vermiti Aasovi võidu puhul
Peetri kujutisega medal, millel oli pealkiri: “Petrus Alexii fil. Russor.
Mag. Caes.” (Áàéåð 1738, 267), millel sõna Caes[ar] tähendab “impe-
raatorit”. 1709. a. avaldab Viini õukond rahulolematust imperaatori
tiitli kasutamise asjus tsaari kohta; 1710. a. informeeris Austria saadik



Romodanovski surma (septembris 1717) pärib keiserliku
vürsti tiitli tema poeg I. F. Romodanovski (aprillist 1718).
Väärib märkimist, et paavstliku vürsti P. I. Buturlini pul-
mas — vahetult enne seda, kui Peeter oli imperaatoriks
kuulutatud! — kandis Vene tsaari rõivaid ka I. F. Romo-
danovski; tema naine oli ehitud tsaarinnaks ja neid ümb-
ritses venepäraselt riietatud teenrite parv (Áåðõãîëüö, I,
115–117; Ïåòðîâ 1918a, 121)52. Seejuures on oluline, et
Fjodor Romodanovskit ja I. F. Romodanovskit tunti kui
põliste vene kommete poolehoidjaid, kes isiklikus olmes
pidasid kinni bojaaride traditsioonilisest eluviisist (Ïåòðîâ

1918, 138; Ïåòðîâ 1918a, 123–124). Keiserlik vürst ja
paavstlik vürst mängivad üht ja sama mängu, ja kui keiserlik
vürst laseb end paista tsaari paroodiana, siis paavstlik vürst
ilmub patriarhi paroodiana: nii nagu tsaari kuju parodeeri-
mine eelneb imperaatori tiitli vastvõtmisele, nii eelneb ka
patriarhaadi likvideerimisele patriarhi kuju parodeerimine.
Ühtlasi parodeeritakse vaimuliku õnnistuse ja tsaarivõimu
(oma päritolult bütsantsliku) kooseksisteerimise printsiipi
ennast, s.t. võimu jagamist vaimulikuks ja ilmalikuks või-
muks, mis vastandub võimule, mis kuulub ainuisikuliselt
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Venemaal kindral Weltzeck Viini sellest, et Golovkin ja Šafirov on
ähvardusi kasutades nõudnud Viinilt tiitli “Majestatu Kayser”, s.t.
imperaatori tiitli tunnustamist (Ôëîðîâñêèé 1972, 390) [Golovkin,
Gavril (1660–1734) — esimene Vene riigikantsler, Peetri-aegse Vene-
maa silmapaistev diplomaat ja riigitegelane. Põhjasõja ajal (1700–1721)
hakkas aktiivselt osalema Vene välispoliitikas. Säilitas kõrge posit-
siooni ka pärast Peetri surma. Šafirov, Pjotr (1669–1739) — Peetri-
aegne võimekas diplomaat, Välisasjade kolleegiumi viitsekantsler ja
viitsepresident (1709–1722). Osales läbirääkimistel Taani ja Poolaga
sõjalise liidu loomiseks Rootsi vastu ning Põhjaliidu laiendamisel.
Šafirov on esimese rahvusvahelist õigust käsitleva raamatu autor
Venemaal. — Tlk. mrk.].

52 Paavstliku vürsti pulmad toimusid 10. septembril 1721. a. ja impe-
raatoriks sai Peeter sama aasta 20. oktoobril.



Peetrile53. Ei saa märkimata jätta, et Romodanovskite sugu-
võsa — erinevalt Romanovite omast — on alguse saanud
Rjurikust54. Niisiis monarhi rolli mängib antud juhul —
nii nagu ka Simeon Bekbulatovitši puhul — see, kes või-
nuks sellele tiitlile pretendeerida ennegi.

Samal ajal on täiesti ilmne, et nii Ivan Groznõi kui ka
Peeter I silmis on see maskeraad vahetult seotud võimu
usurpeerimisega, kujutades endast ühe ja sama nähtuse
teist poolt. See toetub tõeliste tsaaride ja väljanägemise
poolest tsaaride (isehakanute) vastandamisele, nimelt sellele,
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53 Tähtis on rõhutada, et “keisri” ja “tsaari” suhe on sama, mis “paavs-
ti” ja “patriarhi” suhe. Tõepoolest, kui paavst märgib Rooma ülem-
preestrit, siis keiser märgib kirikuslaavi keeles Rooma imperaatorit.
Vrd. Johannese Evangeeliumiga (19:14–15): “Ja ta ütleb juutidele:
“Ennäe teie kuningat!” Need aga kisendasid nüüd: “Vii ära, vii ära,
löö Ta risti!” Pilatus ütleb neile: “Kas ma pean teie kuninga risti löö-
ma?” Ülempreestrid vastasid: “Meil ei ole muud kuningat kui vaid
keiser!” (sõna “keiser” on kreeka päritolu; vrd. kr. êáúóáñ). Niisiis
osutub, et väliselt justkui võtavad keiserlik vürst, nii nagu ka paavst-
lik vürst arvesse Rooma-pärast orientatsiooni; ometigi kujutab kei-
serlik vürst endast Vene tsaari sarnaselt sellega, kuidas paavstlik vürst
kujutab endast faktiliselt Vene patriarhi.

54 Rjurik (srn. 879) — Novgorodi vürst 862–879, päritolult varjaag, s.t.
venestunud normann (< muinasskand. varingr, sõdalane). Vana-
vene kroonikate teatel kutsusid slaavlased ta koos vendade Sineuse ja
Truvoriga Venemaale valitsema. Algul oli tema käes Laadoga piir-
kond; 862. a. võttis ta kohalike vürstide vahelisi tülisid kasutades
võimu Novgorodis. Järgmisi Kiievi-Vene ja Moskva vürste on peetud
Rjuriku järeltulijateks. Niinimetatud Rjurikovitšite dünastia valitses
aastani 1598 (tsaar Fjodor Ivanovitši surmani). Teistest Rjurikovit-
šitest on tuntuimad Kiievi vallutaja ning suurvürst ja Moskva linna
asutaja Juri Dolgoruki (1090–1157), aga ka Vene riigimees ja väejuht,
Peipsi jäälahingu võitja Aleksandr Nevski (u. 1220–1263). Boriss
Uspenski osutatud tõsiasja ilmestab seegi, et Romodanovski ei olnud
sugugi ainus Rjurikovitš Peeter I õukonnas. Vene regulaararmee
moodustamisel oli Peetri lähimaid abilisi Jakov Dolgoruki; Vassili
Dolgoruki aga võitis Peetri poolehoiu Bulavini ülestõusu mahasuru-
misega, kuid saadeti 1718. a. asumisele osavõtu pärast tsareevitš
Aleksei vandenõust. — Tlk. mrk.



millest ülal juttu oli. Tõeline, tegelik tsaar, vabastades end
kõigil neil juhtudel tsaariseisuse välistest märkidest ja sun-
dides teist esinema faktiliselt isehakanu rollis, otsekui rõ-
hutaks sellega oma ehtsat õigust tsaaritroonile, mida ei
kammitse ükski formaalne omadus55.

Ivan Groznõi ja Peeter I on selle tsaarivõimu kontsept-
siooniga, millest juttu tegime, nähtavalt ühte meelt ja sel-
lest kontseptsioonist nad oma käitumises lähtuvadki. On
iseloomulik, et valitsemise kestel loobub Ivan oma troo-
nist mitu korda (1564. a. seoses opritšnina asutamisega ja
1575. a. seoses selle ennistamise ja Simeon Bekbulatovitši
seadmisega troonile), otsekui olles teadlik, et igasuguste
tingimuste kiuste jääb ikkagi tema tõeliseks ja ehtsaks tsaa-
riks — tsaariks loomu poolest, “Jumala äranägemise koha-
selt, mitte aga sõgedamast sõgeda inimkarja tahtmist
mööda”, nii, nagu ta selle on sõnastanud oma läkituses
Stefan Báthoryle56 (Èâàí Ãðîçíûé 1951, 213). Niisamuti
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55 Formaalsete tunnuste poolest langeb “tsaarimänguga” kokku bolše-
vike doktriin, millega 1917. a. oktoobrist antakse “kogu võim” riigis
“rahvale”, kelle “mõistuseks” on partei. Patriarhiks rõivastati rahvas
ja tsaariks partei. Erinevus on vaid selles, et Ivan IV ja Peeter I tsaari-
mänge ei ajendanud poliitilised motiivid. Karnevaliseeritud “tsaari-
mängu” elemente võib leida ka Stalini verdtarretavates etendustes,
kus kommunistliku partei juhtfiguurid, Stalini konkurendid (Buhharin,
Kamenev, Rõkov jt.) “riietati” Inglise spioonideks, reeturiteks vmt.
Mängiti maha kohtulavastused, mille krooniks olid kõigi süüdistata-
vate kohtukõned, milles nad võtsid “puhtsüdamlikult” omaks täiesti
absurdsed süüdistused. Seda etendust ja kohtualuste “ümberkehastu-
misvõimet” tavatses mõnikord nautimas käia ka Lavastaja isiklikult.
Semiootilises plaanis oli see mõistagi karneval, mille käigus “tõeline
tsaar” tõukas end kehtestades kõrvale (= surma) “isehakanuid”, keda
ta arvas pretendeerivat “tsaarivõimule” või selle õõnestamisele “välis-
te tunnuste” kattevarjus või “võõraid” maske kasutades. — Tlk. mrk.

56 Báthory, István, poolapäraselt Stefan (1533–1586) — Transilvaania
vürst 1571–1576, Poola kuningas 1576–1586; osales 1579–1586
Liivi sõjas, liitis Liivimaa Poola-Leedu riigiga. Asutas Vilniusse jesuii-
tide akadeemia (1579) ja Tartusse gümnaasiumi (1583). — Tlk. mrk.



võib Groznõi kriitilises situatsioonis trooni sinnapaika jät-
tes Moskvast demonstratiivselt lahkuda (1564. a. sõidab ta
Aleksandrovski slobodaasse [slobodaa — sunnimaisusest
vaba elanikkonnaga asula pärisorjuslikul Venemaal — tlk.)
ja sellegipoolest jääda edasi tsaariks57.

Siinjuures väärib tähelepanu, et nii Ivan Groznõi kui ka
Peeter I võisid kedagi teist mitte ainult t s a a r i k s, vaid ka
p ü h a k u k s nimetada, kusjuures kaasaegsed on seda õigus-
tatult pidanud selgeks pühaduserüvetamiseks58. Tsaari tiitli
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57 On iseloomulik, et streletside mässu ajal ja läbirääkimistel vanausu-
listega (1682) katkestas tsaaritar Sofja Aleksejevna läbirääkimised
[Sofja Aleksejevna (1657–1704) — Vene valitseja 1682–1689. Oli
oma poolvenna Peeter I ja venna Ivan V regendina Venemaa tegelik
valitseja. Peeter kõrvaldas Sofja 1689. a. võimult ja sulges Novode-
vitši kloostrisse. 1698. a. püüdis Sofja streletside abil uuesti võimu
haarata, kuid see ebaõnnestus ja ta pühitseti nunnaks. — Tlk. mrk.] ja
ähvardas, et sõidab tsaaridega (Ivani ja Peetriga) Moskvast minema
(Ñîëîâüåâ, VII, 288); sellel ähvardusel oli mõju. Vrd. selles seoses
Peetri ärasõiduga Troitse-Sergijevi kloostrisse 1689. aastal.

Samas, kui sedasama teeb patriarh Nikon (1658. a., läinud tülli
Aleksei Mihhailovitšiga, jätab Nikon patriarhi tooli demonstratiivselt
sinnapaika ja taandub Voskressenski kloostrisse), lakatakse teda pi-
damast patriarhiks. Seejuures tõuseb erakordse reljeefsusega esile eri-
nevus suhtumises ilmalikku ja vaimulikku võimu: kuivõrd tsaar ei ole
mitte seeläbi tsaar, et ta on troonile seatud, vaid seeläbi, et ta on tsaar
loomu poolest, siis osutub, et tsaar on patriarhist sakraalsem persoon.

58 Näiteks Ivan Groznõi nimetab narritamisi “ingliks” Nikita Kazarinov-
Golohvastovit (vt. Kurbski tõendust “Moskva suurvürsti ajaloos”.
[Kurbski, Andrei (1528–1583) — Vene vürst, poliitik, väepealik ja
publitsist. Oli Ivan IV lähikondlane, Vene vägede juhte Kaasani piira-
misel (1552), Liivi sõjas Vastseliina, Tartu (1558) ja Viljandi valluta-
misel ning Oomuli lahingus. Määrati Tartusse vojevoodiks. Sattunud
Ivan IV-ga vastuollu, põgenes ta 1564. a. Tartust Valmierasse Poola-
Leedu kuninga poolele ja osales sõjas Venemaa vastu. Saatis Ivan IV-le
aastatel 1564–1579 kolm läkitust ja kirjutas tema tegevust arvustava
poliitilise pamfleti “Moskva suurvürsti ajalugu”. — Tlk. mrk.] —
ÐÈÁ, XXXI, vrg. 308; vrd.: Êàðàìçèí, IX, 103–104). Hiljem nimetab
Peeter I täiesti analoogiliselt “prohvetiks” ühe narritempudes osale-
nu (Vassili Sokovnini) ja see on täielikus vastavuses Peetri lõbustuste
pühadustteotava suunitlusega (vrd. Kurakini tõendusega “Loos tsaar



sakraalsust silmas pidades võib öelda, et mõlemal juhul on
tegemist olemuselt identse käitumistüübiga.

7. Ei tohi unustada, et mis tahes maskeraad (ümberriietu-
mine) seostus Vana-Venemaal a n t i k ä i t u m i s e g a, s.t.
põhimõtteliselt omistati sellele “tume”, nõiaväeline tähen-
dus. See paistab küllaltki hästi silma ümberriietunud taliste-
pühaliste, vastlanädaliste, jaanipäevaliste jm. näitel, sest nii
ümberolijad kui ka vastavast maskeraadist osavõtjad ise (!)
eeldasid, et nad kujutavad põrgulisi või tumedaid jõude.
Sellele vastavalt kaasnesid ümberrõivastumistega reegli-
päraselt kõiksugu nurjatused, millel oli sagedasti avalik
pühadustteotav iseloom59.
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Pjotr Aleksejevitšist ja tema lähedal seisvatest inimestest” — Àðõèâ
Êóðàêèíà, I, 73) [Kurakin, Boriss (1677–1727) — vürst, väljapaistev
Vene diplomaat, Peeter I lähikondlane. Sõlmis 1710. a. kaheteistaas-
tase liidulepingu Hannoveri kuurvürsti, tulevase Inglise kuningaga.
Oli a-st 1710 Vene saadik Inglismaal ja Hollandis. Peetri soovil kont-
rollis faktiliselt kogu riigi diplomaatilist tegevust. Kurakini kümne-
köiteline kirjade, märkmete ja dokumentide kogu “Vürst Kurakini
arhiiv” on Venemaa Peetri-aegse välispoliitika oluline allikas. — Tlk.
mrk.]. Sedalaadi keeleline käitumine paistab mittekonventsionaalsetes
märgisse suhtumise tingimustes olevat väga tähendusväärne.

59 Vrd. nt. ümberrõivastunud talistesantide ilmeka kirjeldusega Niþni-
Novgorodi preestrite palvekirjas a-st 1636 mille on nähtavasti koos-
tanud Joann Neronov [Neronov, Joann (1591–1670) — raskolnikute
(ðàñêîëîòü, lõhki raiuma, lõhestama) liikumise juhtivaid ideolooge,
Moskva ülempreester. Oli Avvakumi lähikondlane ja suhtus patriarh
Nikoni reformidesse jäiga eitusega. 1656. a. jäi ta ametist ilma ja pandi
kirikukogul kirikuvande alla, mis peatselt küll tühistati. Pärast vana-
usuliste vaadetest loobumist 1667. a. määrati Perejaslavli kloostri
arhimandriidiks (kloostriülemaks). — Tlk. mrk.]: “seavad näo ette
karvased sagrisjuukselised ja looma larhviga maskid ning selga sama
sorti riided ja panevad endale sabad taha ja näevad välja kui põrguli-
sed, ja nägude ees kannavad rõvedaid ihuliikmeid ja tehakse igasugu
sigidikkude ning kitsede hääli, näidatakse häbedusi, aga mõned taovad
vasta tamburiini ja karglevad ning tantsivad ja teevad muid riivatusi”



Võimu usurpeerimisse Venemaal just nii suhtutaksegi —
ilmselt nii, nagu nähtavasti “tsaarimängussegi”. Tsaarirõi-
vaisse riietumisest saab selles kontekstis antikäitumise tüü-
piline näide, millele sisu poolest vastab pühadustteotav
püüd hankida endale sakraalsed omadused välispidise sar-
nasuse kaudu. Sellest maskeraadist võtavad ootuspäraselt
osa Groznõi ja Peeter I, s.t. need tsaarid, kellele antikäi-
tumine on üldiselt olnud iseloomulik ning avaldunud nii
ümberriietumises kui ka kiriklike tavade pühadustteotavas
imitatsioonis. Selles seoses vrd. seda Ivani opritšnikute
kloostriga (vt. selle kohta: Øëèõòèíã 1934, 27; Ïîëîñèí

1963, 154; Êàðàìçèí, IX, 56; Ñêðûííèêîâ 1975, 123)60
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(Ðîæäåñòâåíñêèé 1902, 24–26). Siin kirjeldatud tunnused vastavad
täpselt põrgulise ikonograafilisele kujutisele, keda samuti iseloomus-
tavad saba, lohmakas karv, ülemise ja alumise (näo ja suguorgani)
kohavahetus. Ka ümberriietunute käitumine antud kirjelduses on
samas kooskõlas ettekujutusega põrguliste käitumisest. Ühtviisi ise-
loomulik on talistepüha mängude kirjeldus Joann Neronovi “Elu-
loos”: “Arulagedad inimesed kogunevad nendel päevadel harilikult
saatanlikke mänge mängima [---] panevad oma näo ette igasugused
jubedad deemoni näoga maskid” (Ñóááîòèí, I, 246–247). Paljude
etnograafiliste kirjelduste põhjal on teada, et ümberriietujad ise on
maske kutsunud “saatana näoks”, “kuradi lõustaks”, “kuradi moluks”
jne., ja sellele vastavalt arvavad, et nende kandmine kujutab endast
rasket pattu, mis edaspidi nõuab lunastamist. Siit ka see, et väga sage-
dasti suhtutakse üldse igasse talistepüha maski — kujutagu see mida
tahes — kui kuradi maski (vt. nt. Åôèìåíêî, I, 138; Ìàêñèìîâ, XVII,
39–40). Vana-Venemaal kehtis nende suhtes, kes maske kandsid, eri-
line patukahetsusnõue (Ãàëüêîâñêèé, I, 318).

Võis oodatagi, et Ivan Groznõi opritšnikud, kelle toimingute ise-
loomu üldse suures osas määras antikäitumisprintsiip (vt. allpool),
tantsisid, maskid ees. Nagu teada, eelistas vürst Mihhailo Repnin patu-
sele “näomoondamisele” surma (ÐÈÁ, XXXI, vrg. 279; Ñîëîâüåâ, III,
541). Kurbski tunnistuse kohaselt käskis tsaar Repnini hukata kirikus
altari kõrval evangeeliumi lugemise ajal, ja mõistagi oli see eriliselt
tähendusväärne: maski kandmine vastandatakse siin demonstratiiv-
selt kiriklikule talitusele.

60 Sellesse, et opritšnikud käisid ringi takjades [(türgi k.: taqja ) — väike,
vanasti tavaliselt suurema mütsi all kantav ümmargune alusmüts —



ning Peetri “Imekometi peakirikuga” (vt. selle kohta: Ñå-

ìåâñêèé 1885, 282–336; Wittram, I, 106–110). Selles mõt-
tes on seos Simeon Bekbulatovitši troonilepanemise ja ülal
juba jutuks olnud opritšnina asutamise vahel erakordselt
iseloomulik: sõna “opritšnina” tähendab nii “eraldiolevat,
eemalseisvat” kui ka “pilkast” ja seostub seega s e a l -
p o o l s e, pahupidise, põrguomase algega. Sellega koos-
kõlas nähaksegi opritšnikutes just “pimedusekutsareid”
[êðîìåøíèêîâ; vrd. pilkase pimedusega (òüìà êðîìåøíàÿ)
allilma tähenduses], s.t. omamoodi põrgulistepäraselt mas-
keeritud välimuse ja põrgulistepärase käitumisega mehi61.
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tlk.], s.t. munkade skuufiad peas [skufia — õigeusukiriku vaimuliku või
munga must või lilla sametist müts — tlk.], suhtus metropoliit Filipp
(Kolõtšov) kui pühaduserüvetamisse. Vt. Êàðàìçèí, IX, 56, 67.

61 Näiteks Kurbski nimetab opritšnikuid sageli “pimedusekutsariteks”
(vt. ÐÈÁ, XXXI, vrg. 130, 155, 273, 306, 307, 323) ja paneb metro-
poliit Filipp Kolõtšovi suhu järgmised tsaarile adresseeritud sõnad:
“Kui lubad kahjatseda oma patte ja endast eemale peletada saatanliku
väe, mille sa oled ristirahva hukatuseks kokku ajanud meestest, keda
hüütakse pimedusekutsariteks elik opritšnikuteks, siis õnnistan sind
ja andestan ja toon sinu tagasi [---] oma aujärjele” (ÐÈÁ, XXXI, vrg.
316). S. B.Vesselovski kirjutas sellega seoses: “Sõnad îïðè÷ü ((sellest)
eraldi ) ja êðîìå (peale (selle) ~ (selle) kõrval) on sünonüümsed. Vasta-
valt tolleaegsetele ettekujutustele teispoolsusest oli “jumalariik” iga-
vese valguse riik, mille piiridest eraldi (îïðè÷ü), eemal~kõrval (êðîìå)
asus igavese pimeduse riik, “saatana kuningriik” [---]. Väljendid êðî-
ìåøíûé, êðîìåøíèê (pilkane, pimedusekutsar), mis on moodustatud
analoogiliselt sõnadega îïðè÷ü, îïðè÷íûé, îïðè÷íèê, ei olnud ainult
sõnamäng, vaid sellega tembeldati opritšnikud põrgusigitisteks, saa-
tana teenriteks. Ka Kurbski nimetab oma kirjutistes tsaar Ivani poole-
hoidjaid ning teenreid, eriti aga opritšnikuid “saatana väeks”, millest
tulenes või millega mõeldi, et tsaar Ivan sarnaneb saatanaga” (Âåñå-
ëîâñêèé 1963, 14; vrd. veel Êàðàìçèí, IX, 54 ja mrk. 148). Ka Ivan
Timofejev oma “Ajakajas” ütleb samuti, et tsaar andis opritšnikutele
“pimedusest kantud”, s.t. põrguomased tunnused: “Nii nagu hunte
lammastest, keda ta vihkas, hoidis ta eraldi neid, keda pidas kalliks, ja
andis oma sõdalastele pimeduse tunnusmärgid: riietas peast jalatalla-
ni musta ja käskis nendel ka riietega kokkukäivad hobused muretse-
da; kõige järgi näha, tegi ta väest endale teenri, kes on põrguliste sar-



Opritšnikute tegude iseloom tuletab tõepoolest meelde
talistepühiliste või teiste pühadeks ümberrõivastunute käi-
tumist. Näiteks Ivan Groznõi opritšnikute klooster Alek-
sandrovski slobodaas — kus opritšnikud maskeerisid end
mungarüüsse ehtides ja kus tsaar ise end selle karnevali-
kloostri igumeeniks [igumeen — (kreekakatoliku) kloostri-
ülem — tlk.] nimetas — asutati tõenäoliselt nende taliste-
püha-aegsete tempude mõjul, millest oma palvekirjas tsaar
Aleksei Mihhailovitšile kirjutas Vjazma ikoonimaalijast
erak Grigori, teatades, et nende juures Vjazmas “näevad
ilmavalgust igasugused ja jõledad tembutamised, mis kes-
tavad igal ööl alates jõulupühast kuni kolmekuningapäe-
vani välja, misajal antakse pühaku nimesid ja asutatakse
kloostreid ja kutsutakse ametisse arhimandriit ja kellarius
[kr. kellarios, kloostri majapidamist juhtiv munk — tlk.]
ja mungad” (Êàïòåðåâ 1913, 181)62. Ja Peetri pühadust
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nane” (ÐÈÁ, XIII, vrg. 272). Nähtavasti võimaldab niisugust tõlgen-
damist just sõna “opritšnik”: sattumuslikult on see sõna etümoloogia
poolest seotud ukrainakeelse sõnaga îïðèøîê (röövel), mis on rööv-
lite ja pilkase maailma seose vasteks (vrd. laialt levinud assotsiatsioo-
niga röövlite ja nõidade vahel). Selles mõttes tundub Groznõi kehtes-
tatud nimetus eriti iseloomulikuna. Kas mitte just see ei seletagi
opritšnina nimetuse ärakeelamist 1575. a. (selle keelamise kohta vt.
Ñîëîâüåâ, III, 565; Ïîëîñèí 1963, 183; Øòàäåí 1925, 110;
Ñêðûííèêîâ 1975, 190)?

62 Ennast talistepühade aegu mungaks ehtimise tava oli osalt püsima jää-
nud isegi XX saj. (vt.: Çàâîéêî 1914, 138; ×è÷åðîâ 1957, 210; samuti
“igumeenimängu” kohta, mida on näiteks kirjeldanud Ñìèðíîâ 1922,
58). Sessamas plaanis on väga huvitav Piskarjovi kroonikakirjutaja
teade noore Groznõi lõbustustest aastatel 1545–1546: “Aga temal
oli seal üks lõbu — ta kündis bojaaridega üheskoos kevadist põldu ja
külis tatart; aga muid lõbusid oli ka — käis kõmpidel ringi ja tavatses
end s u r i s ä r k i e h t i d a” (ÏÑÐË, XXXIV, 1978, 189). Seda teadet
tarvitseb kõrvutada etnograafiliste tõenditega, mis kõnelevad sellest,
et talistepühadeks ümberrõivastujad võisid selga panna “suririided”
ning surnuid mängida (vt. nt. Çîáíèí è Ïàòêàíîâ 1899, 517); vrd. ka
talistepüha-aegse surnumänguga, mille üks osaline imiteeribki surnut



mõnitavad meelelahutused, mille väljundiks said eeskätt
Imekometi peakiriku tseremooniad, olid algselt täpselt
samuti seotud talistepühade ning vastlatega (muide küllalt
varsti laienesid nad kogu perioodile, mis jääb Kristuse sün-
dimise püha ja Suure Paastu vahele) ja sisaldasid sellele
vastavalt talistepühade ja vastlakombestiku elemente63.
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(vt. Ãóñåâ 1974, 50 jj.; Ìàêñèìîâ, XVII, 14 jj.; Çàâîéêî 1917; 24).
Nii nagu surnud, nõnda ka pahad vaimud kuuluvad sealpoolsesse maa-
ilma ja võivad üksteisega vahetult assotsieeruda. Niisiis avaras mõttes
kujutavad ümberrõivastujad üldse sealpoolse maailma asukaid.

Seega pidid opritšnikud nähtavasti seostuma ümberrõivastujatega
ja ses mõttes suhestuma sealpoolse, “pilkase” maailmaga. Seejuures
on iseloomulik, et omakorda suhtuvad opritšnikud ka “zemštšina”
esindajatesse kui nende jaoks võõrasse maailma kuuluvatesse t e i s t -
s u g u s t e s s e — niisiis nende jaoks neid justkui ei eksisteerinud.
Vrd. H. Stadeni tunnistusega: “Et saada nendelt raha ja mammonat,
tegid opritšnikud zemskilastega niisuguseid tükke, et ei saa kohe kir-
jeldadagi. Isegi kohtumõistmine [s.t. Jumala kohus] ei olnud siin
jõus: kõik zemski poolel sõdinud tunnistati mahalööduteks; neid,
kes elus, peeti sama hästi kui surnuteks [---] (Øòàäåí 1925, 86). Nii-
siis opritšnikud peavad zemskilasi k o o l n u t e k s: “opritšnikkond”
ja “zemštšnikkond” on pärit erinevatest maailmadest, mis vastanda-
takse teineteisele kui sealpoolne ja siinpoolne maailm.

Opritšnikud pidid keelduma zemskilastega suhtlemast (vt. Øòàäåí
1925, 93) ja see tuletab kõige vahetumal kombel meelde suhtlemis-
piiranguid, mida tavatseti rakendada konfessionaalsete erimeelsuste
puhul (vrd. vanausuliste hilisema keeldumisega suhtlemast nikoniaa-
nidega söömise, joomise ja palvetamise asjus); nähtavasti just seda pi-
daski silmas Ivan Timofejev, kui ta oma “Ajakajas” kirjutas, et opritš-
ninat asutades Groznõi “lahutas kokkukuuluvad inimesed viha ajel
kahte lehte ja tegi neist o t s e k u i k a h e u s u l i s e d” (ÐÈÁ, XIII, vrg.
271). Seejuures opritšnikud ütlesid oma isast ja emast lahti ja sattusid
seega automaatselt kogu muule maailmale vastanduvate väljaheide-
tute staatusesse. Opritšniku suhtlemise eest zemskilasega mõisteti
surma nii see kui teine. Niisiis suhtlemine vastaspartei esindajaga
osutus olevat samavõrd ohtlik kui suhtlemine saabunuga teispoolsest
maailmast.

63 Kurakin “Loos tsaar Pjotr Aleksejevitšist [---]” kirjeldab Peetri naeru-
tavaid meelelahutusi kui “talisteaegseid mänge”, muide märkides, et
Imekometi peakiriku patriarh “käis talv läbi, alates jõulupühast kuni
vastlateni välja, kõikides Moskva ülemkihi majades ja slobodaas ja



Ühtlasi tuleb märkida, et kohustades inimesi kandma “sak-
sa”, s.t. euroopa rõivastust, muutis Peeter oma lähikonna
kaasaegsete silmis maskeerituks (sarnaselt sellega, kuidas
end omal ajal ümberriietunult eksponeerisid ka Groznõi
opritšnikud): räägiti, et Peeter “on inimesed kuradiks ehti-
nud” (Ëèëååâ 1895, 208; Ðîæäåñòâåíñêèé 1910, XXXIV).
Tõepoolest, euroopalikud rõivad tundusid Peetri-eelsel
ajal “kentsakatena”, maskeraadlikena ja ikoonidel võidi
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kaupmeeste koorekihi juures, kus ta taevaste kiituseks tavapäraseid
kirikulaule laulis” (Àðõèâ Êóðàêèíà, I, 72 jj.). Ümberriietunud “pat-
riarhi” käitumine meenutab seejuures kõige vahetumal kombel jõu-
lusantide käitumist. Talistepühade-aegsest kiidulauluga narritamisest
annavad teada ka Æåëÿáóæñêèé (1840, 59; vrd. 225, 279), Áàññåâè÷
(1866, 119–120), Þëü (1900, 128–129), Êîðá (1906, 109 jj.) ja
Áåðõãîëüö (II, 10–11; III, 186). Golikov, kes Strahlenbergi kannul
loeb kokku selle, milles Peetrit süüdistatakse, mainib muuhulgas
“Tema Kõrgeaususe kiidulauluga ülistamist talistepühadel” (Ãîëèêîâ,
I, 3; vrd. Strahlenberg 1730, 231–232). On täiesti ilmne, et Imeko-
meti kirikukogusse võidi suhtuda nimelt kui talistepüha-aegsesse toi-
mingusse. Nagu teatab Berhgolz, tähistati 1724. aasta talistepühi kõigi
senaatorite ja imperaatori kolleegiumi liikmete ümberriietumisega;
nad pidid kandma maske ja vastavaid kostüüme isegi ametiruumides
(Áåðõãîëüö, IV, 16–17).

Ka hiljem, XVIII sajandil seoti lustimängud sageli talistepühade või
vastlatega ja neis oli vastavate tavandite jooni. Näiteks avalik maske-
raad “Võidutsev Minerva” [Minerva — rooma tarkuse- ja kunstide
jumalanna. Minerva koos Jupiteri ja Junoga moodustasid Rooma
Kapitooliumil jumalate kolmiku, keda kummardati. — Tlk. mrk.], mis
leidis aset 1763. a. Moskvas pärast Katariina II troonileastumist, kor-
raldati vastlapühal. Porošin [Porošin, Semjon (1741–1769) — vene
XVIII saj. memuarist ja ajakirjanik. Oli aastatel 1764–1765 Paul I
koduõpetaja. Tema “Märkmed”, mida on korduvalt publitseeritud,
sisaldavad huvitavat materjali tsaari õukonna tavade kohta. — Tlk.
mrk.] kirjeldab Katariina poolt Peterburis korraldatud taliste-
pühade-aegseid mänge, kus mehed rõivastasid end ümber naiseriie-
tesse (1881, 560) nimelt samal kombel, nagu seda teevad talistepühi-
lisedki. Vastassugupoole rõivastesse ümberriietumine oli XVIII saj.
õukonnamaskeraadidele üldse iseloomulik (vt. nt. Åêàòåðèíà 1906,
100–101; Ïîðîøèí 1881, vrg. 555; Õðàïîâèöêèé 1901, 205).



kuradeid kujutada saksa- või poolapärastes riietes (vt.
Uspensky 1976, 29)64.

Seega võimu usurpeerimine spetsiifilise käitumistüübina
sulandus tervikuna traditsioonilistesse oludesse Venemaal,
mis eeldavad õige, normatiivse käitumise kõrval nii- või
teistsugustes vormides avalduva antikäitumise olemasolu
(Ëîòìàí è Óñïåíñêèé 1977; siinses kogumikus lk. 240 jj.).
Teisisõnu on võimu usurpeerimine Venemaal vastavuses
antikäitumise traditsiooniga.

8. Võimu usurpeerimist peetakse Venemaal niisiis antikäi-
tumiseks. Seejuures on iseloomulik, et Vale-Dmitrisse suh-
tutakse kui nõiasse (“ketserisse”), s.t. rahva teadvuses omis-
tatakse talle nõia käitumise jooni. Ajaloost teada lauludes
Vale-Dmitri kohta kajastubki säärane suhtumine; vrd. nt.:

Näe, seisab seal Griška, va võllaroog Griška, Otrepjevi poeg,
kristallist peegel silmnäo ees,
seisab, võluraamat käes,
Oh seda Griškat, va võllarooga Griškat, Otrepjevi poega
Volhovi jõe perve pealt…

(Ìèëëåð 1915, 590)
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64 Vanausuliste tuntud tegelane Ivan Smirnov on 1720-ndatel samuti
tõendanud, et Peeter “on meeste soo naiste sooks tegemisele andnud
nii jõudsa käigu, et käsib meeste sool kasvatada pikad juuksed ja ha-
beme maha ajada” ( ìèðíîâ 1909, 160). Nagu oleme juba märki-
nud, on ümberrõivastujatele üldse tüüpiline moondada end tavandi-
pühadel vastassugupooleks: mehed rõivastuvad naiseriietesse, mat-
kivad naisi jmt.

Osutatud ettekujutus pidi kinnitust leidma selles, kuidas käitus
Peeter ise, kellele oli iseloomulik mis tahes ümberriietumine, millega
kaasnes kas teise nime või teise auastme (urjadnik Pjotr Mihhailovi
[ — tsaariaegne maakordnik — ], bombardiiri või siis
kapten Piiteri nime omaksvõtmine jmt.).



Keelatud viisil kinnitab ta keha reedesel päeval,
paastuaja palukese teistele laiali jagab,
pühapiltide peale häbitult pikali heidab,
imettegevate ristide peal mõlema tallaga tallab.

(Ìèëëåð 1915, 621)

Sellele vastav retseptsioon tekib nähtavasti juba Vale-Dmitri
eluajal; 1605. aastast pärit anonüümses teates öeldakse, et
pärast Vale-Dmitri tõusmist poliitilisele areenile saatis
Boriss Godunov saadikud Poola seimi ja “nemad levitasid
kuuldust, et Dmitri on ühe preestri poeg ning laialt tuntud
nõid”, edaspidi aga lasknud Boriss samasuguse kumu liik-
vele Moskva maadel; samas antakse teada, et teel Mosk-
vasse olevat Vale-Dmitri vangi võtnud Griška Otrepjevi,
“suure ja laialt tuntud võluri, kelle kohta türann Boriss
Godunov on lasknud käiku kuulduse, et tema ongi Dmitri”
(Èñòîðè÷åñêîå è ïðàâäèâîå ïîâåñòâîâàíèå [---], 13, 17).
Folkloorsete allikate tunnistused leiavad igatahes otsese kin-
nituse lugudes segadusteaja kohta [segadusteaeg — periood
Vene ajaloos XVII saj. alguses — tlk.], milles figureerib
“ketserlik [s.t., võlu-, nõia-] raamat”, mida Vale-Dmitri järje-
pannu lugevat (ÐÈÁ, XIII, vrg. 827), ja antakse teada, et
ta olevat hakanud “kolmapäeviti ja reedeti nii vasikaliha
kui ka muud solki sööma” (ÐÈÁ, XIII, vrg. 56)65. Sama ise-
loomulikud on olnud kuuldused sellest, et Vale-Dmitril
rippus ikooninurgas skomorohhimask, kui ikoonid samal
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65 Peale ettekirjutuse kolmapäeviti ja reedeti paastuda kehtis venelastel
ja teistel idaslaavlastel eriline keeld süüa vasikaliha (selle kohta vt.
Zelenin 1927, 116; vrd. Òðåäèàêîâñêèé 1737, 25). Nagu teatab
Šlihting, kes märgib, et moskvalased üldiselt vasikaliha ei söövat, käs-
kis Ivan Groznõi need, kes olid nälja pärast vasikaliha kallal käinud,
ära põletada (Øëèõòèíã 1934, 39). Seega on ilmne, et sellele keelule
omistati konfessionaalne tähendus.



ajal vedelesid voodi all (vt. Óñòðÿëîâ, II, 196, 238). Vene-
maal samastati skomorohhid nõidadega; nood võtnud
nõidumise ajaks ikoonid seina pealt maha, astunud jalgu-
pidi ikoonidele või ristile jmt. (vt. nt. Ìàêñèìîâ, XVIII,
128, 146; Ìàêñèìîâ, X, 184; Íèêèòèíà 1928, 309–310;
Zelenin 1927, 45; Åôèìåíêî, II, 221).

Ajaloolistes lauludes Vale-Dmitrist pajatatakse sellest,
kuidas sellal, kui teised inimesed kirikusse lähevad, seab
tema sammud sauna poole. Sellelgi on nõidusliku käitumise
tüüpiline iseloom; sauna suhtuti Venemaal kui “roojasesse
kohta”, kui omamoodi kiriku antipoodi, ja sellele vasta-
valt võidi nõidu ära tunda just selle järgi, kuidas nemad
selle asemel, et kirikusse minna, sauna kaovad (Íèêèòèíà

1928, 311–312), vrd.:

Siisap kätte see jõudis, suurte pühade aeg,
suurte pühade aeg, Kristuse sünni aeg.
Siisap püha Ivani peakirikus
hiiglasuurt kella kõmistati.
Vürstid-bojaarid kõik Jumalat teenima läksid,
Kristust hommikupalvega kummardama nad läksid —
aga Griška, va varganägu, hoopis seebimajja sebis
koos oma kallimaga, Juritütre Marinaga.
Vürstid-bojaarid kõik pühamast pühama poole palvetavad,
aga Griška, va võllaroog ja varganägu, seebimajas sumab,
oma kalli Marinaga patutegusid teeb.
Ja kui vürstid-bojaarid kõik Jumalat teenimast tulid,
tuli ka Griška, va võllaroog ja varganägu, seebimajast
oma kallima Juritütre Marinaga.

(Ìèëëåð 1915, 585)

Kogu rahvas läheb kummardama Kristust,
aga Griška, va võllaroog, ühes oma Marinaga,
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Ivanitütre Marinaga, Leedumaa vürsti tütrega
ei lähe mitte Kristust kummardama,
vaid aurusauna nad lähevad,
puhtasse pesukambrisse,
auru täis saunas end aurutavad
palvuse asemel vihtlevad.

(Ìèëëåð 1915, 591, vrd. veel lk. 587, 588,
589, 592, 593, 595, 597, 601, 602, 620, 624)

Eriti iseloomulik on kirjeldus Vale-Dmitri mängurajatisest,
mis pidi kujutama põrgut. Nõnda on “Jutustuses tsaar Fjo-
dor Ivanovitši valitsusajast” lugeda: “Ja see neetud jumala-
salgaja püstitas oma üürikeses võimu ihkavas elus endale
igavese, tuleva eluaseme näidiskuju, nagu seda Venemaa
valitsejate juures pole nähtud maailma loomisest peale.
Mida ta ihkama hakkas, selle ka ilmale tõi: otse oma palee
vastu, üle Moskva jõe vaadata, kaevas hiigla kuristiku ja
pani sinna hiiglasuure tõrvakatla püsti, kuulutades ette oma
tulevast asukohta; ja katla kohale sättis kolm hirmsat suurt
vaskpead. Suus olid neil raudhambad, sees kolises ja mingi
riuka läbi tuli häält, justkui oleksid põrgulise lõuad haigu-
tama hakanud; hambad olid needitud ja küüned nagu tera-
vad sirbid haaramiseks valmis. Aga kui ta lõuad pärani ajas,
siis purskas kurgust tuld ja sõõrmetest lendas kogu aeg
sädemeid, kõrvadest tuli vahetpidamata suitsu, seest aga
kostis mürinat ja kolinat, ja see pani iga vaataja hirmu pärast
värisema. Ja suust rippus ilmatu suur keel, keele otsas aga
maopea, mis tahtis kõike tükkis alla neelata. Kavandanud
oma igavese eluaseme koos oma kuradist ja saatanast isaga,
oli see põrgupaik talle kangesti armas, ja ta vaatas alalõp-
mata oma palee akendest, et aga sinna saada, kuhu hing
igatses — pilkasse pimedusse. Ja mida ta ihkas, selle ta saigi.
Ja see neetud ebakristlane käskis sinna kuristikku heita
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õigeusklikke kristlasi, kes olid kippunud tema äraneetud
ebausku päevavalgele tooma” (ÐÈÁ, XIII, vrg. 818–820)66.
See kirjeldus vastab küllaltki täpselt ikonograafilisele et-
tekujutusele põrgust kui lohest, kelle lõugade vahelt tuld
välja purskab (vt. nt. niisuguseid kujutisi vene “Viimse
kohtupäeva” ikoonidel).

Sellega kooskõlas maeti Vale-Dmitrit nii, nagu maetakse
nõidu. Kui ta kaasvõitleja, temaga koos hukatud Basmanov
sängitati mulda kiriku juures, siis Vale-Dmitrit maeti seal,
kus maetakse enesetapjaid67; ometigi kaevati laip seejärel
üles ja põletati ära (Ñîëîâüåâ, IV, 455; vrd. Îëåàðèé 1906,
238). Laiba väljakaevamine on vaieldamatult seletatav ette-
kujutusega, et maa ei võta nõia keha vastu — s.t. hirmuga
maa viha ees (üldisemalt tavade kohta, mis on seotud “roo-
jaste” koolnute muldasängitamisega vt. Çåëåíèí, 1916).
Vrd. sõnumiga selle kohta, et siis, kui Vale-Dmitri surnu-
keha enne matmist “häbilaudsile” avalikult välja pandi,
“jälestas teda isegi maa ja metsloomad ja linnud jälestasid
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66 Vrd. samuti “Teistlaadi pajatuses”: “Ja ta mõtles enda jaoks siin üüri-
keses ajalikus elus välja lõbu, ja kuulutas järgnevateks aegadeks ette
oma igavese asukoha, millist keegi kusagil, maa-alune välja arvata,
polnud näha saanud, ei Vene riigis ega kusagil mujal — hiiglasuure
põrgu, millel oli kolm pead otsas. Ja vasest lõualuud tegid vastamisi
suurt kolinat. Kui ta oma lõuad pärani ajas, siis tuiskas sealt leeke välja
ja kurgust kostis vali kolin; aga hambad olid tal irevil ja küüned kah-
mamiseks valmis ja kõrvadest ajas ta tuld välja. Ja säherduse seadis see
äraneetu enda tarvis, enesele vahtimiseks otse Moskva jõe äärde püsti,
et ta seda kogu see aeg oma keiserlikult uhketest eluruumidest vahtida
saaks ja valmis oleks sinna ümber kolima koos oma muude mõtte-
kaaslastega igaveseks ajaks” (ÐÈÁ, XIII, vrg. 55–56).

67 Uspenski kasutab sõna ñêóäåëüíÿ (sandimaja) siin ka surnuaia tähen-
duses. Eestikeelne vaste niisuguse topeltfunktsiooniga asutuse kohta
näib puuduvat. Küll aga on teada, et vanasti loeti Venemaal niisugu-
ses ñêóäåëüíÿ’s Dmitrijevi laupäeval (18. ja 26. oktoobri vahel) eest-
palvusi ühishauda maetud erakutele, palveränduritele, uppunutele,
tapetutele jt. — Tlk. mrk.



seda jõledat korjust ega rebinud lõhki [---] maa jälestas
seesugust äraneetud roojast laipa, ja õhk kadus kõrvale,
taevast ei sadanud maa peale vihma, maa ei kandnud vilja,
niikaua kui see äraneetud korjus seal oli, ja päike ei paist-
nud selle surnuhaisu pärast ja saagid kärbusid; rohke vilja
asemel levis jäle lehk ning Issand ei andnud nisule ning vii-
namarjadele rammu, kuni korjust ära ei koristatud” (ÐÈÁ,
XIII, vrg. 831, vrg. 59). Küllalt tähendusrikkad on ka
välismaalaste tunnistused Vale-Dmitri surnukeha mõnita-
misest: “suurema pila huvides visati tapetud tsaari kõhu
peale sündsusetu ja häbitu m a s k [---], aga suhu topiti
pasun [---] põrgu väravavahile, tasuks sisselaskmise eest”
(Óñòðÿëîâ, I, 347, vrd. Ñîëîâüåâ, IV, 455). Maskil ja pasu-
nal oli pahupidise, tontliku maailma atribuutide roll ja nad
pidid demonstreerima Vale-Dmitri kuulumist sellesse maa-
ilma; ühtlasi leiab siin aset üla- ja alapoole ümbervaheta-
mine, mis on iseloomulik olnud ümberrõivastunutele, kes
üritavad olla kurivaimude sarnased68. Vrd. iseloomulike
kuuldustega põrguliste kohta, kes skomorohhide kombel
veiderdasid Vale-Dmitri laiba juures: “Ja kui tema seal välja
peal lamas, siis keskööl kuulsid paljud inimesed tema nurja-
tu korjuse ümber suurt tralli ja vilepillihäält ning kuljuste-
kila ja muud saatanlikku pillerkaari isegi kukelauluni välja:
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68 Vrd. nt. talistepühadeks ümberrõivastunute kujuka kirjeldusega ülal
tsiteeritud preestrite palvekirjas 1636. aastast (vt. mrk. 59).

Vale-Dmitri suhu torgatud pasun “põrgu väravavahile sissepääse-
mise tasuks” asendab nähtavasti travesteeritult raha, mis tavaliselt
pandi surnule kaasa, et ta teise maailma vastu võetaks (selle kombe
kohta vt. Óñïåíñêèé 1982, 149–150); seejuures pandi vahetevahel
raha surnule suhu (vt. Êîëëèíç 1846, 7–9; ÏÑÐË, I, vrg. 178; vrd. ka
Fischer 1921, 173 jj.; Niederle, I, 266–268). Samal ajal võis pasun
funktsionaalselt seotud olla ka nn. loakirjaga, mis, nagu eeldati, on
määratud paradiisi uksehoidjale, kelleks tavaliselt peeti püha Nikolai
(Nikolaost) või püha Peetrust (Óñïåíñêèé 1982, 122–125).



eks saatan ju ise rõõmusta tema tuleku üle” (ÐÈÁ, XIII,
vrg. 831 vrd. vrg. 59).

On iseloomulik, et Vale-Dmitri, kuulutanud tsaariks Bo-
riss Godunovi, kes ei olnud tõeline tsaar, vaid oli isehakanu
(ta oli andnud korralduse tema surnukeha Kremlist, Arhan-
gelski katedraalist välja viia ja püha Ambrosiuse kirikusse
matta), nägi temas nõidujat ja “nõidust ning moondamist
kartes käskis Borissi palee [---] maatasa lammutada” (Èñòî-

ðè÷åñêîå è ïðàâäèâîå ïîâåñòâîâàíèå [---]; 25, 31)69.
Niisiis isehakanuisse suhtuti kui nõidadesse ja neile omis-

tati antikäitumise tunnused. Ja vastupidi, Peeter I-st, kelle
käitumine kaasaegsete arvates ei olnud midagi muud kui
antikäitumine (selle kohta lähemalt vt. siinses kogumikus
lk. 350 jj.), peetakse tegelikult isehakanuks: rahvasuus
kuulutati juba tema eluajal, et ta ei ole tõeline (“sünnipära-
ne”), vaid ü m b e r v a h e t a t u d tsaar, kellel tsaaritroonile
õigust ei ole. Toome näiteks ühe paljudest tõenditest, mil-
les niisugust laadi suhtumisest juttu on. 1722. a. “pajatas
eakas nunn Platonida tema imperaatorliku kõrguse kohta:
t a p i d a v a t o l e m a v ä l j a v a h e t a t u d r o o t s l a n e, ja
mõistagi ei täida ta Jumala tahtmist; löövad risti ette
vastupäikest ja toimetavad laulatusi70, ja maalivad ikoone
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69 Piisab, kui märkida, et isehakanuid tajuti nõidadena niivõrd, kuivõrd
neis nähti tsaarideks ümberrõivastunud isehakanuid. Kerkib küsimus:
millisel määral oli antikäitumine omane isehakanuile endile ja millisel
määral omistas selle neile ühiskondlik arvamus? Peaks eeldama, et
selle määras isehakanu eneseteadvus, mis igal konkreetsel juhul oli
erinev. Nagu juba öeldud, uskusid paljud isehakanud, et vaieldamatult
on nad tõelised tsaarid, kuid nende hulgas oli ka avantüriste, kes and-
sid endale täielikult aru oma pretensioonide ebaseaduslikkusest. On
a priori ootuspärane, et antikäitumine oli valdavalt iseloomulik just
teist tüüpi isehakanutele, kes ka ise pidasid end ümberrõivastunuteks.

70 Peetakse silmas kombekohast vastupäeva tehtavat ringkäiku analoo-
gioni [analoogion — raamatupult kirikus — tlk.] ümber ristimisel ja
laulatamisel, mille kehtestas patriarh Nikon, samal ajal kui varem oli



rootslastest tegelinskite nägude järgi71, ja paastust kinni ei
pea72, ja rootsi rõivad on meeltmööda73; ja joob ja sööb ta
rootslastega74 ja Rootsi kuningriigist välja ei tule [---] ja
suurvürstiks peetav Pjotr Aleksejevitš sündis rootsi naisest,
hambad suus. Tema on Antikristus” (Åñèïîâ, II, 41). Kuul-
dused selle kohta, et tsaar on (mere taga või lapsepõlves)
“ümber vahetatud” ja et tema asemel istub troonil teine
mees, s.t. isehakanu — tsaar välise sarnasuse poolest, olid
Peetri ajal laialt levinud ja neil on olnud erakordselt püsiv
iseloom (vt. ×èñòîâ 1967, 91–112; Ãîëèêîâà 1957, 122–161,
168–176, 179–219, 266–275). Need kuuldused stimuleeri-
sid suure hulga isehakanute ilmumist, kes esinesid ehtsa,
tegeliku Peetri seadusliku võimu pärijatena — enamasti
olid need Vale-Alekseid, kes olid endale võtnud tsareevitš
Aleksei Petrovitši nime (vt. ×èñòîâ 1967, 114–130). Mär-
kimisväärne on see, et esimene Vale-Aleksei ilmub juba
Aleksei Petrovitši eluajal — 1712. aastal, s.t. seitse aastat
enne tema hukkamist (samas, 118–119). Ilmselt on see
tunnistuseks sellest, et suhtumine Peetrisse kui “ümber-
vahetatud” tsaarisse võis üle kanduda ka tema pojale: kui-
võrd Peetrit tõlgendatakse tsaarina, kes tõeline ei ole, siis
võidakse tema poegagi pidada pärijaks, kes ei ole tõeline —
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kombeks olnud kõndida vastupidises suunas (päripäeva). Nikoni re-
formi vastased pidasid seda muudatust kombetalituse pühadust rüve-
tavaks rikkumiseks, mis muudab selle toimingu kuratlikuks.

71 Mõeldakse ilmalike portreede maalimise levikut; omaaegsel Moskva-
Venemaal oli lubatud üksnes ikoonimaalimine, s.t. maalida lubati vaid
pühakuikoone ja mitte tavainimesi.

72 Nähtavasti peetakse silmas nii paastumisest üleastumist, mis Peetri
eluviisis oli tavaline, kui ka soldatite vabastamist paastumisest, mis
kehtestati Peetri visal nõudel.

73 Juttu on välismaiste rõivaste sunniviisilise kandmise kehtestamisest
Peetri ajal.

74 Omal ajal ei tohtinud muu-usulistega (välismaalastega) söömise, joo-
mise ja palvetamise ajal suhelda. Vanausulistel see keeld säilis.



eeldatakse, et tõelisel Peetril on pärijaks tõeline Aleksei
Petrovitš75. Peetri enda rollis esinevate isehakanute puu-
dumine saab täiesti mõistetavaks, kui silmas pidada levinud
arvamust, et “ümbervahetamise” käigus Peeter t a p e t i;
see arvamus kujutab endast üht komponenti legendis
“ümbervahetatud” tsaarist76.

Niisiis taastuleva tsaar-päästja müüdi kõrval (mida seoses
võimu usurpeerimisega on analüüsinud Tšistov) on Vene-
maal käibel olnud küllalt püsikindel müüt t r o o n i h õ i -
v a n u d i s e h a k a n u s t, mis toetub spetsiifiliselt venemai-
sele arusaamisele tsaarivõimust — tõeliste ja vale-tsaaride
eristamisele. Nende müütide kooseksisteerimine on oluli-
selt soodustanud võimu usurpeerimise levikut Venemaal.

1996 (1982)
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75 Niisugune kaksuslikkus, nagu me juba oleme näinud, on võimu usur-
peerimise ideoloogiale üldse iseloomulik: sarnaselt sellega, kuidas
isehakanud Peeter Kolmandal (Pugatšovil) oli oma “krahv Tšernõ-
šov” (vt. ülal), nii ka “isehakanud” Peeter Esimesel eeldati olevat ise-
hakanud pärija Aleksei Petrovitš.

76 Teisiti — meie arvates ebaveenvalt — seletab seda nähtust Tšistov
(×èñòîâ 1967, 113–114), kes arvab, et ajalooline Peeter ei olnud
tüpoloogiliselt tsaar-päästja utoopilisele kujule vastav. Kuivõrd Peetrit
tajuti “kaudse”, “ümbervahetatud” tsaarina, siis ei olnud tema aja-
loolisel kujul probleemiga üldse tegemist: reaalsel Peetril ei olnud
kaasaegsete teadvuses midagi ühist selle isikuga, kellele p i d a n u k s
tema koht k u u l u m a.
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K ultuuri definitsioone on rohkesti1. Eri ajalooepohhide
ja erinevate nüüdisteadlaste lahknevus mõiste “kul-

tuur” määratlemisel ei peaks meid hämmastama, kui mee-
nutame, et selle termini tähendus tuleneb kultuuritüübist:
iga ajaloos esinev kultuur sünnitab teatud temale iseloo-
muliku kultuurimudeli. Sellepärast on termini “kultuur”
sajanditepika tähendusloo võrdlev uurimine tänuväärt aines
tüpoloogiliste konstruktide loomiseks.

Kogu määrangute mitmekülgsuses võib samal ajal eris-
tada ka midagi ühist, mis nähtavasti vastab mõnedele kul-
tuurile intuitiivselt omistatavatele tunnustele termini mis
tahes tõlgendamise korral. Osutagem nendest üksnes kahele.
Esiteks, kõigi definitsioonide aluseks peetakse veendumust,
et kultuuril o n t u n n u s e d. Kogu näilise triviaalsuse juu-
res ei puudu sellel väitel tähendusväärne sisu: siit johtub
veendumus, et kultuur ei saa millalgi olla universaalne ko-
gum (óíèâåðñàëüíîå ìíîæåñòâî), vaid on selle üks, teatud
eri viisi korrastatud osa. Ilmaski ei hõlma ta k õ i k e ega
moodusta mingil iseäralikul viisil tarastatud ala. Kultuur

1 Vt. Kroeber, Klukhohn 1952, Kùoskowska 1964; Benedict 1934;
Rokkan 1968; Mauss 1966; Lévi-Strauss 1958; Simonis 1968.



on käsitatav kogumi osana, mitte-kultuuri foonil eristuva
sfäärina. Vastandamise iseloom on muutuv: mitte-kultuur
võib endast märku anda sidemete puudumise kaudu teatava
religiooni, teatud teadmise, teatavat tüüpi eluviisi ja käitu-
misega. Sellegipoolest läheb kultuuril niisugust vastandu-
mist alati vaja. Just kultuurist saab seejuures opositsiooni
markeeritud liige. Teiseks, kogu kultuuri mitte-kultuurist
eristamise mitmekesisus taandub sisu poolest üheks ja
samaks: mitte-kultuuri foonil tõuseb kultuur esile m ä r g i -
s ü s t e e m i n a. Räägitagu näiteks niisugustest kultuuri tun-
nustest nagu “järeletehtus” (“looduslikkuse” antiteesina),
“tinglikkus” (“loomulikkuse” ja tingimatuse antiteesina),
inimkogemuse kondenseerimisvõime (erinevalt looduse
algkujulisusest) — kõikidel juhtudel on meil tegemist kul-
tuuri märgilise olemuse eri aspektidega2.

208 BORISS USPENSKI

2 Nii Lotman kui ka Uspenski on neid mõisteid teistes töödes käsitle-
nud täpsemini. Nad teevad vahet opositsioonide kultuur–loodus ja
kultuur–mitte-kultuur vahel. Esimesel juhul vastandub kultuur mitte-
märgilisele, mõtestatuse piiridest välja jäävale sfäärile, refleksiooni-
välisele praktikale jms. (vrd.: tool istumiseks – tool muuseumis); teisel
juhul vastandub kultuur kultuurile, kuid selle niisugusele sfäärile, mis
ei kooskõlastu hindaja(te) ettekujutusega (vaatepunktiga) kultuurist
või mis jääb antud vaatepunkti huvi- ja aktiivse mälu piiridest välja-
poole. Terminoloogiliselt tuleks esimesel juhul rääkida opositsiooni-
paarist kultuur–mittekultuur; teisel juhul juhul vastandusest kultuur –
mitte-kultuur. Seejuures tuleb viimase opositsioonipaari mõlemat
elementi käsitada märgisüsteemi kuuluvatena. Lotmani ja Uspenski
siinset teksti lugedes võib jääda mulje, justkui mitte-kultuur ei olekski
kultuur. (Lähemalt vt. Lotman 2010a, 31; V. V. Ivanov, J. M. Lotman,
A. M. Pjatigorski, V. N. Toporov, B. A. Uspenski. Kultuurisemiooti-
ka teesid. Tartu Semiootika Raamatukogu 1. Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus 1998 (1963), lk. 61–62.) Kuigi Tartu ja Moskva semiootikud
on niisuguse sisulise ja terminoloogilise vahe tegemises kokku leppi-
nud, esineb eri töödes ka sidekriipsu osas redaktsioonilisi viperusi.
See puudutab ka terminit “antikultuur”, mille transkribeerimine ei
tekita küll sisulisi probleeme (vt. ka Peet Lepik. Universaalidest Juri
Lotmani semiootika kontekstis. Tartu Semiootika Raamatukogu 6.
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2007, lk. 59–60.) — Tlk. mrk.



On iseloomulik, et kultuuride vahetumist (eriti suurte
sotsiaalsete murrangute ajastutel) saadab tavaliselt järsk käi-
tumise semiootilisuse kasv (mis võib avalduda isegi nimede
ja nimetuste muutmises), kusjuures ka võitlus vanade ri-
tuaalidega võib omandada eriliselt ritualiseeritud iseloomu.
Teisest küljest ei anna kultuuritüübi teatavast muutumisest
tunnistust üksnes käitumise uute vormide kehtestamine,
vaid ka vanade vormide märgilisuse (sümbolisuse) võimen-
dumine. Tõepoolest, kui Peetri tegevus Venemaal kesken-
dus suuresti niisugusele võitlusele vanade rituaalide ja süm-
bolitega, mis tegelikult avaldus uute märkide loomises (nt.
habeme puudumine muutus sama kohustuslikuks kui ennist
selle olemasolu, võõramaise lõikega rõivaste kandmine
muutus sama vältimatuks kui varem venemaise riietuse
kandmine3 jne. jms.), siis Pauli tegevuses ilmnes märgilisuse
järsk rõhutamine nendes (käitumis)vormides, mis olid juba
olemas, muuhulgas nende sümboolse iseloomu intensiivis-
tamine (vrd. tolleaegse kiindumusega genealoogilisse süm-
boolikasse, paraadide sümboolikasse, tseremooniate keelde
jms., aga teisalt — võitlusega sõnade vastu, mis kõlasid
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3 Vrd. Peetri eriukaasidega kohustusliku tegumoe kohta riiete kandmi-
sel. Nõnda anti 1700. a. korraldus kanda ungari tegumoega riietust,
1701. a. saksa tegumoega riietust, 1702. a. tehti ettekirjutus pühade
ajal kanda prantsuse ülekuube; vt.: Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ, §§ 1741,
1898, 1999. Sellele vastavalt kästi 1714. a. piitsa anda nendele Peter-
buri kaupmeestele, kes müüvad lubamatu tegumoega vene rõivaid, ja
nad sunnitööle saata, aga 1715. a. kästi sunnitööle saata need, kes
kauplevad saabaste ja kingakontsa raudnaeltega (vt. samas, §§ 2874 ja
2929). Vrd. ka protestidega välismaiste rõivaste vastu nii Peetri-eelsel
ajal kui ka vanausuliste keskel — nemad on pidanud end Peetri-eelse
kultuuri kandjateks (olgu märgitud, et vanausulistel võib Peetri-eelse
tegumoega rõivas jumalateenistusel kasutamiseks meie päevilgi säili-
nud olla; veelgi arhailisem võib neil olla matuseriietus — vt. Grin-
kova artiklit riietusest rmt-us: Ãðèíêîâà 1930). Kerge on märgata, et
märgisse suhtumise iseloom ja kultuuri üldine semiotiseerituse aste
jääb vaadeldaval puhul samaks nii enne Peetrit kui ka tema ajal.



teistsuguse ideoloogia sümbolitena; vrd. veel selliste rõhu-
tatult sümboolsete aktidega, nagu noomitus surnule, duelli-
väljakutsed riigivalitsejatele jmt.).

Üks kõige põhilisematest küsimustest on kultuuri suhe
loomuliku keelega. Varasemates Tartu ülikooli (semiootika-
seeria) väljaannetes on kultuuriks peetavaid nähtusi defi-
neeritud teiseste modelleerivate süsteemidena. Sellega too-
nitatakse nende tuletuslikku iseloomu loomulike keeltega
võrreldes. Sapir-Whorfi hüpoteesi kannul on mitmes töös
rõhutatud ja uuritud keele mõju inimkultuuri mitmesugus-
tele ilmingutele. Viimasel ajal on Émile Benveniste tooni-
tanud, et metakeele rolli võivad täita üksnes loomulikud
keeled ja ses mõttes on neil inimese kommunikatsiooni-
süsteemides täiesti eriline koht4. Kuid tundub vaieldava-
na, kui autor selles artiklis teeb ettepaneku pidada päris-
semiootilisteks süsteemideks ainult loomulikke keeli ja
kõiki teisi kultuurimudeleid semantilisteks — niisugusteks
süsteemideks, millel puudub oma süsteemne semioos ja mis
selle laenavad loomulike keelte sfäärist. Esmase ja teisese
modelleeriva süsteemi vastandamise kogu otstarbekohasu-
se juures (ilma niisuguse vastandamiseta ei ole võimalik
eristada kummagi spetsiifikat) tarvitseb rõhutada, et ajaloo-
liselt reaalses talitlusprotsessis on keeled ja kultuur lahuta-
matud: ei ole võimalik, et eksisteeriks keel (selle sõna täieli-
kus tähenduses), mis ei sisestuks kultuurikonteksti, või et
eksisteeriks kultuur, mille keskmes puuduksid loomulikule
keelele omased struktuurid.

Teadusliku abstraktsioonina võib keelt kujutleda isolee-
ritud nähtusena. Reaalselt funktsioneerides on ta ometigi
suubunud üldisemasse kultuurisüsteemi, moodustab koos
sellega keerulise terviku. Kultuuri “põhitööks”, nagu me
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4 É. Benveniste 1969.



üritame näidata, on struktuurselt korrastada inimest ümb-
ritsevat maailma. Kultuur on struktuursuse generaator, ja
sedaviisi loob ta inimest ümbritseva sotsiaalse sfääri, mis
biosfääri kombel teeb võimalikuks elu — siiski mitte orgaa-
nilise, vaid ühiskondliku elu.

Kuid selleks, et niisugust rolli täita, peab kultuur eneses
sisaldama struktuuripõhist “šabloone väljatöötavat seadet”
(øòàìïóþùåå óñòðîéñòâî). Seda funktsiooni loomulik
keel täidabki. Nimelt tema varustab koosluse liikmed intui-
tiivse struktuuritajuga; oma võimega muuta reaalide “ava-
tud” maailm nimede “suletud” maailmaks paneb ta inimesi
tõlgendama struktuuridena niisugust laadi nähtusi, mille
struktuursus ei ole enesestmõistetav5. Seejuures ilmneb, et
tervel real juhtudest polegi oluline, kas see või teine mõtet
kujundav alge on struktuur otseses mõttes. Piisab, et kom-
munikatsioonis osalejad p e a v a d seda struktuuriks ja
k a s u t a v a d seda struktuurina, et sedamööda hakkaksid
ilmnema selle struktuuriomased jooned. Mõistagi on eriti
tähtis, et kultuuri keskmes on sedavõrd võimas struk-
tuursuse allikas, nagu seda on keel.

Struktuursuse presumptsioonil, mis keelelise suhtlemis-
vilumuse resultaadina välja kujuneb, on võimas korrastav
toime kommunikatsioonivahendite kompleksile tervikuna.
Niisiis baseerub kogu inimkogemuse säilitamise ja vahen-
damise süsteem teataval kontsentrilisusel, mille keskmes
asuvad enesestmõistetavamad ja püsikindlamad (n.-ö. kõige
struktuursemad) struktuurid. Äärealadele lähemal paikne-
vad moodustised, millede struktuursus ei ole ilmne või pole
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5 Nõnda on ajaloo struktuursus meie lähenemisviisi lähteaksioomiks,
sest vastasel juhul on ajaloolise kogemuse akumuleerimine välista-
tud. Ometi ei saa seda ideed tõestusena ei kinnitada ega ümber
lükata, sest maailma ajalugu ei ole lõppenud ja meie oleme sellesse
sukeldunud.



leidnud tõestust, kuid mis üldistesse märgilis-kommuni-
katsioonilistesse situatsioonidesse sisestatuna f u n k t s i o -
n e e r i v a d s t r u k t u u r i d e n a. Niisugustel kvaasistruk-
tuuridel on inimkultuuris nähtavasti väga kaalukas koht.
Veel enamgi: just teatav seesmine korrastamatus, poolik
plaanipärasus tagab nii inimkultuuri suurema sisemise
mahutavuse kui ka dünamismi, mida korrapärasemad süs-
teemid ei tunne.

Meie käsitame kultuuri kui k o l l e k t i i v i m i t t e p ä r i -
l i k k u m ä l u, mis avaldub teatava keeldude ja ettekirju-
tuste süsteemina. Selle formuleeringuga soostumine juhib
mõningate järeldusteni.

Kõigepealt järeldub öeldust, et definitsiooni poolest on
kultuur sotsiaalne nähtus. See tees ei välista individuaalse
kultuuri võimalikkust, juhul kui keegi käsitab ennast kol-
lektiivi e s i n d a j a n a, aga ka kõigil autokommunikatsiooni
juhtudel, mispuhul üksik indiviid täidab — kas ajas või
ruumis — kollektiivi eri liikmete funktsioone ja moodus-
tab faktiliselt grupi. Kuid individuaalse kultuuri juhtumid
on ajaloolises mõttes paratamatult teisesed.

Olenevalt piirangutest, mida uurija vaadeldava materjali
puhul rakendab, võib teisalt rääkida üldinimlikust kultuu-
rist, kultuurist üldse — selles või teises areaalis, sel või
teisel ajal või selles või teises sootsiumis, mis oma suuruse
poolest võib muutuda jne.

Edasi, kuivõrd kultuur on m ä l u või teisisõnu mälusal-
vestis sellest, mida kollektiiv on juba läbi elanud, on ta välti-
matult seotud m ö ö d u n u d ajalookogemusega. Järelikult
sünnihetkel kultuuri kui niisuguse olemasolu ei saagi sedas-
tada; kultuur teadvustatakse alles post factum. Kui juttu
tehakse uue kultuuri loomisest, siis toimub paratamatu
etteaimamine, s.t. hakatakse tõenäoliseks pidama seda, mis
(nagu eeldatakse), s a a b rekonstrueeritava tuleviku seisu-

212 BORISS USPENSKI



kohast mäluks (loomulikult võib niisuguse oletuse õigus-
tatust demonstreerida vaid tulevik).

Seega (käitumise) programm toimib suunatud süsteemi-
na: programmi koostaja vaatevinklist on programm suu-
natud tulevikku; käitumise (programmi) realiseerituse vaate-
vinklist on kultuur pööratud minevikku. Sellest järeldub,
et erinevus käitumisprogrammi ja kultuuri vahel on funkt-
sionaalne: üks ja sama tekst võib olla nii seda kui teist, olles
antud kollektiivi üldises ajalookangas eristatav funktsiooni
poolest.

Kultuuri defineerimine kollektiivi mäluna kergitab üht-
lasi küsimuse semiootilistest reeglitest, mille järgi inimkonna
elukogemus kultuuriks muutub. Neid viimaseid saabki tõl-
gendada p r o g r a m m i n a. Kultuuri olemasolu ise eeldab,
et tekib süsteem, reeglid, mille abil vahetu kogemus tõl-
gitakse tekstiks. Et selle või teise ajaloosündmuse saaks
sisestada süsteemi teatud allüksusse, tuleb see kõigepealt
teadvustada eksisteerivana — samasena teatava elemendiga
mälumehhanismi keeles. Edasi tuleb sündmust hinnata selle
keele kõigi hierarhiliste seoste kontekstis. See tähendab, et
sündmus salvestatakse, sellest saab mäluteksti element —
kultuuri element. Fakti sisestamisel kollektiivi mällu ilmne-
vad kõik ühest keelest teise — antud juhul “kultuuri keel-
de” — tõlkimise tunnused.

Kultuuri kui kollektiivi teadvuses peituva informatsiooni
korrastamise ja säilitamise mehhanismi spetsiifiliseks prob-
leemiks on pikaealisus.

Sellel probleemil on kaks aspekti:
1) kollektiivsete mälutekstide pikk iga; 2) kollektiivse

mälukoodi pikk iga6.
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6 Küllap olnuks siin täpsem kasutada mitmust ja kõnelda koodidest pro
koodist. — Tlk. mrk.



Teatud juhtudel võib nende kahe aspekti vahel puududa
otsene kooskõla: nii näiteks võib eri liiki eelarvamusi käsi-
tada elementidena aegunud kultuuritekstist, mille kood on
kaduma läinud, s.t. niisuguse juhuna, kus tekst elab koodist
kauem. Võrdle:

Eelarvamused on ju killud
iidvanast tõest. Kus tempel seisnud
ei nopi lapselapsed vaimuvilju.
Seal vaevalt varemeidki leidub.

Jevgeni Baratõnski

Iga kultuur loob oma kestusest, oma mälu pidevusest enese-
kohase mudeli. See vastab ettekujutusele aja ülima ulatuvu-
se määrast, moodustades praktiliselt antud kultuuri “igavi-
ku”. Kuivõrd kultuur teadvustab end eksisteerivana üksnes
identifitseerudes oma mälu konstantsete normidega, siis
mälu pidevus samastub tavaliselt eksistentsi pidevusega.

On iseloomulik, et paljud struktuurid ei võimalda üldse
enda kehtestatud reeglite aktuaalsuse kuigivõrd olulist
muutmist, teisisõnu väärtuste mis tahes ümberhindamist.
Seega ei ole kultuur tihtipeale häälestatud hankima tead-
mist tulevikust — tulevik kangastub seiskunud ajana — ja
tulevikuks saab pikaks veninud “nüüd”. See on aga vahe-
tult seotud orientatsiooniga minevikku, mis tagab häda-
vajaliku stabiilsuse; ja see on kultuuri eksisteerimise üks
tingimusi.

Pikaealisuse poolest moodustavad tekstid kultuuri sees
hierarhia, mis tavaliselt samastatakse väärtuste hierarhiaga.
Kõige väärtuslikumaks saab pidada tekste, mis antud kul-
tuuri kriteeriumide kohaselt on maksimaalselt püsivad ehk
pankroonilised (kuigi võimalikud on ka “nihestatud” kul-
tuurianomaaliad, mil kõrgeima hinnangu saab hetkelisus).
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See võib kooskõlastuda teksti fikseerimiseks kasutatavate
materjalidega ning tekstide säilitamise koha ja mooduste
hierarhiaga.

Koodi pikaealisuse määrab tema struktuuri põhitegurite
konstantsus ja seesmine dünamism — võime muutuda, säi-
litades samal ajal mälestusi eelnenud seisunditest ja järeli-
kult teadmist oma ühtsusest.

Kultuuri käsitlemisel kollektiivi kestva mäluna võib eris-
tada kolme mällu salvestamise tüüpi.

1) Teadmiste mahu kvantitatiivne suurenemine. Kultuuri
hierarhilise süsteemi erinevate allüksuste täitumine erine-
vate tekstidega.

2) Allüksuste struktuuri ümberkujunemine, mille tule-
musel muutub mõiste “mäletamisele kuuluv fakt” ning mällu
salvestatu hierarhiline hinnang. Enesehinnangu poolest ise-
endaks jäävas ning oma kestmist sedastavas kodeerimis-
süsteemis teisenevad lakkamatult üksikkoodid, millega
tagatakse mälu mahu suurenemine “aktuaalsuse kaotanud”,
kuid aktualiseerumisvõimelise reservi arvel.

3) Unustamine. Faktide jada muutumist tekstiks saadab
alati selektsioon, s.o. ühtede, tekstielementideks siirdata-
vate sündmuste fikseerimine ja teiste, olematuteks kuuluta-
tavate unustamine. Mis tahes tekst ei soodusta selles mõt-
tes ainuüksi meeldejätmist, vaid ka unustamist. Kuivõrd aga
faktide valik, mis meelde jätta tuleb, toimub iga kord an-
tud kultuuri ühtede või teiste semiootiliste normide järgi,
siis tuleb hoiduda elusündmuste ahelat samastamast mis
tahes tekstiga — olenemata sellest, kui “siirana”, “loomu-
truuna” ja vahendituna see ka tundub. Tekst ei ole tege-
likkus; ta on aines selle rekonstrueerimiseks. Sellepärast
peab dokumendi semiootiline analüüs alati eelnema ajaloo-
lisele. Luues tegelikkuse rekonstrueerimise reeglid teksti
põhjal, võib uurija dokumendist välja lugeda ka seda, mis
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dokumendi looja seisukohast “fakt” ei olnud ja tulnuks
unustada, kuid mida ajaloolane võib hinnata täiesti teist-
moodi, sest tema enda kultuurikoodi valguses saab sellest
tähendust kandev sündmus.

Kuid unustamine toimub ka teistviisi: kultuur heidab
endast pidevalt teatavaid tekste välja. Tekstide hävitamise
lugu, kollektiivse mälu reservide puhastamine tekstidest
leiab aset paralleelselt uute tekstide loomislooga. Iga uus
suund kunstis tunnistab kehtetuks nende tekstide autori-
teetsuse, millele olid orienteerunud eelnenud ajastud, ja
kannab need tekstid üle mitte-tekstide, teistsuguse taseme-
ga tekstide kategooriasse või hävitab nad füüsiliselt. Oma
olemuse poolest on kultuur häälestatud unustamisvaenu-
likult. Unustamisest saab ta jagu, muutes unustamise üheks
mälu mehhanismidest.

Seega kollektiivse mälu mahu teatavad p i i r a n g u d o n
e e l d a t a v a d ja tingivadki säärase ühtede tekstide välja-
tõrjumise teiste poolt. Kuid teistsugustel juhtudel saab
ühtede tekstide puudumine teiste olemasolu vältimatuks
tingimuseks — nende semantilise kokkusobimatuse tõttu.

Unustamise kui mälu elemendi ja unustamise kui mälu
hävitamise vahendi vahel valitseb nende näilisele sarnasu-
sele vaatamata sügav erinevus. Teisena osutatud juhul kul-
tuur kui ühtne, katkematut eneseteadvust omav ja koge-
musi salvestav kollektiivne isiksus laguneb.

Tuleb silmas pidada, et üheks kõige teravamatest sotsiaalse
võitluse vormidest kultuurisfääris on teatavate ajaloolise
kogemuse aspektide kohustusliku unustamise nõue. Ajaloo-
lise regressi ajastutel (eredaimaks näiteks on XX saj. nats-
likud riigikultuurid), mil kollektiivile surutakse peale aja-
loo ülimalt mütologiseeritud skeeme, nõutakse ühiskonnalt
ultimatiivses vormis, et unustataks tekstid, mis niisugustele
skeemidele ei vasta. Kui tõusuaegadel loovad ühiskondlikud
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formatsioonid paindlikke ja dünaamilisi mudeleid, mis
pakuvad kollektiivsele mälule avaraid võimalusi ja soosi-
vad selle avardumist, siis sotsiaalset loojangut saadab reeg-
lina kollektiivse mälumehhanismi tardumine ning mälu
ahenemise kasvav tendents.

* * *

Kultuurisemiootika ei tähenda üksnes kultuuri funktsionee-
rimist märgisüsteemina. Tähtis on rõhutada, et s u h t u -
m i n e m ä r g i s s e j a m ä r g i l i s u s e s s e ise tekitab ühe
põhilistest kultuuritüpoloogilistest karakteristikutest7.

Kõigepealt on oluline, kas väljendustasandi ja sisutasandi
suhet käsitatakse ainuvõimalikuna või meelevaldsena (ju-
huslikuna, konventsionaalsena).

Esimesel juhul omandab põhimõttelise tähenduse muu-
hulgas küsimus “k u i d a s seda või teist nähtust n i m e t a -
t a k s e?”. Vastavalt sellele võidakse ebaõige nimetamisakt
samastada t e i s t s u g u s e sisuga (vt. allpool). Vrd. kesk-
aegsete otsingutega, leidmaks nime nendele või teistele
hüpostaasidele8, mis vabamüürlastel on muide jäädvusta-
tud rituaalis. Niisamuti tuleb tõlgendada tabueeritud keel-
dusid üht või teist nime kuuldavale tuua.

Teisel juhul ei ole küsimus nimetamisest ja üldse väljen-
dusest põhimõtteliselt tähtis; võib öelda, et väljendustasand
osutub sel juhul täiendavaks ja sisu suhtes suuremal või
vähemal määral juhuslikuks faktoriks.
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7 Vrd. märkustega kultuuri evolutsiooni sidestamisest muutusega suh-
tumises märgisse rmt-us: Foucault 1966.

8 hüpostaas (kr. hypostasis, alus, sade) — antiikfilosoofias reaalselt ja
individuaalselt eksisteeriv asi. Ristiusu õpetuses tähendas hüpostaas
algul olemust, hiljem patristikas Jumala eri aspekte (teisendkuju, ilmu-
mis- või olemisvormi tähenduses), mis moodustavad Kolmainsuse. —
Tlk. mrk.



Vastavalt sellele võib eristada kultuure, mis keskenduvad
peamiselt väljendustasandile, ja kultuure, mis keskenduvad
peamiselt sisutasandile. On selge, et juba väljendustasandile
keskendumise faktis endas, käitumisvormide range rituali-
seerimise faktis endas peitub tavaliselt väljendusplaani ja
sisuplaani vastastikku ühene (ja mittemeelevaldne) suhe,
nende vastastikuse põhimõttelise lahutamatuse omaksvõtt
(nagu see on iseloomulik eriti keskaegses ideoloogias)9 või
tõendus väljendustasandi mõjust sisutasandile. (Selles seo-
ses võib märkida, et s ü m b o l i t ja r i t u a a l i võib käsitada
teatavas mõttes antipoodidena: kui sümbol eeldab tava-
liselt teatava sisu välist — ja suhteliselt meelevaldset —
väljendust, siis rituaalil, vastupidi, arvatakse olevat võime
kujundada sisu, seda mõjutada.) Teisest küljest on selge, et
niisuguse kultuuri tingimustes, mis on häälestatud väljen-
dusele ja mis põhineb õ i g e l tähistamisel, sealhulgas õigel
nimetamisel, võib kogu maailm kangastuda teatava t e k s -
t i n a, mis koosneb eri laadi märkidest, mille sisu suhtes on
varem kokkuleppele jõutud, ja paratamatult peab tundma
vaid keelt, s.t. väljendus- ja sisuelementide sidestamisviisi.
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9 See tunnus on eriti ilmne paradoksaalses situatsioonis, kus teatud keel-
dude ja ettekirjutuste järgimine satub konflikti sisuga, mis neid keelde
õigupoolest põhjustab. “Suudleme sinu ahelaid nagu pühaku omi,
kuid aidata sind ei saa,” kirjutas Vene kirikupea, metropoliit Makari
vangistuses vaevlevale Maksim Kreeklasele, läkitades talle oma õnnis-
tuse (tsit. rmt-ust: Èâàíîâ 1969, 170). [Makari — u. 1481–1563;
vene kirikutegelane ja poliitik, a-st 1542 Moskva metropoliit. Toetas
Ivan IV isevalitsuslikku võimu ja tema reforme. Kaitses kiriku õigusi;
tema eestvõttel kanoniseeriti ligi 50 kohalikku pühakut. Toetas Moskva
esimese trükikoja asutamist. — Tlk. mrk.] Isegi Maksim Kreeklase
pühaduse tunnistamine ja austus tema vastu ei suuda teda (Makarit)
sundida kergendama esimese saatust: märgid talle ei allu. (Nähtavasti
ei pidanud Vene kirikupea silmas mitte oma jõuetust mõningate tema-
le pealesunnitud väliste asjaolude ees, vaid kirikukogu otsusest üle-
astumise võimatust olemuse poolest. Mittenõustumine otsuse sisuga
ei kahandanud tema silmis otsuse kui niisuguse autoriteetsust.)



Teisisõnu — maailma tunnetamine võrdsustatakse filoloo-
gilise analüüsiga10. Samal ajal võib tüpoloogiliselt teist-
sugustes, vahetult sisule keskenduvates kultuurimudelites
eelduseks olla teatav vabadus nii sisu valikul kui ka selle
sidumisel väljendusviisiga.

Üldiselt saab kultuuri esitleda tekstikogumina; kuid uurija
vaatekohast on täpsem rääkida kultuurist kui mehhanis-
mist, mis tekstikogumi tekitab, ja tekstidest kui kultuuri
tulemist. Kultuuri tüpoloogilise iseloomustuse olemuslikuks
jooneks võib pidada selle enesehinnangut. Kui ühtedele
kultuuridele on omane ettekujutus iseendast kui normee-
ritud t e k s t i d e kogust, (näiteks võib olla “Domostroi”
[= tõlkes kodukord — tlk.]), siis teised modelleerivad end
r e e g l i t e süsteemina, mis määrab tekstide loomise. (Esi-
mesel juhul on reegliteks pretsedentide summa, teisel juhul
on aga pretsedent olemas üksnes juhul, kui seda kirjeldab
vastav reegel.)

On ilmne, et just need kultuurid, mida iseloomustab
suunitlus peamiselt väljendusele, kalduvad ennast pidama
õigeks tekstiks (õigeks tekstikoguks), samal ajal kui peami-
selt sisule suunitletud kultuuridele on iseloomulik pidada
end reeglite süsteemiks. Kultuuri see või teine orienteeritus
sünnitab ka kultuurile omase ideaali Raamatust ja Õpikust,
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10 Vrd. mitmetele kultuuridele, eeskätt keskajale iseloomuliku ettekuju-
tusega tekstist kui maailma sümbolist (või maailma mudelist). Vt.
Curtius 1954; Èi�evskij 1956; Áåðêîâ 1969; Lotman, Uspenskij 1973.
Eessõna rmt-ule “Ricerche semiotiche: Nuove tendenze delle scienze
umane nell’URSS”). Vrd. samuti alfabeedi rolliga ettekujutustes maa-
ilmalaotuse arhitektoonikast: Dornseiff 1922, 33 (vt. siin mh. mär-
kust seitsme joonia vokaali kokkulangevusest seitsme planeediga).

Öelduga seoses on iseloomulik, et skopetsid nimetavad Jumalaema
“eluraamatuks”; siin võib vahest ehk näha geneetilist seost õigeusus
levinud ja bütsantslike juurteni tagasiviidavas “Ülima tarkuse”, s.t. Sofia
samastamises Jumalaemaga (selle samastamise kohta vt. Óñïåíñêèé
1969, 48–49).



mis nende tekstide välist ehitust hõlmab. Kui õpik oma
orienteerituse poolest reeglitele kujutab endast genereeri-
vat mehhanismi, siis tekstile orienteerituse oludes tekib
katekismusele iseloomulik (küsimuste-vastuste) esitusvorm,
sünnib krestomaatia (tsitaadikogumik, valimik).

Rääkides teksti ja reeglite vastandamisest kultuuri raa-
mes, tuleb silmas pidada ka seda, et teatud juhtudel võivad
kultuuri ühed ja samad elemendid kanda mõlemat — nii
teksti kui ka reeglite funktsiooni. Näiteks tabusid kui an-
tud kultuuri terviksüsteemi üldisi komponente võib ühest
küljest käsitada t e k s t i elementidena (märkidena), milles
peegeldub kollektiivi kõlbeline kogemus, aga teisest küljest
saab neid käsitada maagiliste r e e g l i t e koguna, mis muu-
dab teatud käitumise kohustuslikuks.

Formuleeritud vastandust — reeglite kogu vs. teksti-
kogu — võib illustreerida kunsti kui kultuuriterviku all-
süsteemi pinnal.

Eksplitsiitselt reeglitele orienteeritud süsteemi eredaks
näiteks on euroopa klassitsism. Kuigi ajalooliselt loodi klas-
sitsismi teooria kindla kunstilise kogemuse üldistusena, siis
selle teooria enesehinnangus muutus pilt kummatigi teiseks:
arvati, et teoreetilised mudelid on igavesed ning eelnevad
reaalsele loomingule. Kunstis endas peeti tekstideks, see
tähendab tähendusväärseks reaalsuseks üksnes “õigeid”
tekste, see tähendab neid, mis vastasid reeglitele. Ses mõttes
on eriti huvitav, missuguseid teoseid näiteks Boileau pidas
halbadeks. Halb kunstis on reeglite rikkumine, kuid ka
reeglite rikkumist võib Boileau arvates kirjeldada teatud
“ebareeglipäraste” reeglite täitmisena. Seetõttu on “hal-
vad” tekstid klassifitseeritavad: see või teine ebarahuldav
teos saab olla selle või teise tüüpilise rikkumise näiteks11.
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Oli ootuspärane, et Boileau “vale” kunsti maailm seisab
koos samadest elementidest mis õigegi, kuid erineb sellest
elementide ühendamise erilise, “heas” kunstis keelatud süs-
teemi poolest.

Selle kultuuritüübi teiseks iseärasuseks on, et reeglite
loojal on teksti loojaga võrreldes tunduvalt kõrgem hierar-
hiline positsioon. Klassitsismi süsteemis on näiteks kriitiku
positsioon kirjaniku omast tunduvalt austusväärsem.

Vastupidiste näidete hulgast võib osutada Euroopa XIX
sajandi realismikultuurile. Sellesse kuuluvad kunstilised
tekstid täitsid ühiskondlikku funktsiooni vahetult, ilma et
neid tulnuks tingimata tõlkida teooria metakeelde. Teo-
reetik seadis oma konstruktsioonid kokku kunsti jälgedes.
Paljudel juhtudel, näiteks Belinski-järgsel Venemaal, täitis
kriitika praktiliselt üliaktiivset ja iseseisvat rolli. Ja seda
enam hakkab silma, et oma isiklikku seisukohta mõtestades
omistab näiteks Belinski prioriteetsuse Gogolile, ja taandab
enese interpreteerijaks.

Kuigi reeglite olemasolu on kahtlemata mõlemal juhul
kultuuri loomise minimaalseks tingimuseks, on nende sises-
tatuse määr kultuuri enesehinnangus erinev. Seda võib kõr-
vutada keele õppimisega kas grammatikareeglite süsteemi
või kasutamisnäidiste kogumi põhjal12.

Kooskõlas ülal formuleeritud eristusviisiga saab kul-
tuuri vastandada nii mitte-kultuurile kui ka antikultuurile.
Kui kultuuris, mida iseloomustab valdav keskendumine
sisule ja mis teadvustab end reeglite süsteemina, on põhi-
opositsiooniks korrastatu–korrastamatu (see opositsioon
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12 Selle vastandusega on seotud kultuuri “õppimise” mitmesugused vii-
sid, mida me siin lähemalt ei vaatle. [Seda on käsitlenud Juri Lotman
artiklis ““Kultuuri õpetamise” probleem kui tüpoloogiline karakte-
ristik”. — Juri Lotman. Kultuuritüpoloogiast. Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus 2010 (1971), lk. 60–71. — Tlk. mrk.]



võib üksikjuhtudel realiseeruda vastandustes kosmos–kaos,
ektroopia–entroopia, kultuur–loodus jmt.), siis kultuuris,
mis keskendub valdavalt väljendusele ning mida ekspo-
neeritakse normeeritud tekstide koguna, saab põhioposit-
siooniks õige–vale, ja see opositsioon võib läheneda tõese
ja väära vastandamisele — kuni nende opositsioonide ühti-
miseni välja). Viimasel juhul kultuur ei vastandu kaosele
(entroopiale), vaid miinusmärgiga süsteemile. On selge, et
kultuuris, milles kehtib arusaam, et väljendus ja sisu peavad
teineteisele üheselt vastama ja mis on valdavalt keskendu-
nud väljendusele, milles maailm kangastub tekstina ja põhi-
mõtteliselt tähtsaks saab küsimus sellest, “mis nime” üks
või teine nähtus kannab — nendes oludes võib ebareegli-
pärane nimetamine samastuda v õ õ r a (mitte aga olematu!)
sisuga, s.t. v õ õ r a informatsiooniga, ja mitte informatsioo-
ni moonutamisega. Näiteks sõna “àíãåë” (ingel) valehääl-
dust, milleks (kooskõlas kreeka ortograafilisi norme pee-
geldava kirjutusviisiga) oli àããåë, peeti keskaegsel Venemaal
osutuseks saatanale13. Kui Nikoni kirjakeele-reformide
tulemusel hakati nime “Èñóñ” (Jeesus) kirjutama “Èèñóñ”,
siis täiesti analoogiliselt peeti uut vormi teise olendi —
mitte Kristuse, vaid Antikristuse nimeks14. Sama iseloomu-
lik on see, et sõna “Áîã” (Jumal) moonutatud vormi sõnas
“ñïàñèáî” (väljendist “ñïàñè Áîã” [“aita, Jumal”; eesti kee-
les vastavalt (kalkana?): “aitüma” ja “aita, Jumal” — tlk.])
võidakse vanausuliste keskkonnas nüüdki käsitada pagan-
liku jumala nimena, mistõttu sõna “ñïàñèáî”-tki mõiste-
takse pöördumisena Antikristuse poole. Selle asemel kasu-
tavad preestritud vanausulised15 tavaliselt väljendit “ñïàñè
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13 Vt. Óñïåíñêèé 1968, 51–53, 78–82.
14 Vt. Óñïåíñêèé 1969, 216.
15 Vanausulised jagunesid pärast kirikulõhe tekkimist preesterlikeks vana-

usulisteks (popoovetsiteks, kes olid ametlikule kirikule suhteliselt



Ãîcïîäè” (“Issand, päästa”) ja preesterlikud vanausulised —
“ñïàñè Õðèñòîñ” (“Kristus, päästa”)16. Siin väärib märki-
mist ettekujutus, et kõigel, mis kultuurile vastandatakse
(antud juhul religioossele kultuurile), p e a b ü h t l a s i o l e -
m a o m a s p e t s i i f i l i n e v ä l j e n d u s — kuid väär (vale)
väljendus. Teisisõnu — antikultuur tekib niisugusel juhul
isomorfsena kultuuriga, tema näo järgi; sedagi peetaks
märgisüsteemiks, millel on omaette väljendustasand. Saab
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lähedased) ja preestrituteks vanausulisteks (bespopoovetsiteks, kes ei
tunnistanud vaimulikke ning teatavaid sakramente). — Tlk. mrk.

16 Selle jutuaine kohta liigub legend, mida pole vist kusagil üles tähen-
datud ja milles öeldakse, et kisades “ñïàñè Áà” (mis on tagasiviidav
päris valele — aatavale [Áî(ã) asemel Áà — tlk.] hääldusele) saatsid
Kiievi paganad Dnepril mööda ujuvat paganlikku iidolit, kelle Vladi-
mir Püha oli aujärjelt kukutanud. [Vladimir Svjatoslavitš Püha (srn.
1015) sai 969 või 970 Novgorodi vürstiks; võitis vendadevahelise
võimuvõitluse ja asus 890 valitsema Kiievis. Tema valitsemisaeg oli
Kiievi-Vene riigi õitseaeg, mil riigipiire tunduvalt laiendati. Astus
987 või 988 kreekakatoliku usku ning kehtestas seejärel riigiusuks
õigeusu. — Tlk. mrk.] Tendents samastada paganlik jumal anti-
kristuse (saatanaga), s.t. lülitada ta kristliku maailmavaate süsteemi,
oli iseenesest vaadeldavat tüüpi kultuurile väga iseloomulik. Vrd. nt.
paganliku Volos-Velesi samastamisega Vanakurjaga — kuigi teistel
juhtudel võidi Volos-Veles samastada püha Vlasiusega/Blasiusega
(vt. Èâàíîâ è Òîïîðîâ 1970, 48); samuti vt. pisut allpool märkusi
hellenistliku Apolloni tõlgendamise kohta samas vaimus. On iseloo-
mulik, et XVIII sajandi raskolnikust usuõpetaja Feodossi Vassiljev
nimetab saatanat kurjaks pealikuks, patuseks talleks, seletades seda
viitega pühale Hippólytosele: “Lipitseja tahab kõiges saada Jumala
Poja sarnaseks: lõvi Kristus, lõvi antikristus; ilmub Kristus tallena,
ilmub ka antikristus tallena [---]” (vt. Ñìèðíîâ 1909á, 48–55).

Kuivõrd keskaegses kultuuritüübis on õigete tekstide hulk ning ette-
kujutus õige ja vale peegelprojektiivsest vastavusest ette antud, siis
konstrueeritakse mahasalatavad tekstid sakraalsetest, rakendades nen-
des antiteetiliste asenduste süsteemi. Rabavaks näiteks sellest on vene
nõidussõnades õige nime ðàá áîæèé (Jumala sulane) vahetamine
“mustaväelise” ïàð áîæèé [tagurpidi lugedes on tähenduseks sõna-
sõnalt: Jumala aur resp. leil — tlk.] vastu (sõnalõpulise helilise kaas-
hääliku peegelprojektiivse helitu hääldamisega). Vt. Àñòàõîâà 1928,
50–52, 68.



öelda, et antikultuuri tajutakse miinusmärgiga kultuurina,
kultuuri omamoodi peegelprojektsioonina (mille seosed
kultuuriga ei kao, kuid asenduvad vastasmärgilistega). Piir-
juhul on sellest olenevalt mis tahes teine kultuur — millel
on teistsugune väljendus ja teised seosed — antud kultuuri
vaatepunktist antikultuur.

Sellest tekib loomulik püüd tõlgendada kõiki “valesid”
kultuure, mis etteantud “õigele” kultuurile vastanduvad,
ü h e s e süsteemina. Näiteks Marcelius “Rolandi laulust”
osutub ühteaegu paganaks, jumalasalgajaks, muhameedla-
seks ja Apolloni kummardajaks:

Marsilius on pagan, kuid käes tal ainuvõim,
ta Muhamedi kummardab, Apollot kõrgeks kiidab17.

Moskvast pärit “Pajatuses Mamai taplusest” iseloomusta-
takse Mamaid nii: “Usu poolest helleenide seast, pagana-
jünger, pildirüüstaja, kuri kristlik painaja”18. Niisugust
laadi näiteid ei oleks raske lisada.

Öelduga seoses on iseloomulik, et Peetri-eelsel Venemaal
suhtuti leppimatult võõrastesse keeltesse. Neid käsitati kui
vahendit, milles väljendub võõras kultuur. Vt. nt. spetsiaal-
selt ladina keele ja ladinapäraste vormide kasutamise vastu
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17 Tsiteeritud prantsuse kangelaseepose “Rolandi laul” lühendatud ees-
tindusest (tlk. J. Semper); vt. “Keskaja ja vararenessansi kirjanduse
antoloogia”. Koost. V. Alttoa. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus 1962,
lk. 105. Hulgale tekstidele iseloomulikku Apolloni ja saatana samas-
tamist võib peale äsja öeldud üldiste kaalutluste seletada paganliku
jumaluse nime ja saatana nimekuju “Apollüon” samastamisega Apo-
kalüpsise [s.t. “Johannese ilmutuse” — tlk.] kirjakohas 9:11.

18 Ïîâåñòè î Êóëèêîâñêîé áèòâå 1953, 43. [Mamai (srn. 1380) — tatari
väepealik. Abiellunud Kuldhordi khaani tütrega, sai khaaniriigi tege-
likuks valitsejaks ja püüdis takistada Moskva suurvürstiriigi tugev-
nemist. Sai Kulikovo lahingus lüüa. Hiljem põgenes Krimmi, kus ta
tapeti. — Tlk. mrk.]



kirjutatud teoseid, milles viimaseid samastatakse katoliik-
liku mõtteviisi ja laiemalt katoliikliku kultuuriga19. On
iseloomulik, et Antiookia patriarhi Makariost, kes saabus
Moskvasse XVII sajandi keskpaiku, hoiatati eraldi, et ta
“türgi keelt sugugi ei räägiks”. “Hoidku Jumal,” andis tsaar
Aleksei Mihhailovitš teada, “et niisugune püha mees ei rü-
vetaks oma huuli ja keelt selle räpase kõnepruugiga”20.
Nendest Aleksei Mihhailovitši sõnadest kostab kaasajale
tüüpiline veendumus, et oma ideoloogia raamidesse jäädes
on võimatu kasutada võõraid väljendusvahendeid (muu-
hulgas on võimatu rääkida niisugust “mitteõigeusklikku”
keelt, nagu seda on türgi keel, mida peetakse muhameedlu-
se väljendusvahendiks, või nagu seda on ladina keel, mida
peetakse katoliikluse väljendusvahendiks, ja jääda seejuu-
res õigeusu suhtes karskeks).

Teisest küljest sama iseloomulik oli püüd pidada kõiki
“õigeusklikke” keeli üheks keeleks. Sel perioodil võisid vene
kirjatargad rääkida ühtsest “helleeni-slaavi” keelest (aval-
dati isegi selle keele grammatika21) ning kirjeldada slaavi
keelt kreeka grammatika täpse eeskuju kohaselt, omistades
sellele muuhulgas niisuguste grammatiliste kategooriate
ilminguid, mis esinevad ainult kreeka keeles.

Sellele vastavalt kultuur, mis peamiselt sisule keskendub,
mis vastandub entroopiale (kaosele) ning mille põhioposit-
siooniks on “korrastatu” ja “korrastamatu” vastandamine,
mõtestab ennast alati aktiivsena: see peab levima ja pidama
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19 Vt. Âèíîãðàäîâ 1938, 9; Óñïåíñêèé 1969à, 164–165 ja samuti tekste
trükises: Ñìåíöîâñêèé 1899 (Lisad); Êàïòåðåâ 1889. Isegi patriarh
Nikon, vaieldes Gaza (õigeuskliku) metropoliidi Paisiosega, peab
võimalikuks (vastuseks viimase ladinakeelsele repliigile) pahvatada:
“Sinu enda suust ma mõistan su süüdi, sa halb sulane! Sa ei ole õige-
usklik, sest sa kõnetad meid litsakas ladina keeles” (Ãèááåíåò, II, 61).

20 Vt. Ïàâåë Àëåïïñêèé, III, 20–21.
21 Vt. Áäåëöóôçò, 1591.



mitte-kultuuri oma levi potentsiaalseks sfääriks. Sellele
vastupidi kultuuris, mis keskendub eeskätt väljendusele,
milles põhiopositsiooniks tõuseb “õige” ja “vale” vastan-
dus, võib levimispüüd üldse puududa (niisugustes tingimus-
tes võib iseloomulikumaks osutuda kultuuri püüd jääda,
vastupidi, iseenese piiridesse, eralduda kõigest, mis sellele
vastandub, mitte levida ja iseenesesse sulguda). Mitte-kul-
tuur samastatakse siin antikultuuriga, mistõttu seda ei saa
juba olemuse poolest käsitada kultuuri potentsiaalse levi-
alana.

Selle näiteks, kuidas orientatsioon väljendusele ning sel-
lega kaasnev kõrge ritualiseerituse aste põhjustavad ene-
sesse sulgumise tendentsi, võivad olla keskaegne hiina kul-
tuur või Moskva kui kolmanda Rooma idee. Tunnuslikuks
nendel juhtudel oli oma süsteemi säilitamis-, mitte levita-
mispüüd, esoteerilisus, mitte misjonitöö.

Võib ütelda, et kui teadmine üht tüüpi kultuuris levib
kiiresti mitteteadmise sfääri, siis vastupidist tüüpi kultuu-
ris on teadmise levi võimalik üksnes võiduna vale üle. Tea-
duse mõiste selle nüüdisaegses mõttes seostub loomulikult
just esimest tüüpi kultuuriga. Teist tüüpi kultuuri oludes ei
vastanda teadus end nii märgatavalt kunstile, religioonile
jmt. On iseloomulik, et nüüdisajal tüüpiline ja puhuti
antagonismini küündiv teaduse ja kunsti vastandamine sai
võimalikuks alles uues, renessansijärgses euroopa kultuuris,
mis oli vabanenud keskaegsest maailmavaatest ja mis suurel
määral end talle vastandas (meenutagem, et teadusele vas-
tanduvate “kaunite kunstide” mõiste ise tekib alles XVIII
sajandil)22.
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22 Selles seoses vt. tähelepanekuid Galilei esteetiliste vaadete mõjust
tema teaduslikule tegevusele teoses Ïàíîôñêèé, 1968, 26–28. Vrd.
Panofsky 1954. Vrd. märkustega kunstilise vormi tähendusest Galilei
jaoks tema teaduslike järelduste sõnastamisel raamatus: Îëüøñêèé



Öelduga seoses meenub tahtmatult manihheistide ja au-
gustiinlaste23 saatana-tõlgendamise eristamine säravas
käsitluses, mille siinse probleemi kohta on kirja pannud
Norbert Wiener24. Saatan on manihheistide arusaamisel
kuritahtlik olend, kes teadlikult ja sihipäraselt pöörab oma
jõu inimese vastu; augustiinlased aga peavad saatanat
pimedaks jõuks, entroopiaks, mis pöördub inimese vastu
üksnes objektiivselt — tema, inimese nõrkuse ja nõmeduse
pärast. Kui käsitada saatanat piisavalt avaralt millenagi,
mis vastandub kultuurile (muidugi jälle selle sõna avaras
mõttes), siis on kerge märgata, et manihheistide ja augus-
tiinlaste lähenemisteede eristamine on vastavuses nende
kahe kultuuritüübi eristamisega, millest ülal juttu oli.

* * *

Korrastatu–korrastamatu opositsioon võib ilmneda ka kul-
tuurisisestes korrastamisprintsiipides. Kultuuri hierarhiline
struktuur, nagu oleme juba öelnud, on kõrgesti korrasta-
tud süsteemide ja erineval määral desorganiseeruda võivate
süsteemide kombinatsioon — kuni selleni välja, et struk-
tuursuse hoomamiseks peab viimaseid pidevalt kõrvuta-
ma esimestega. Samal ajal kui kultuurimehhanismi tuum-
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1933, 132 . Olšski kirjutab seal muuhulgas: “Väljenduse kohandami-
ne mõistete sisuga annab mõtetele nendele vastava vältimatu ning
seeläbi kunstilise vormi. Poeesia ja teadus on Galilei silmis vormi
kujundamise valdkonnad. Sisu probleem ja vormi probleem on tema
jaoks ühtivad”.

23 Manilased järgisid pärsia jutlustaja Mani õpetust, mis oli võrsunud
osalt kristluse, osalt masdaismi (vanapärsia usundi) pinnal. Õpetus
levis Rooma keisririigis alates III sajandist; manihheismi põhidogmaks
oli võitlus hea ja kurja, valguse- ja pimeduseriigi vahel kogu maa-
ilmas. Augustiinlased olid katoliku kirikuisa Augustinuse (IV–V saj.)
eeskujul alates XIII sajandist loodud ordusarnaste vennas- ja ões-
kondade liikmed. — Tlk. mrk.

24 Wiener 1969, 35–36.



struktuur on ideaalne semiootiline süsteem (õigemini
antud ajaloolistes oludes maksimaalselt võimalik lähendus
säärasele ideaalile), milles realiseeruvad kõigi tasandite
struktuuride vahelised seosed, siis tuumstruktuuri ümbrit-
sevad moodustised võivad kujuneda kui selle struktuuri
eri lülide seoste rikkujad ja nad vajavad pidevat võrdlust
kultuuri tuumaga.

Niisugune “pooleliolemine”, kultuuri kui ühtse semioo-
tilise süsteemi lõpliku korrastatuse puudumine ei ole vae-
gus, vaid loomuliku funktsioneerimise eeldus. Asi on selles,
et maailma kultuurilise hõlvamise funktsioon ise eeldab, et
hõlvatule omistataks süsteemsus. Ühtedel juhtudel, nagu
näiteks maailma teaduslikul tunnetamisel, on tegemist süs-
teemi väljaselgitamisega; teistel juhtudel, nagu näiteks
pedagoogikas, misjonitööl või propagandat tehes — teatud
korrastusprintsiipide ülekandmisega objektile, millel kor-
rastatus puudub. Kuid selleks, et niisugust rolli täita, peab
kultuur — eriti selle keskne kodeeriv struktuur — evima
teatud obligatoorseid omadusi. Praegu on nende hulgast
meie jaoks olulised kaks:

1) kesksel kodeerival struktuuril peab olema kõrge
modelleerimisvõime. See tähendab, et ta peab kas kirjelda-
ma objektide maksimaalselt laia ringi, sealhulgas võimali-
kult suurt hulka veel tundmatuidki objekte — see on tun-
netuslikele mudelitele esitatav optimaalne nõue —, või tal
peab olema suutlikkust ja võimekust kuulutada olematuks
need objektid, mida tema abil ei kirjeldata;

2) kollektiiv, kes kasutab keskset kodeerivat struktuuri
instrumendina, et amorfsusele süsteemsust omistada, peab
instrumendi süsteemsusest teadlik olema. Seetõttu osutub
kultuuri püsivaks seesmiseks vaenlaseks märgisüsteemide
kalduvus automatiseeruda, ja kultuur peab selle vastu lak-
kamatut heitlust.
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Mis tahes elavasse kultuuri on orgaaniliselt sisestatud
vasturääkivus süsteemsuse pideva täiustamispüüde ja samas
pideva võitluse vahel struktuuri automatiseerumise vastu,
mis täiustamise taotlemisel tekib.

Vaadeldav küsimus toob meid probleemi juurde, mis on
esmajärguliselt tähtis: miks inimkonna kultuur on dünaa-
miline süsteem? Miks semiootilised süsteemid, mis inim-
kultuuri moodustavad (välja arvatud üksikud selgelt lokaal-
sed ja teisesed kunstlikud keeled), alluvad obligatoorsele
arenemisseadusele? Kunstlike keelte olemasolu on fakt, mis
veenab, et mittearenevad süsteemid on võimalikud ja funkt-
sioneerivad teatud piirides edukalt. Miks ikka saab eksis-
teerida ühtne ja sisemiselt muutumatu liiklussignaalide
keel, aga loomulikul keelel on tingimata ajalugu, millest
väljaspool ei ole võimalik ka tema sünkroonne funktsionee-
rimine (reaalne, mitte teoreetiline)? On ju teada, et tingi-
muste miinimum, mis on kohustuslik semiootilise süsteemi
tekkimiseks, ei hõlma diakrooniat, mis uurijate jaoks kuju-
tab endast pigemini teoreetilist mõistatust ning lisab prak-
tilisi komplikatsioone.

Kultuuri semiootiliste komponentide dünaamilisus on
nähtavasti seotud inimühiskonna sotsiaalse elu dünaamili-
susega. Kuid iseenesest on see seos küllaltki keeruline, sest
otse loomulikult võib küsida: “Aga miks inimühiskond peab
olema dünaamiline?” Inimene pole pelgalt kogu muust loo-
dusest märgatavalt muutlikuma maailma osa, vaid ühtlasi
ta suhtub muutlikkuse ideesse endasse täiesti teistmoodi.
Kui kõigi orgaaniliste olendite püüdluseks on neid ümbrit-
seva keskkonna stabiliseerimine, kogu nende muutlikkus
on püüd jääda muutumatuks maailmas, mis muutub hooli-
mata nende vajadusest, siis inimese jaoks on keskkonna
muutlikkus olemise loomulik tingimus; tema jaoks on nor-
miks elada muutuvates oludes — e l u v i i s i m u u t m i n e.
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Looduse vaatepunktist toimib inimene paratamatult laas-
tajana. Kuid just k u l t u u r laias mõttes on see, mis eristab
inimkooslust inimesest väljaspoole jäävatest kooslustest.
Ja sellest tuleneb, et dünaamilisus ei ole kultuuriväline
omadus, mis kultuurile on külge poogitud mingitel tema
sisestruktuurile võõrastel põhjustel, vaid et see on tema la-
hutamatu omadus.

Iseasi on see, et kultuuri kandjad seda dünamismi alati
ei teadvustagi. Nagu ülal juba juttu oli, on tüüpiline, et
paljud kultuurid püüavad põlistada kultuuri iga kaasaegset
(sünkroonset) seisu, kusjuures võimalus kehtivaid reegleid
kuigivõrd oluliselt muuta võib üldse lubamatu olla (millega
kaasneb iseloomulik keeld käsitada reegleid suhtelistena).
See on ka arusaadav, sest antud juhul ei ole tegu vaatlejate,
vaid osalejatega, kes asuvad vastava kultuuri sees; kultuuri
dünaamilisusest saab aga rääkida ainult uurija (vaatleja), ja
mitte osavõtja positsioonilt.

Teisest küljest võidakse järk-järgult toimuvat kultuuri
muutumise protsessi teadvustada protsessina, mis ei olegi
pidev. Vastavalt sellele võidakse selle protsessi erinevaid
etappe tajuda erinevate, üksteisele vastandatud kultuuri-
dena. (Täpselt samuti muutub pidevalt ka keel, aga selle
protsessi pidevust rääkijad ise vahetult ei taju, sest keele
muutumine ei leia aset ühe ja sama põlvkonna kõnes, vaid
keele vahendamisel põlvkonnalt põlvkonnale. Niisiis rää-
kijad kalduvad keele muutumist tajuma pigem diskreetse
protsessina; nende jaoks keel ei ole kontiinumina pidev,
vaid laguneb üksikuteks kihististeks, millevahelistel erine-
vustel on s t i l i s t i l i n e kaal25.)

Küsimust sellest, kas dünaamilisus ja pidev eneseuuen-
damistarvidus on kultuuri seesmine omadus või tuleneb
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25 Vt. Óñïåíñêèé 1969á, 499.



üksnes inimeksistentsi materiaalsete olude häirivast mõjust
inimese ideaalsete kujutelmade süsteemile, ei saa lahendada
ühepoolselt; kahtlemata on toimumas nii üks kui ka teine
protsess.

Muutused kultuurisüsteemis on ühest küljest vaieldama-
tult seotud inimkoosluse teadmiste avardumisega ja sellega,
et teadus kui suhteliselt autonoomne süsteem — koos talle
omase erilise kalduvusega progresseeruda — on kultuuri
orgaaniline osa. Teadust ei rikasta ainult lõppteadmised,
vaid ta töötab välja ka modelleerivaid komplekse. Kuid
püüdlus seesmiselt unifitseeruda, mis on kultuuri põhiten-
dentse (sellest tuleb juttu allpool), päädib pidevalt puhtalt
teaduslike mudelite ülekandmisega üldideoloogilisse sfääri
ja püüuga pidada nende sarnaseks kultuuri tervikuna. See-
tõttu on loomulik, et progressile suunatud tunnetuse dü-
naamiline olemus mõjutab kultuurimudeli ilmet.

Teisalt ei saa märgisüsteemide dünaamikas kaugeltki kõi-
ke sel teel seletada. Sel kombel on raske tõlgendada keele
fonoloogilise või grammatilise sfääri dünaamikat. Kui sõna-
varasüsteemi muutumise vältimatus on seletatav tarvidu-
sega kajastada keeles teistsugust ettekujutust maailmast,
siis fonoloogia muutumine on süsteemi enese immanentne
seadus. Toogem veel üks küllalt iseloomulik näide. Moe-
süsteemi uurides saab seda seostada mitmesuguste sellest
välja jäävate sotsiaalsete protsessidega — alates käsitöön-
dusliku tootmise seaduspärasustest kuni sotsiaalsete ja es-
teetiliste ideaalideni välja. Kuid nähtavasti kujutab mood
endast ühtlasi ka sünkroonset, suletud süsteemi, millel on
kindel tunnus — muutuda. Mood erineb normist selle poo-
lest, et süsteemi reguleerides ei orienteeri ta seda püsivu-
sele, vaid muutuvusele. Seejuures püüab mood alati saada
normiks, kuid need mõisted ise on olemuse poolest vas-
tandlikud: vaevalt saavutanud normatiivsusele läheneva
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suhtelise stabiilsuse, hakkab mood sedamaid normist eema-
le püüdlema. Moe muutumise motiivid jäävad kooslusele,
mida moe ettekirjutused reguleerivad, üldiselt arusaama-
tuks. Moe motiveerimatus sunnib arvama, et meil on siin
tegemist muutuvusega puhtal kujul. Pealegi just niisugune
heitlikkust paljastav (vrd. “heitliku moega” (“èçìåí÷èâàÿ

ìîäà”) Nekrassovil) motiveerimatus määrabki moe spet-
siifilise sotsiaalse funktsiooni. Oli ootuspärane, et XVIII
sajandi unustatud vene kirjamees N. Strahhov, kes avaldas
raamatu “Moe kirjavahetus, milles on leida käisteta moe-
rõivaste kirju, elutute pidurüüde mõtisklusi, sõnatute tanu-
de jutuajamisi, mööblitükkide, tõldade, märkmeraamatute,
nööpide, ajast ja arust muhvide, kotade, hommikukuube-
de, kasukvestide jms. tundeliigutusi. Kombeline ja kriitiline
kirjatükk, milles tõsikindlast küljest tuuakse päevavalgele
moodsa aja meelelaad, eluviis ning mitmesugused naljakad
ja tähtsad juhtumised”, laskis Ebapüsivusel olla Moe põhi-
line kirjasaatja, aga “Moe määruste” hulgas on tema raama-
tus lugeda: “Käsime, et kalevi mis tahes värv ei oleks käigus
üle ühe aasta”26. On täiesti ilmne, et kalevi värvi välja-
vahetamist ei dikteerinud püüd läheneda tõe, headuse, ilu
või otstarbekuse teatud üldisele ideaalile. Üks värv vaheta-
takse teise vastu välja ainult sellepärast, et too on v a n a,
aga see on u u s. Antud juhul on meil tegemist puhtakujulise
tendentsiga, mille maskeeritumaid vorme võib inimkultuu-
ris ulatuslikult leida.

Tõepoolest, näiteks XVIII sajandi algul vahetatakse täie-
likult ümber Venemaa valitseva sotsiaalse kihi kultuuri regu-
leeriv süsteem, mis lubab tolle ajastu inimestel — uhkust
salgamata — nimetada end “uuteks”. Kantemir on selle
ajastu positiivse kangelase kohta kirjutanud:
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Iga Peetri dekreeti au sees peab tänagi tark;
sest dekreetide läbi uueks on saanud me rahvas27.

Sellel, nii nagu ka tuhandetel teistel juhtudel saaks jälile
jõuda paljudele sisulistele ümberkujunemise alustele, ka nii-
sugustele, mida dikteerib korrelatsioon teistsuguse struk-
tureeritud hulgaga. Kuid see, et u u d s u s e, s ü s t e e m s e
m u u t u m i s e vajadus ei ole põrmugi vähem märgatav
muutuste stiimul, on samavõrd ilmne. Milles ikkagi peitub
selle vajaduse juur? Küsimuse võib sõnastada ka üldisemal
moel: “Miks inimkonnal, erinevalt muust loomsest maa-
ilmast, on ajalugu?”. See annab võimaluse eeldada, et inim-
kond on üle elanud pika a j a l o o e e l s e etapi, milles aja
ulatuvusel ei olnud tähtsust, sest areng puudus, ja üksnes
teatud hetkel leidis aset see plahvatus, mis sünnitas dünaa-
milise struktuuri ja rajas inimkonna ajaloo.

Tundub, et nüüdisajal on kõige tõenäolisem vastus sellele
küsimusele järgmine: teatud hetkel, nimelt sellel, millest
alates me saame rääkida kultuurist, sidus inimkond oma
eksistentsi pidevalt avarduva mittepäriliku mälu olemas-
oluga — ta muutus i n f o r m a t s i o o n i s a a j a k s (ajaloo-
eelsel perioodil oli ta üksnes konstantse ja geneetiliselt
antud i n f o r m a t s i o o n i k a n d j a). Kuid see nõudis
kodeerimissüsteemi pidevat aktualiseeritust — see pidi nii
adressandi kui ka adressaadi teadvuses kogu aeg osalema
deautomatiseeritud süsteemina. Öeldust tingitult tekkis
eriline mehhanism, millel ühest küljest pidid olema teatud
homeostaatilised funktsioonid, ja seda niisugusel määral, et
säiliks mälu ühtsus ja mehhanismi identiteet; teisest küljest
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aga pidi see mehhanism kõigis lülides deautomatiseerudes
pidevalt uuenema ja seega äärmuseni suurendama võimet
koguda endasse informatsiooni. Pideva eneseuuendamise
vajadus selleks, et endaks jäädes muutuda teiseks — see loob
ühe neist põhimehhanismidest, mis kultuuris toimib.

Niisuguste tendentside vastastikune pinge muudab kul-
tuuri objektiks, ja võrdsel määral on õigustatud selle nii
staatiline kui ka dünaamiline mudel, mille kirjeldamist lähte-
aksioomid suunavad.

Kõrvuti vana ja uue, muutumatu ja muutuva opositsioo-
niga leidub kultuuris veel üks põhiopositsioon — ühtsuse
ja pluralismi antitees. Oleme juba märkinud, et sisemise
korrastatuse heterogeensus saab kultuuri eksisteerimise
seaduseks. Kultuurimehhanismi toimimise vältimatu tingi-
mus on eri moodi korrastatud struktuuride ja korrastatuse
eri tasemete olemasolu. Me ei saa nimetada ühtegi ajaloo-
liselt reaalset kultuuri, mille kõik tasandid ja allsüsteemid
oleksid korrastatud rangelt ühesugusel struktuursel alusel
ja mis oma ajaloolises liikumises oleksid sünkroniseeritud.
Struktuurse mitmekesisuse vajadusega on nähtavasti seotud
see, et peale kultuurivälise fooni, mis asub kultuuritasemest
a l l p o o l, toonitatakse igas kultuuris erilisi t e i s t v i i s i
korrastatud sfääre, mida aksioloogilises mõttes hinnatakse
üpris kõrgesti, olgugi et nad asuvad väljaspool üldist kor-
rastatud süsteemi. Niisuguseks sfääriks on klooster kesk-
aegses maailmas, luule romantismikontseptsioonis, must-
laste või teatrikulisside maailm XIX saj. Peterburi kultuuris.
Ja üldises kultuurimassiivis võib leida muidki “omamoodi”
korrastatuse saarekesi. Nende eesmärgiks on suurendada
struktuurse mitmekesisuse määra, lahti saada struktuurse
automatismi entroopiast. Niisugused on olnud kultuurikol-
lektiivi mõne liikme ajutised visiidid teistsuguse sotsiaalse
struktuuri piiridesse: ametnikel kunstiinimeste seltskonda,
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mõisnikel talveks Moskvasse, linlastel suveks maale, vene
aadlikel Pariisi või Karlsbadi. Niisugune, nagu osutas Mih-
hail Bahtin, oli ka karnevali funktsioon keskaegses üli-
normeeritud olmes28.

Ja sellegipoolest vajab kultuur ühtsust. Oma ühiskondli-
ku funktsiooni realiseerimiseks peab ta toimima struktuu-
rina, mis allub ühtsetele konstruktiivsetele põhimõtetele.
See ühtsus tekib järgmiselt. Kultuuri arengu teatud etapil
jõuab kätte eneseteadvustamise hetk — kultuur loob ise-
enesest mudeli. Selle mudeli abil tuvastatakse kultuur selle
unifitseeritud, kunstlikult skematiseeritud, struktuurse üht-
suse tasemeni viidud kujul. Ülekantuna kultuuri ühte või
teise reaalsesse seisundisse, avaldab ta sellele tugevat kor-
rastavat mõju, omistades selle konstruktsioonile lõpeta-
tuse, sisestades reeglipärasuse ja kõrvaldades vastuolud.
Arvukate kirjanduse ajalugude eksitus ongi selles, et kul-
tuuri enesemõtestamise mudeleid, nagu seda on “klassit-
sismi kontseptsioon XVII–XVIII sajandi teoreetikute töö-
des” või “romantismi kontseptsioon romantikute töödes”,
mis kultuuri arengu süsteemis on omaette tasanditeks, uuri-
takse samas reas nende või teiste kirjanike loomingu fakti-
dega, mis loogika seisukohast on vigane.

Väited “kõik on erinev ega ole kirjeldatav ühegi ühise
skeemiga” ja “kõik on üks ning me puutume invariantse
mudeli piires kokku vaid lõputute variantidega” korduvad
erineval kujul kultuuriajaloos pidevalt, alates Koguja raa-
matust29 ja antiigi dialektikutest kuni meie ajani välja. Ja
see pole juhuslik: nad kirjeldavad ühtse kultuurimehhanismi
eri aspekte ega ole oma vastastikuses pinges lahutatavad
kultuuri olemusest.
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Niisugused, nagu meile näib, on selle keerulise semioo-
tilise süsteemi põhijooned, mida me defineerime kultuuri-
na. Tema funktsiooniks on mäletamine, tema põhijooneks
on enesesalvestamine. Euroopa tsivilisatsiooni koidikul kir-
jutas Herakleitos: “Psüühele on omane isekasvav logos”30.
Ta on osutanud kultuuri põhiomadusele.

Neid mõningaid tähelepanekuid võib üldistada nii: mitte-
semiootiliste süsteemide struktuur (nende, mis asuvad väl-
jaspool kompleksi ühiskond–kommunikatsioon–kultuur)
kujuneb teatud konstruktiivse elementidevahelise sidesta-
misprintsiibi olemasolul. Selle printsiibi realiseerumine
võimaldab kõnelda antud struktuurinähtuse olemasolust.
Seega kui üks või teine nähtus on kord juba olemas, siis
puudub tal tema kvaliteedi määratuse piires alternatiiv. Ta
võib antud struktuuri omada, see tähendab olla tema ise,
või mitte omada — mitte olla tema ise. Teisi võimalusi tal
ei ole. See, et mittesemiootiliste süsteemide struktuur saab
kanda ainult konstantset informatsioonihulka, on sellega
seotud.

Inimkonna loodud kultuuri semiootilise mehhanismi üles-
ehitus on põhimõtteliselt teistsugune — sisestatakse vastu-
pidiseid, vastastikku alternatiivseid struktuuriprintsiipe.
Nende s u h t e d, ühtede või teiste elementide paigutumine
nii tekkival struktuuriväljal loob säärase struktuuripõhise
korrastatuse, mis lubab muuta süsteemi informatsiooni säi-
litamise vahendiks. Kuid seejuures on oluline, et faktiliselt
ei ole antud mitte need või teised kindlad alternatiivid,
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loomulikuks omaduseks pidas Herakleitos pidevat liikumist ja muu-
tumist. Harmoonia ei teki ühelaadsetest, vaid vastupidistest nähtus-
test. — Tlk. mrk.]



millede hulk antud süsteemis peaks lõplik ja püsiv olema,
vaid a l t e r n a t i i v s u s e p r i n t s i i p ise, mille suhtes kõik
opositsioonid antud konkreetses struktuuris on pelgalt tea-
tava tasandi interpretatsioonid. Selle tulemusel omandab
mis tahes lokaalselt korrastatud elementide, osa- või üld-
struktuuride või tervete semiootiliste süsteemide paar alter-
natiivtähenduse ja moodustab struktuurivälja, mis suudab
vastu võtta informatsiooni. Sel kombel tekib süsteem,
millel on informatsiooni laviinitaolise kasvatamise võima-
lused.

Kultuuri laviinipärasus ei välista seda, et tema üksikud
komponendid, sagedasti väga olulised, võivad esineda sta-
biliseerituna. Nii näiteks loomulike keelte dünaamika on
sedavõrd aeglasem ülejäänud semiootiliste süsteemide
arengutempost, et ükskõik millisega neist paaris olles esine-
vad loomulikud keeled sünkroonsete, stabiliseerivate süs-
teemidena. Ometigi “ekstraheerib” kultuur siitki informat-
siooni, luues struktuuripaari liikumatu/dünaamiline.

Kultuuri laviinipärane iseloom on inimkonnale rajanud
eelised kõigi teiste eluspopulatsioonide ees, mille eksis-
tentsi kontrollib informatsiooni stabiilne maht. Ent sellel
protsessil on ka varjukülg: kultuur neelab ressursse sama
ahnelt nagu tootmine ja laastab ümbritsevat keskkonda
samal moel. Kaugeltki mitte alati ei dikteeri tema arenemi-
se kiirust inimese reaalsed vajadused — mängu tuleb töö-
tavate informatsioonimehhanismide kiireneva vahetumise
loogika. Seejuures terves hulgas valdkondadest (teaduslik
informaatika, kunst, massiteave) tekivad kriisinähted, mis
ajuti viivad märgatavad kultuurisfäärid ühiskonna mälu-
süsteemist täieliku väljalangemise äärele.

“Logose isekasvamine” on alati esile kutsunud üksnes
positiivse hinnangu. Praegu muutub silmnähtavaks, et see-
juures tekib paratamatult mehhanism, mis oma keerukuse
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ja arengutempo poolest võib sellesama logose hoopis läm-
matada.

Kultuuris on vaieldamatult veel palju reserve. Kuid nende
kasutamiseks peab olema hoopis selgem ettekujutus kultuu-
ri sisemehhanismist, kui on see, mida me esialgu valdame.

Ehkki keel, nagu me oleme juba märkinud, täidab kind-
lat kommunikatiivset funktsiooni, mille piirides saab seda
uurida isoleeritult funktsioneeriva süsteemina, on talle kul-
tuuri süsteemis ometigi antud teinegi roll: keel loob kol-
lektiivi jaoks e e l d u s e k o m m u n i k e e r u d a.

Keelestruktuur abstraheeritakse keele ainest, ta omandab
iseseisvuse ja seda hakatakse üle kandma aina kasvavale
nähtuste ringile, mis inimeste kommunikatsioonisüsteemis
hakkavad käituma keeltena ja muutuvad seeläbi kultuuri
elementideks. Mis tahes reaalsus, mis on sisestatud kultuuri-
sfääri, hakkab funktsioneerima märgilisena. Juhul kui tal
märgilisus juba on (sest mis tahes säärane kvaasi-märk on
sotsiaalses mõttes vaieldamatu reaalsus), muutub ta märgi
märgiks. Amorfsele ainesele omistatav keelelisuse pre-
sumptsioon muudab selle ainese keeleks; keelesüsteemile
kohandunult tekitab see metakeelelisi nähtusi. Tõepoolest,
XX sajand ei ole produtseerinud üksnes teaduslikke meta-
keeli, vaid ka metakirjandust, metamaali (maali maalist),
ja ta liigub tõenäoliselt metakultuuri — kõikehõlmava teise
astme metakeelelise süsteemi loomise suunas. Nii nagu tea-
duslik metakeel ei ole sisu poolest pühendatud lahendama
antud teaduse probleeme — tal on omad eesmärgid —,
nii paiknevad ka nüüdisaegne “metaromaan”, “metamaal”,
“metakinokunst” loogikast juhindudes teisel hierarhilisel
tasandil, kui vastavad esimese tasandi nähtused, ja nende
puhul peetakse silmas teisi eesmärke. Neid ühel ja samal
tasandil käsitleda on sama imelik, kui viia formaalse loogi-
ka tehe inseneritööde konteksti.
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Piiramatu hulga metakeelsete kultuuritasandite isepool-
dumise võimalikkus koos uute objektide pideva lülitumisega
kommunikatsioonisfääri kujundab kultuuri informatsiooni-
reservi.

1971 Juri Lotman, Boriss Uspenski
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DUAALSETE MUDELITE

ROLLIST VENE KULTUURI

DÜNAAMIKAS

XVIII SAJANDI LÕPUNI

—

Kõige üldisemas mõttes võib kultuuri käsitada kollektii-
vi mittepäriliku mäluna, mis avaldub teatava keeldude

ja ettekirjutuste süsteemina1. Niisugune käsitus ei välista
muidugi ka aksioloogilist lähenemist kultuurile: tõepoo-
lest, kollektiivi enda silmis jääb kultuur alati teatavate väär-
tuste süsteemiks. Nimetatud lähenemisviiside erinevuse saab
taandada erinevusele kõrvaltvaataja välise vaatepunkti ja
kultuurikandja enese seesmise vaatepunkti vahel. Aksioloo-
giline lähenemisviis eeldab vältimatult just seesmise vaate-
punkti, s.t. kultuuri eneseteadvuse arvestamist. Loomulikult
ka sel juhul asetavad kultuuri uurijad end kõrvaltvaataja
võõritatud seisukohale ja seesmise vaatleja seisukoht muu-
tub uurimisaineks. Kultuuriajalugu ei ole selles mõttes
mitte üksnes ühtede või teiste keeldude ja ettekirjutuste
dünaamika, vaid ka kultuuri eneseteadvuse dünaamika,
mis ühel või teisel määral seletab vastavate normatiivsete
seadumuste (s.t. ettekirjutuste ning keeldude) muutumist.

1 Selle kohta vt. siinses kogumikus lk. 212.



Niisiis kultuur — kollektiivse mälu ja kollektiivse tead-
vuse süsteem — on antud kollektiivi jaoks ühtaegu parata-
matult teatav ühtsete väärtuste struktuur. Enesekirjeldamis-
vajadus, mis on seotud vältimatu tarvidusega luua endast
teatud etapil väärtuste- ja struktuuripõhine tervik, avaldab
kultuurile kui kirjeldatavale fenomenile jõudsat mõju. Luues
enesest mudeli iseenese tarbeks, mõjutab kultuur tegusalt
enesekorrastumisprotsessi, korrastab end hierarhiliselt,
kanoniseerib või heidab kõrvale need või teised tekstid.
Hiljem saab sellest mudelist kultuuriajaloo fakt ja reeglina
hakkab see mõjutama järelpõlve ettekujutusi ning ajaloo-
laste kontseptsioone. Seega ei tule kõne alla võtta mitte
kultuuri enesekirjeldamismudelite automaatne ümberkand-
mine ajaloo-alase uurimuse teksti, vaid nende kui kultuuri
teatava tüpoloogilise mehhanismi muutmine spetsiaalse
uurimise objektiks. Käsitletava ajalõigu vaatlus vene kul-
tuuri ajaloos veenab meid, et see ajalugu on selgelt liigen-
datav etappideks2, mis üksteist dünaamiliselt välja vaheta-
vad, kusjuures iga uue perioodi orientatsiooniks — olgu
selleks Venemaa ristimine või Peeter I reformid — on järsk
irdumine eelnenust. Aga samas leiab uurija eest korduvate
või väga sarnaste sündmuste, tekstide, ajaloolis-psühho-
loogiliste situatsioonide või tekstide ahelad. Niisugune
korduvuste regulaarsus ei luba neid kõrvale heita kui juhus-
likkust, millel puudub sügavam alus. Samal ajal ei saa neid
pidada ka eelnenud kultuuriajajärkude reliktseteks riisme-
teks: selle vastu räägib nende stabiilsus ja aktiivsus kultuuri-
süsteemides, millesse nad satuvad. Analüüs veenab, et uued
struktuurid uuritava perioodi vene kultuuri ajaloos lülitavad
endasse alati minevikukultuuri taasloovaid mehhanisme.
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Mida dünaamilisem süsteem, seda aktiivsemad on terviku
homöostaasi tagavad mälumehhanismid.

Uuritava vene kultuuri epohhi spetsiifiliseks tunnuseks
meid huvitavas lõikes on põhimõtteline polaarsus, mis ilm-
neb tema struktuuri duaalses iseloomus. Kultuuri (ideoloo-
gilised, poliitilised, religioossed) põhiväärtused vene kesk-
aja süsteemis paiknevad kahe poolusega väärtuste väljal,
mida poolitab järsk piir ja millel puudub aksioloogiliselt
neutraalne tsoon. Toome ühe selgitava näite. Lääne kato-
liikliku ristiusu hauatagune maailm jaguneb kolmeks ruu-
miks — paradiisiks, puhastustuleks ja põrguks. Vastavalt
sellele arvatakse, et maine elu annab võimaluse kolme tüüpi
käitumiseks — täiesti patuseks, täiesti pühaks ja neutraal-
seks käitumiseks, mis pärast teatud puhastumiskatsumusi
võimaldab hauataguse pääsemise. Sellega muutus lääne
keskaegses reaalses elus võimalikuks lai neutraalse käitu-
mise vöönd, said võimalikuks neutraalsed ühiskondlikud
institutsioonid, mis ei ole “pühad” ega “patused”, “riigi-
truud” ega “riigivastased”, head ega halvad. Sellest neut-
raalsest sfäärist saab struktuurne reserv, millest kasvab väl-
ja homne süsteem. Kuivõrd järjepidevus on siin ilmne, siis
ei teki vajadust neutraalse sfääri struktuurseks rõhutami-
seks ega ka teadlikuks ja kunstlikuks taastekitamiseks.

Vene keskaja süsteem toetus rõhutatud duaalsusele. Sellele
oli iseloomulik — kui näidet edasi arendada — hauataguse
maailma jagamine paradiisiks ja põrguks. Neutraalsed vahe-
sfäärid polnud ette nähtud. Vastavalt sellele võis käitumine
ka maises elus olla kas patune või püha, see laienes ka
kirikuvälistele mõistetele. Näiteks võidi arvata, et ilmalik
võim on kas jumalikku või saatanlikku päritolu, kuid nende
mõistete suhtes neutraalne ei saanud see ilmaski olla3.
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3 Þ. Ëîòìàí è Á. Óñïåíñêèé 1975, 173.



Neutraalse sfääri olemasolu lääne keskajas viis selleni, et
eitatava tänase ja oodatava homse päeva vahele tekkis tea-
tav subjektiivne pidevus. Feodalismivastaste mõtlejate ideaa-
lid said toitu kindlatest ümbritseva reaalsuse sfääridest —
kirikuvälisest riiklusest, pürjerlikust perekonnast — ja need
kanti üle ühiskonnateooriate ideaalsesse ruumi, kus nad
said heroiseeriva ja moraliseeriva transformatsiooni osali-
seks. Elu neutraalne sfäär muutus normiks, keskaegse kul-
tuuri ülimalt semiotiseeritud ülal- ja all-paiknemise sfäärid
tõrjuti aga kultuuri anomaaliate hulka.

Vene kultuuris valitses vastaval perioodil teistsugune
väärtusorientatsioon. Duaalsus ja neutraalse aksioloogilise
sfääri puudumine viisid selleni, et uut ei mõistetud jätku-
misena, vaid kõige eshatoloogilise vahetumisena. Selles
mõttes torkab silma, et lääne kultuurile iseloomulik pere-
konna positiivse maailma vastandamine keskaja negatiiv-
sele kurjusekantsile on vene kultuuris täiesti ebaoluline.
Sellepärast ei kajastunud vene kunstis Jumalaema tõlgen-
dus privaatse eksistentsi poeesia ja perekonnaolude võtmes,
mis lääne renessansimaalis oli keskaegse teadvuse lagune-
mise ajal tähtis4.

Seega on dünaamilisel protsessil niisugustes tingimustes
põhimõtteliselt teistsugune iseloom — muutumine toimub
eelnenud arenguetapist otsustavalt eemale põrkudes. Selle
loomulikuks tulemiks saab tõsiasi, et uus ei teki struktuuri
“kasutamata” reservist, vaid hakkab olema vana transfor-
meerimise, n.-ö. pahupidipööramise tulemus. Siit seegi, et
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4 Vrd. selles seoses Âåñåëîâñêèé 1869, 174. Vesselovski sõnutsi “pida-
nuks Bütsantsi teoloog niisugust lääne legendides sageli esinevat feo-
daalsete mõistete ja cours d’amour’i naiivset ülekandmist taevakoda-
desse pühaduserüvetamiseks. Giacominol [XIII saj. itaalia luuletaja]
on taevasse loodud feodaalne kord; Jumalaemaks on rüütlidaam, kel-
lel on oma õukond ja kes kingib oma austajatele kalleid hobuseid”.



korduvad asendamised võisid omakorda faktiliselt kaasa
tuua arhailiste vormide r e g e n e r e e r i m i s e.

Progressiivse arengu võimaluse järjepideva ja tsükliliselt
korduva “eituse eitamise” juures määrab see, et igal uuel
etapil võetakse ajaloo teisenevate olude, muuhulgas väliste
kultuurimõjude tõttu omaks kultuuri arenemise uus pers-
pektiiv, mis taaselustab ühe või teise semantilise para-
meetri. Selle tagajärjel võivad ühed ja samad mõisted igal
uuel etapil koguda endasse uue sisu olenevalt sellest, milli-
ne on arengu alguspunkt.

Need arenemise süvastruktuurid lubavadki tegelikult
kõnelda vene kultuuri ühtsusest tema ajaloo eri etappidel.
Just muutumistes ilmneb muutumatu.

Öelduga on suurel määral seletatav asjaolu, et ajaloo eri
epohhidel ei ole Venemaad iseloomustanud mitte konser-
vatism, vaid vastupidi — reaktsioonilised ja progressiivsed
suundumused.

1. Üheks kõige püsivamaks vastanduseks, mis kujundas vene
kultuuri Venemaa ristimise ja Peeter I reformide vahelisel
perioodil, oli opositsioon “vana � uus”. See osutus seda-
võrd tegusaks ning tähendusväärseks, et hakkas kultuuri
kandjate subjektiivselt positsioonilt vaadates endasse eri
etappidel koondama või endale allutama vastandite teisi
olulisemaid tüüpe, nagu “Venemaa � Lääs”, “ristiusk �

paganausk”, “õige usk � vale usk”, “teadmine � võhik-
lus”, “sotsiaalne ülemkiht � sotsiaalne alamkiht” jms.

Siinne töö ongi suuresti pühendatud sellele, et uurida
erinevust selle vahel, kuidas ajalooprotsessis osalejad neid
mõisteid oma teadvuses subjektiivselt läbi elavad, ja selle
vahel, missuguse mõtte need kultuuri tervikkontekstis, mõis-
tete suhtelisuse ja vastastikuste siirete keerulises dialekti-
kas objektiivselt omandavad.

244 BORISS USPENSKI



1.1. Määravaks tähiseks vanavene teadvuses oli ristiusku
pöördumine. Just seoses selle sündmusega kohtab allikates
esmakordselt määratlust, mille kohaselt Venemaa pind on
“uus maa” ja venelased on “uued inimesed”. “Jutustuses
möödunud aegadest” ütleb Vladimir5 pärast ristimist pee-
tud palves: “Issand Jumal, kes sa oled loonud taeva ja maa!
Pea neid uusi inimesi silmas.” “Õpetuses seadusest ja armu-
õnnistusest” ütleb Illarion6 venelaste maa kohta: see on
“vastne nahklähker”, millesse on voolanud uus õpetus7.
Antud juhul polegi meie jaoks oluline, et epiteet “uus” vast-
ristitud rahvaste iseloomustamisel pärineb teatavast võõ-
rast traditsioonist, sest edaspidi ta omandab vene ajaloos
tunduvalt iselaadsema ja avarama tähenduse.

Selles, kuidas “vana” asendamine “uuega” toimus, pei-
tub sügav mõte. Venemaa ristiusustamisele, nagu Jevgeni
Anitškov veenvalt on näidanud, eelnes katse luua k u n s t -
l i k paganlike jumalate panteon8. “Uue”, kristliku Vene-
maa loomiseks oli nähtavasti psühholoogiliselt möödapääs-
matu luua tervikuks liidetud ning suuresti tinglik kuvand
“vanast”.

Ristiusustamine ise kulges kui vana (paganliku) ja uue
(kristliku) religiooni kohtade demonstratiivne ümbervahe-
tamine. Selle väliseks, kuid ülimalt tähenduslikuks ilminguks
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5 Vladimir Svjatoslavovitš Püha (srn. 1015) — Venemaa ristiusustaja. —
Tlk. mrk.

6 Illarion (sünni- ja surmadaatum teadmata) — kirikukirjanik, esimene
vene soost [?] metropoliit. On 1037. ja 1050. aasta vahemikus kirju-
tatud vaimulikku kuulutust sisaldava teose “Õpetus seadusest ja armu-
õnnistusest” autor. Ülistab selles suurvürst Vladimirit ristiusu toomi-
se eest Venemaale ning vene kirikut, mille lahkulöömist Bütsantsist
ta toetab. Illarioni raamat on vanavene kirjanduse tähtteos. — Tlk.
mrk.

7 Vt. Müller 1962, 87.
8 Vt. Àíè÷êîâ 1914.



oli ristimise käiku saatev pühade esemete ümberasetamine
ruumis. Ebajumal Peruni9 kuju heideti Kiievi mägedelt alla
Podolisse, s.t. sinna, kus sellal asus püha Ilja (Peruni krist-
liku teisiku) ristiusukirik; aga üles, paganausu templi endi-
sele kohale rajati ristiusukirik10. Seega toimub “ülemise”
ja “alumise” radikaalne ümbervahetamine. Vladimir (nagu
hiljem Peetergi) pöörab väljakujunenud suhete süsteemi
otsekui pahupidi, vahetades plussid miinuste vastu. Vana
uue vastu välja vahetades ei piirdu ta lihtsalt väärtuste uue
süsteemi omaksvõtuga, vaid mahutab selle uue sisse vana —
miinusmärgiga.

Venemaa ristimist iseloomustavad ulatuslikud kultuurili-
sed ja poliitilised muutused ja see oli seotud Venemaa sise-
nemisega Bütsantsi mõjusfääri. Seda märgatavam on küllalt
varane bütsantsi mõjude tõrjumise tendents ja püüd asetada
kreeklased ja nende impeerium Venemaast hierarhiliselt
madalamale. Iseloomulikult viib säärane pürgimus selleni,
et Bütsants kvalifitseeritakse “vanaks” riigiks ja vastanda-
takse “uuele” Venemaale. Tundes võidurõõmu Venemaa
võtmise puhul üleilmse ristiusu hõlma, suhtub juba Illarion
endisajal ristitud Bütsantsi halvakspanevalt, võrdsustades
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9 Perun — slaavi mütoloogias piksejumal, Kiievi-Vene peajumal. Perun
on ürgset indoeuroopa päritolu (sanskr. Paranya, piksekandja). Tae-
va- ja piksejumalana oli ta valitseja ja tolle sõdalastest kaaskonna
kaitsja. Teda seostati mägede, tammehiite, vihma ja nelja ilmakaare-
ga. Balti muinasusundis vastavad Perunile leedu Perkûnas ja läti
Pçrkons. — Tlk. mrk.

10 Vladimiri puuslikud olid asunud mäe peal Dneprist kõrgemal, s.t.
ü l e v a l, aga püha Ilja kirik oli paiknenud Podolis, s.t. all. Nüüd h e i -
d a b Vladimir ebajumalad demonstratiivselt a l l a Dneprisse ja rajab
püha Vassili (Basileiose) (oma patrooni) ristiusukiriku “mäe peale —
kus olid seisnud puuslik Peruni ja teiste kujud” (ÏÂË, I, 81; vrd. sa-
muti lk. 56). Et püha Ilja kirik “kõrgus Rutšai kohal”, siis Puuslik
Perun veeti praegust Kreštšatikut ja Podoli nõlva mööda alla Rutšai
peale, ja sealt Dneprisse.



ta Va n a Testamendi ning Haagariga, keda on kammitse-
nud sundiv seadus ja vastandades Bütsantsi Venemaale —
Saara ja U u e Testamendi armuõnnistusele11. Edaspidi
omandavad need tendentsid eriti selgepiirilise ilme kont-
septsiooni “Moskva — kolmas Rooma” valitsemise perioo-
dil, kui Venemaa pärast Konstantinoopoli langemist hakkab
end teadvustama õigeusu ainsa kantsina ja kui messiaan-
likud meeleolud võimenduvad. Tarvitseb meeles pidada,
et Bütsantsi impeeriumi krahh langes ajaliselt peaaegu kokku
tatari ikke kukutamisega venelaste käe läbi. Niisiis samal
ajal kui Bütsantsis endas leidis aset islamiusu triumf õige-
usu üle, triumfeeris Venemaal õigeusk, vastupidi, islamiusu
ees. Bütsants ja Venemaa oleksid justkui vahetanud kohad,
misjärel Venemaa muutus õigeuskliku ja seeläbi ühtlasi
ristiusumaailma keskmeks12.

Venemaal olid juba varem populaarsust kogunud munk
Hrabri13 sõnad, et kuivõrd kreeka keele on loonud paga-
nad, kirikuslaavi keele aga pühad apostlid, siis slaavi keel
on kreeka keele ees pühaduse poolest prioriteetne. Algu-
pärases artiklis vene kirjaoskuse tekkimise kohta, mis on
võetud “Seletava testamendi” (“Òîëêîâàÿ Ïàëåÿ” [< kr.
ðáëáéüò, iidne, vana]) koosseisu14, kuid mis on meieni jõud-
nud ka teiste ürikute kaudu, tunnistatakse, et vene kirjaoskus
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11 Æäàíîâ 1904, 70–80. Kreekavastastest meeleoludest varases kroo-
nikas vt. Åôèìîâ 1912, 28.

12 Êàïòåðåâ 1914. Vrd. samuti: Ïðèñåëêîâ 1918, 315.
13 Hrabri (IX saj. lõpp – X saj. I pool) — keskaegses Bulgaarias elanud

munk, õpetlane ja kirjanik. — Tlk. mrk.
14 “Seletav testament” — Bütsantsist pärit vanavene kirjanduse mälestis,

milles jutustatakse ümber ja kommenteeritakse (sageli apokrüüfiliste
ja juutlusevastaste kõrvalepõigetega) Vana Testamendi raamatuid.
“Möödunu seletuse” teoloogilised arutlused taotlevad avada Vana
Testamendi sündmuste tähendust Uue Testamendi sündmuste proto-
tüübina. Sisaldab ka loodusteaduslikke arutlusi. — Tlk. mrk.



on vene usu kõrval Jumalast antud ja kreeka vahendusest
sõltumatu. Siin öeldakse: “Ja olgu teada kõigile rahvastele
ja inimestele, et vene rahvas pole seda püha usku kusagilt
üle võtnud, ja vene kirjakeel pole kellegi avastatud, vaid
see on kõigevägevama Jumala enda, Isa, Poja ja Püha Vaimu
loodud. Usu vastuvõtmise ja ristimise ja muud kreeklaste
kirikuriitused sisendas Vladimirile Püha Vaim. Aga vene
kirjakeel sündis Hersoneses [vana Kreeka koloonia — tlk.],
kus Jumal andis selle russiinidele15. Selle varal õppis ka
filosoof Konstantinos16, ja sealmail koostas ning kirjutas
ta raamatuid vene keeles (teise ärakirja järgi — “häältega”
“ãëàñààìú”). Too russiin elas Jumalale meelepäraselt, paas-
tudes ja head tehes, puhta usu järgi, elas erakuna üksinda
ja tõi üksi, enne kristlasi vene keele kaasa, ja keegi ei tea,
kust see tuli”17.

1.2. Venelaste maa püsiv teadvustamine “uuena” seostub
paradoksaalsel kombel üpris arhailiste mudelite aktualisee-
rumisega. Osutub, et mõiste “uus” kaudu muutuvad reaal-
suseks ettekujutused, mis juuripidi ulatuvad väga kaugesse
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15 Russiinid, ka ruteenid või rusnakid on idaslaavi rahvas, kes elas
Taga-Karpaatias ja selle lähiümbruses — Bukoviinas, Transilvaanias
ja Vojvodinas. — Tlk. mrk.

16 Peetakse silmas Kyrillost, enne mungakspühitsemist Konstantinos
(827–869) — slaavi valgustaja ja misjonär, kes sündis Thessaloníkis
kreeka väeülema pojana ja õppis Bütsantsi keisri õukonnas. 863. a.
saatis keiser Kyrillose ja ta venna Methodiose Moraaviasse ristiusku
levitama. Enne ärasõitu tõlkisid vennad slaavi keelde (makedoonia
murdesse) kirikuraamatuid ja koostasid slaavi tähestiku. On praegu-
seni vaieldav, kas nad koostasid glagoolitsa (mis kadus XI–XII saj.)
või kirillitsa (millest 24 tähte pärineb kreeka kirjast ja 19 tähemärki
on uued); 1710. a. võeti kasutusele kirillitsa lihtsustatud, ilmalik va-
riant. — Tlk. mrk.

17 Áîäÿíñêèé 1863, 31. Vrd. Íèêîëüñêèé 1930, 80, mrk. 2; Ìàðåø
1963, 174.



minevikku. Märkimist väärivad seejuures kaks “uue kul-
tuuri” loomise mudelit:

1) eelnenud perioodil kujunenud süvastruktuur säilib,
kuid see nimetatakse otsustavalt ümber, misjuures säilita-
takse vana struktuuri kõik põhijooned. “U u s i t e k s t e”
hakatakse niisugusel juhul looma kultuuri arhailist karkassi
säilitades;

2) muutub kultuuri süvastruktuur ise, kuid muutudeski
ilmneb sõltuvus varem eksisteerinud kultuurimudelist, sest
süvastruktuur luuakse “seda pahupidi pöörates”: olnut
märke vahetades ümber korrastades.

Selle ilmekaks näiteks on ristiusueelsete paganlike ette-
kujutuste levimise moodused kristlikku kultuurisüsteemi.
Paganlike jumalate saatus on kahetine: ühest küljest või-
dakse nad samastada kurjade vaimudega, mis annab neile
negatiivse, kuid täiesti seaduspärase koha uue religiooni
süsteemis. Teisest küljest aga võivad nad kokku kasvada
neid funktsionaalselt asendavate ristiusu pühakutega. Kur-
jade vaimudena võivad nad isegi säilitada oma nime, ent
pühakutena — üksnes funktsiooni. Näiteks Volos ~ Veles
muundub “karvaseks paharetiks”, metsavaimuks vmt. ning
transformeerub ühtlasi püha Basileioseks, püha Nikolao-
seks ja püha Georgioseks18. Mokoš19 elab edasi nii, nagu
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18 Vt. Óñïåíñêèé 1982. [Georgios — ristiusu pühak. Tema algkujuks
peetakse keiser Diocletianuse ajal 303. a. ristiusu märtrina surnud
rooma sõdurit. Tema elulukku põimiti hiljem mütoloogiline lohe-
tapmise ja koletise vangiks olnud kuningatütre vabastamise motiiv.
Oli algul maaharijate, hiljem ka sõdurite ja paljude rüütliordude
kaitsepühak; alates XIV sajandist peetakse Inglise kuningakoja ja
Moskva linna patrooniks. Lohetapjat — eesti traditsioonis Püha
Jüri — on kujutatud Moskva ja Venemaa vappidel, vene ikoonimaa-
lis jm. — Tlk. mrk.]

19 Varaste allikate andmeil lambapügamise, lõngaketramise, kanga-
kudumise jt. sarnaste naistetöödega seostatav slaavi naisjumalus. —
Tlk. mrk.



samanimeline kuri vaim (vrd. mokoši murdelise tähendu-
sega — “kurivaim”20; on huvitav, et nüüdismurretes on
sellel sõnal “lõbunaise” tähendus21, vrd. Veenuse sama tä-
hendusega XVIII–XIX saj. linna�argoonis); ja ühtlasi on
ilmne, et ta on kasvanud kokku Paraskeva Pjatnitsa22 ja
isegi Jumalaemaga23.

Analoogiliselt sellega võis kahetine saatus olla ka kohta-
del, kus paganausu templid paiknesid. Paganliku jumaluse
väljavahetamisel ristiusupühaku vastu (faktiliselt jumaluse
ümbernimetamisel) võis koha püha funktsioon säilida, kuid
juhtuda võis ka vastupidi: jumaluse olemus säilitati (ajuti
koos jumaluse nimega), kuid kohast võis saada kurjade vai-
mude pesapaik. Koha funktsioon muutus diametraalselt
vastupidiseks. Huvitav on näide sellest, kuidas need mõle-
mad eri kultuurikogukondades eksisteerinud vaatepunktid
võisid ristudes tekitada ühe ja sama kultuurifakti nii-öelda
“kahekordse” tõlgenduse. Ühest küljest on teada Vene-
maal Vladimir Püha autoriteediga kehtestatud tava ehita-
da ristiusukirikud kohtadesse, kus olid asunud paganlikud
pühamud. Teisest küljest on käibel olnud legend “Kaisarea
piiskopist Basileios Suurest”, milles kirjeldatakse, kuidas
kirikut oli hommikupalvusel tabanud välk, sest kirik oli
ehitatud “iidolite ohvripaika”, aga kask ja kivi ohvrialtari
taga olid terveks jäänud24. Ka Novgorodis ehitati klooster
(niinimetatud Peruni klooster) kohta, kus oli seisnud
Volhovi jõkke heidetud iidol Peruni kuju, kusjuures selles
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20 Vt. Ãåðàñèìîâ 1910, 3, 56 (ìîêoøÜ — kuri vaim).
21 Vt. Èâàíîâà 1969, 267 (ìîêîñüÿ — kergete elukommetega naine).
22 [Paraskeva Pjatnitsa — (< kr. ÐáòáóêåõÞ pühade eelõhtu, reede) —

III sajandist pärit õigeusukiriku pühak ja usukannataja. — Tlk. mrk.]
Vt. Èâàíîâ è Òîïîðîâ 1965, 90, 150, 190; Òîïîðîâ 1975, 20.

23 Vt. Òîïîðîâ 1975, 19–20, aga samuti ×è÷åðîâ 1957, 55–62.
24 Vt. Î áîðüáå õðèñòèàíñòâà… 1865, 226; Ùàïîâ, I, 41; Êëþ÷åâñêèé,

I, 306–307; Îðëîâ 1913, 53–54.



kohas peeti iga-aastaseid paganlikke orgiaid veel XVI sa-
jandil25.

Endise koguduse liikmed võisid muidugi paganliku
pühamu asupaika kestvalt pühaks pidada, aga kristlik vai-
mulikkond tõlgendas sinna ehitamist ikkagi roojase paiga
pühitsemisena ja kuradi väljakihutamisena temale kuulu-
nud ulualusest26. Ometi on tähtis, et mõlema suhtumise
korral oli koht “püha” ning “roojase” vastandamisel oluli-
ne, ja koht vastandati neutraalsetele territooriumidele.
Kohavahetuse võimalikkust selles opositsioonis on kinni-
tanud püha muutmine roojaseks: on teada, et hüljatud kiri-
kuid peeti kurjade jõudude meelispaikadeks (vrd. Gogoli
“Viiga”).

Huvitavateks näideteks paganlike pühamute saatusest
on sauna, rehe või sepikoja tüüpi ehitised. On alust arvata,
et nende “roojaseks” tunnistamine on seotud nende erilise
sakraliseeritud märgistamisega idaslaavlaste ristiusueelses
olmes, s.t. nende erilise rolliga kogukonna (koduste) pü-
hamutena. Teisisõnu, paganlikud pühakojad hoidsid oma
kultusefunktsiooni alal ka ristiusuajastul — seda küll nega-
tiivse märgiga. Näiteks jäi iseloomulikul kombel kestma
ettekujutus, et saunas ei valitse mitte risti-, vaid vanakurja
vägi (kristlikus teadvuses mõtestati seda nii, et ristivägi
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25 Vt. Îëåàðèé 1906, 128–129.
26 Kroonika järgi pöördus Vladimir kohe pärast Venemaa ristimist pal-

ves Jumala poole: “Avita mind, Issand, et ma võidaksin tema riukad
Sinule ja Sinu vägevusele lootes.” Ja seda öelnud, käskis ehitada kiri-
kuid ja püstitada need kohtadesse, kus varem olid olnud ebajumalad”
(vt. ÏÂË, I, 81). Niisiis vastavad toimingud on vahetult seotud saa-
tanlike jõudude vastu võitlemisega. Aga teises kohas hüüatab kroonik
vaimustunult: “Kus ennevanasti mäe peal paganad saatanaga pidut-
sesid, seal seisavad nüüd pühad kivikirikud, kullatud kuplid peal ja
kloostrid, täis musta kuue kandjaid, kes palvetades, ärkvel olles, paas-
tudes ja pisaraid valades kiidavad vahetpidamata Issandat, ja nende
palvete pärast püsib maailm” (vt. Øàõìàòîâ 1908, 264).



olevat nii selle kui ka teised “roojased” kohad otsekui hül-
janud — kurja jõu tõhusust seostati Jumalast saadetud
õnnetusega). Sellega kooskõlas seavad need nõiad, kes
kirikus ilmaski ei käi, pühade aegu, kui rahvas kirikusse lä-
heb, oma sammud s a u n a poole27. Ühtlasi on saun olnud
ennustamise, nõidumise, maagilise ravitsemise ja muidugi
posimise meeliskohaks. Sauna kultuslik roll paistab päris
selgesti silma ka pulmakommetes, kus saunarituaalid pole
kiriklikust laulatusest sugugi vähem olulised — ühed täien-
davad teist. Öeldu valguses on täiesti loomulik, et vene rah-
valuules võidakse sauna kohta kasutada nimetust áîæåíà,
mis tegelikult tähendab “pühamut”28. Sama iseloomulik on
olnud ka laialt levinud ettekujutus sellest, et saunas käiakse
vanakurjale p a l v e i d l u g e m a s (saunas lausutud posi-
missõnu võidaksegi pidada omamoodi palveteks), seda nii,
nagu näiteks ilmneb järgmises valgevene laulus:

Keset Voitšukovskaja küla —
kop-kop, just seal!
(refrään koputamise saatel)
Seisis tammepalgist saun —
kop-kop, just seal!
(refrään koputamise saatel)

Tulid noored Jumalat paluma,
saunasambaid kallistama,
saunaahjul suuda andma,
nohiseja saunavaimu
ette nemad maha heitsid,
püha risti kujuliselt
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27 Vt. Íèêèòèíà 1928, 311–312. Vrd. lauludega Griška Otrepjevist,
milles Griška tembeldatakse nõiaks just selle tunnuse alusel.

28 Vt. Åôèìåíêî, I, 104. Vrd. Vahros 1966, 199–20.



tema ette maha heitsid,
teda puhtamaks pidasid.
Kuid see vana Nohiseja
on üks pärgel pigine29.

Niisiis õigeuskliku Venemaa olmes võisid ristiusu-eel-
sed käitumisvormid säilida seaduspäraseks saanud antikäi-
tumisena. Teatud kohtades ja teatud ajal oli kristlane s u n -
n i t u d käituma kristliku käitumise normide vaatepunktist
võttes “valesti”. Õigesse käitumisse vales kohas ja valel ajal
oleks suhtutud kui pühaduse rüvetamisse — see oleks olnud
patune. Näiteks vastlapäeval või mõnede teiste kalendaar-
sete tavade täitmisel, samuti “roojaste” kohtade külasta-
misel — olgu Venemaa piiridesse jäädes või ka “paganate”
maale astudes — tuli kinni pidada erilisest käitumisjoonest,
mille normid olid “õigete” suhtes vastupidised30. See soo-
dustas praktiliselt paganlike käitumisnormide konservee-
rumist.

Uus (kristlik) kultuur rajas end suuresti vanale vastan-
dudes ja vana paganlik kultuur muutus sel kombel antikul-
tuurina kultuuri kui niisuguse eelduseks. Niisiis see osa
“uuest kultuurist”, mis käsitas end “vana” eitamise ja täie-
liku likvideerimisena, osutus praktiliselt viimase säilitamise
võimsaks hoovaks, lülitades endasse nii pärandatud tekstid
kui ka talletatud käitumisvormid — funktsioonide pahu-
pidise peegelprojektsiooni kujul.

Selle tulemusena on õigeusklik eluolu saanud olla ida-
slaavi paganliku kultuse rekonstrueerimise hindamatuks
allikaks.
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29 Vt. Áåññîíîâ 1871, 29.
30 Vt. Óñïåíñêèé 1996, 381 jj.



1.3. Ühe või teise kultuurinähtuse enesemääratlemisel muu-
tub vältimatult oluliseks teguriks poleemika talle vaenulike
ideoloogiatega, sest niisugust poleemikat saadab oma seisu-
kohtade formuleerimine ja vastase positsiooni näitlik trans-
formeerimine. Venemaa ristiusustamist ei saatnud üksnes
“uue usu” vältimatu vajadus end paganluse suhtes posit-
sioneerida — see mässis venelased ida ja lääne kristluse
omavahelisse poleemikasse. Tuli määrata oma kindel koht
selles ajastu ideoloogilises põhivaidluses. Paganlus ja “ladin-
lus” olid põhimõtteliselt eri laadi nähtused. Seda erinevust
taipasid selgesti vanavene raamatutargad, kes kippusid
koguni väitma, et ladina ketserid on paganatest hullemad:
“sest nende käest ei pääse, aga paganate käest küll. Ladin-
lastel on evangeelium ja apostlid ja teised pühakud, ja nad
käivad kirikus. Aga nende usk ja käsulauad ei ole puhtad;
kogu maa on nad ära roojastanud”31. Teiste sõnadega:
“ladinlusse”, erinevalt paganlusest, suhtuti kui tõelise risti-
usu pühadust teotavasse paroodiasse — ladinlust täitis
välise sarnasuse juures teistsugune sisu ja seda käsitati nii-
öelda pahupidipööratud õigeusuna. Seejuures vastandati
paganlus katoliiklusele kui informatsiooni puudumine
(entroopia) — väärinformatsioonile.

Ent samal ajal oli võimalik ka põhimõtteliselt teistsugune
paganluse käsitusviis, mille järgi seda peeti vääraks usuks.
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31 “Vürst Izjaslavi, Jaroslavi poja, Vladimiri pojapoja usutlemine”; vt.
Ïîïîâ 1875, 79 (tsiteeritakse Feodossi õpetussõnade teise redakt-
siooni ärakirja Rumjantsevi XVI saj. kirikuseadustikust lõunavene
kirjaviisis. Selle teose autorsuse küsimus on tekitanud erimeelsusi:
ühed uurijad omistavad selle Feodossile Petšerskist [Feodossi Pet-
šerski (srn. 1074) — vene vaimulik kirjamees; Kiievi Petšora kloostri
esimesi ülemaid: tema koostatud esimene “ühiskord” võeti hiljem
kasutusele kõigis vanavene kloostrites. Oma õpetussõnades kuulutas
ta kristliku moraali põhimõtteid ning sõnastas munga käitumisnor-
mid. — Tlk. mrk.], teised — Feodossi Kreeklasele, XII saj. kirjamehele.



Õigeuskliku teadvuse vaatekohast viidi sel juhul paganlus
ja katolitsism kokku kui tõese usu antiteetilised vastandid.
Kiievi-Venemaa õigeusklikule kristlasele paistavad nii pa-
ganad kui ka “ladinlased” olevat “võõra” usu kandjad, kes
poleemiliselt samastatakse ja kellele hakatakse külge poo-
kima teatavaid ühistunnuseid. Siit sünnib sünkreetiline
kujutlus “võõrast usust” üldiselt: vanavene raamatutargad
tavatsesid juttu teha Õîðñ-æèäîâèí’ist32 ja “helleeni mun-
gast Perunist”33. Et paganlust käsitati õigeusu-välisena,
siis hakati ka kõike õigeusu-välist pidama paganluseks.

See tõi kaasa huvitavaid tagajärgi. Oleme näinud, kui-
das õigeusk oli ristiusueelse eluolu teatud normid omaks
võtnud seadustatud antikäitumise kujul. Siis hakkas toi-
muma vastupidine — antikäitumise vorme hakati omista-
ma “ladinlastele”, kellest loodi kuvand, mille moodustasid
õigeusu arusaamad “roojasest” maailmast ja keelatud tegu-
viisidest. Lõpuks hakati lääne kristlusele teiste “pattude”
kõrval omistama ka vene paganluse reaalseid käitumis-
jooni. See asjaolu muudab poleemilised “ladinlaste” kohta
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32 Hors-�idovin on raskesti tõlgitav sõnaühend. Hors on ristiusueelne
päikesejumal; �idovin võiks siin tähendada mittekristlast üldse ja
sellel on ühtlasi judaistlikud (æèä halv.: juut; ihnuskoi, ahnepäits)
konnotatsioonid. — Tlk. mrk.

33 Vt. Àôàíàñüåâ, I, 250. XVIII sajandi keskpaiku leiti Siberi talumehe
Artemi Sakalovi juurest, kes oli kinni võetud õigeusust kõrvalekaldu-
mise pärast, vandenõu tekst “paberilipakal suurusega üks kaheksan-
dik lehest”. Uurimistoimikus figureerib see tekst nimetusega “Itski
ketserist Perunist” (“Î æèäîâñêîì åðåòèêå Ïåðóíå”; vt. Ïîêðîâñêèé
1979, 52). Mamai lahingu kohta käivates vanavene pärimustes, nii
nagu ka Innokenti Gizeli “Sünopsises” (Kulikovo lahingu kirjeldami-
sel) tunnistatakse Perun ometigi tatari jumalaks; vrd.: “Siis Mamai,
nähes oma hukatust, hakkas hüüdma oma ebajumalaid Peruni,
Savvatit, Iraaklit, Guurokit ja oma arvatavat suurt abistajat Muham-
madit” (Ãèçåëü 1778, 163; vrd. samuti vastava kirjakohaga välja-
andes: Øàìáèíàãî 1906, 67, 118, 160, 187).



käivad kirjatükid allikateks, mida ei saa ignoreerida idaslaavi
paganluse rekonstrueerimisel.

Näiteks ladinlust paljastav vanavenelane, lähtunud talle
tuttavast vene väljendist “emake maa” (“ìàòü ñûðà çåìëÿ”),
mis tema kõrvus kõlas puhtpaganlikult, ei kahelnud seda-
laadi ettekujutusi omistamast katoliiklastele: “Maad kut-
sutakse emaseks” (“Çåìëþ ãëàãîëþòü ìàòåðèþ”). Ja seda
kinnitades konstrueeris ta samas eksimatult müüdi tervik-
teksti: “[---] kui maa nendel on ema, siis taevas on isa”34.
See näide osutab eriti selgesti “ladinluse” rekonstrueerimise
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34 Vt. ÏÑÐË, I, 1, 1926, 114. tulp. Vrd. samuti: Ïîïîâ 1875, 17. Seda
kroonikasse 988. aasta all tehtud sissekannet tuleks sisu poolest pi-
dada hiljem kirjutatuks.

Vastanduste taevas–isa ja maa–ema kohta käivate paralleelide laiast
ringist vt. rmt-s: Èâàíîâ è Òîïîðîâ 1965, 101 jj. ja 207. Vt. samuti:
Ñìèðíîâ 1913, 262–263, 266–268. On huvitav, et vastavad etteku-
jutused kajastuvad isegi antroponüümikas; vrd.: “Munk Selivester,
hüüdis emake maa” Rumjantsevi arhiivi käsikirjas ¹ 154, lk. 375
(vt. Äþâåðíóà 1894, 95). [Võib oletada, pidades silmas antroponüü-
milist katoliiklikku konteksti, et nime Selivester käsitatakse siin ladi-
na caeles (taevaline, jumal) ja vester (sõber) kontaminatsioonina, ja
see viitab omakorda mütoloogilisele sigitamismüüdile. — Tlk. mrk.]

Ses mõttes on väga tähendusväärne vanavene nuhtlemiseeskirjades
sageli figureeriv käsk, mis keelab meestel kõhuli maa peal lamada;
mõnedes tekstides on see juhis esitatud üksikasjalikumalt: “Kui keegi
on isale või emale vastu haukunud või neid löönud või maa peal kum-
muli lamanud, otsekui naise otsas lusti lüües — 15 päeva pattude lu-
nastamiseks” (vt. Àëìàçîâ, III, 151, aga samuti 155, 195, 275, 279;
Ñìèðíîâ 1913, 273, Lisa, 46, ¹ 15). Vrd. seda vene paganliku käitu-
mise elemendi — mat’iga sõimamisega: oli tavaline, et vanavene jut-
lustaja ütles ropendamisele osutades, et mat’i sõnadega haavatakse
Jumalaema, teist, iga inimese oma ema, ja “kolmandat ema — maad,
mis meid toidab” (Ñìèðíîâ 1913, 274; vt. samuti analoogilist teksti
väljaandes: Äîáðîâîëüñêèé, I, 276, ¹ 37; Øåðåìåòüåâ 1902, 58).
Mat’iga sõimamise sidumist Maaemaga on ilmsesti põhjustanud juba
ristiusueelsed ettekujutused. Ülalöeldu valguses näib iseloomulikuna
vanavene õpetlikus kirjasõnas esinev arvamus, et mat’iga ropenda-
mine käib “itskite sõnadega” (Ñìèðíîâ 1913, 156). Detailsemalt vt.
Óñïåíñêèé 1983a.



mehhanismile vanavenelase teadvuses ja annab tunnistust,
et vanavene kristluse paganlusevastane suunitlus eeldas ise-
seisva, õigete paganlike tekstide loomise mehhanismi sises-
tamist ristiusku, s.t. paganluse lülitamist vanavene risti-
usukultuuri aktuaalsesse mällu. Niisiis: kui paganluse all
mõistetakse v õ õ r a s t usku, siis katoliiklus hakkab faktili-
selt kandma v a n a u s u tunnuseid.

Katoliikluse ja paganluse samastamisele on iseloomulik
ka kinnitus, et “ladinlased” käivad kirikus, “polovetside
rüüd seljas” ja “ugride mungakübar (êëîáóöå) peas”35. Selle
teate ajaloolise paikapidavuse küsimust arvesse võtmatagi
torkab polovetsidest paganate ja ungari katoliiklaste rõi-
vaste võrdsustamine niigi silma.

Samasuguse tähelepanu vääriva näite leiab metropo-
liit Makari katoliiklasi paljastavates “Mineides”36: “Kohe
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35 Ïîïîâ 1875, 25. [“Ugridele” on siin tõenäoliselt osutatud seoses ku-
nagi Karpaatide jalamil asunud ja katoliiklastest ungarlaste ning
ukrainlastega asustatud nn. Ugri Venemaaga; êëîáóê (türgi kalpak)
on kõrge silindrikujuline vaimulike peakate. — Tlk. mrk.] Tsiteeritud
tekst on seda iseloomulikum, et kujutab endast nähtavasti selle teose
(Pjotr Gugnivi kohta käiva jutustuse) teistes redaktsioonides osuta-
tud “pavolokist [ïàâîëîêà — Venemaal kasutatud hinnaline välis-
maine kangas, mida kasutati ka ikoonide katteriideks — tlk.] rüüde” ja
“sarvilise kübara” ümbermõtestamist; vt. samas, 26, samuti 22.

36 Makari eestvõttel kanoniseeriti ligi 50 kohalikku pühakut, koostati
kroonikaid, poliitilisi ja kanoonilisi teoseid. Nende hulka kuulus ka
“Minei tšetji” (“Igakuised lugemised”) — pühakute elulugusid, paja-
tusi ja õpetussõnu sisaldavad kiriku religioossed kogumikud, mida
koostati igakuiste tähtpäevade järjekorras ja mis kujunesid välja
Bütsantsis IX sajandiks ning hakkasid seejärel levima lõuna- ja ida-
slaavlaste hulgas. Kiievi-Venemaal, kus nad said tuntuks XI sajandil,
täiendati neid rikkaliku kirikudidaktilise materjaliga. XVI sajandil,
isevalitsusliku riigi ideoloogiliste aluste tugevnemisel ja seoses üle-
venemaalise pühakutekultuse loomisega koostatakse Makari juhen-
damisel “Suur igakuine lugemine” (12 suurt köidet), mis koondas pea-
aegu kogu kirikukirjanduse Venemaa ristiusku pöördumisest alates.
Hilisemad “Lugemised” (kuni XVIII saj. välja) ammutasid materjali
sellest kogumikust. — Tlk. mrk.



esimesel ööl heidab papp altaris koos pruudiga vaiba peale
õhtueinet võtma ja teeb piiga häbeduse kohal ristimärgi
ning annab häbedusele suud. Ütleb: enne oli mul ema, aga
nüüd on mul naine. Ja lamaskleb niiviisi seal temaga, ja juba
tilgubki pruudi seest vaibale ilgust, ja ta peseb ja põletab
vaiba ära, ja seda ilgust piserdati kirikus inimeste peale”37.
Üleliigne on öelda, et kirjeldatud tavandil ei ole katoliik-
laste keskel mingeid reaalseid paralleele olnud. Sama ilmne
on seegi, et see ülestunnistus sisaldab fantastiliste detailide
kõrval andmeid sügavalt arhailiste kommete kohta, mis
juuripidi ulatuvad iidsetesse aegadesse. Kuigi ei saa välista-
da, et mingisugused niisugust laadi arhailised tavandid
olid antud teose autori teadvusse mälestustena pidama jää-
nud, on siiski loomulikum arvata, et nendele vastavad
kujutlused sündisid ka iseseisvalt — keelumehhanismi toel.
Niisugusel juhul võiks arvata, et ristiusk Kiievi-Venemaal
sisaldas — poleemilistel eesmärkidel — paganlike tekstide
genereerimise moodust, s.t. ristiusk oli oma mällu sisesta-
nud struktuuri, mis kajastas möödunud aegade kultuuri-
kogemust.

“Uus” ei piirdunud sellega, et inkorporeerida endasse
keerukaid teid pidi “vana”, vaid see hakkas olema koguni
“vana” generaatoriks, teadvustades subjektiivselt end selle
antipoodina38.
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37 Ïîïîâ 1875, 81. Selle koha leiame siin juba tsiteeritud “Vürst Izjas-
lavi [---] usutlemisest”; see ei ole loetav, kuid selle teose teistes ärakir-
jades on see arvatavasti hilisem vahelekirjutus.

38 Lotmani ja Uspenski veenvalt visandatud arenguloogika on hämmas-
tavalt sarnane sellega, mis Venemaal toimuma hakkas kohe pärast
“tsaristliku isevalitsuse” kukutamist ja “töörahva võimu” kehtesta-
mist 1917. aastal või pärast “suveräänse demokraatia” kuulutamist
Putini võimuletulekul (kui piirduda esimestena pähe tulevate näide-
tega). — Tlk. mrk.



1.3.1. Ka palju hiljem, ajaloo täiesti erinevatel arenguetap-
pidel, võib poleemiline või negativistlik orientatsioon kaasa
tuua paganlike tekstide tekke ning isegi paganlike rituaalide
taastumise. Mõnel juhul on seda põhjustanud antiklerikaal-
sed suundumused39. Tõepoolest, Stepan Razin40, loobu-
nud demonstratiivselt kiriklikust kombestikust, laskis lau-
latatavatel tantsusammul ümber puu karata, s.t. taaselustas
tegelikult vastava paganliku kombe41 (millest oli säilinud
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39 Ses suhtes on üpris iseloomulikud eri masti lorijutud (ïðèáàóòêè),
mis väga sageli on kokku seatud ühtesid või teisi tekste parodeerivate
travestiate põhimõttel (vrd. Øåéí 1894; Øåéí, 1895). Mõnel juhul
aktualiseerib sedalaadi travestia paganlikke arusaamu enam-vähem
loomulähedaselt. Vrd. nt. järgmise Vologda lorijutuga: “Sellel suvel
jõudsid kätte uued käsulauad [sõnasõnalises tõlkes: “uued testamen-
did” (íîâûå çàâåòû) — tlk.]; postimajast vudis kohale nooruke kuller,
tõi käsulauad kohale. Tõde on hingusele läinud, valskus ellu tõusnud,
vale koos jalutuskepiga jalga lasknud. Pani paberile ja kirjutas juurde
Borissi onu, ja seda ei teinud Roman — kõik nii, et pettust poleks man.
Tuli onu Vlas. Kui mul sedaaegu oleks käes olnud säherdune vägi ja
kari lambaid, olnuksin ma talle pihiisaks, andnuksin armulauda, võt-
nuksin pihile ja heitnuksin pinule. Teinuksin rattad alla, sõitnuksin
taeva alla. Taevas kõik teistmoodi kui meil: kirik on meisterdatud
kaalikast, uksed sooltest ees. Rabasin soole ja põrutasin kirikusse.
Kirikus kõik teistmoodi kui meil: savist jumalad, puised paljakud.
Andnuksin paljakule nipsu, pannuksin jahupea nahka; hakanuksin
pudemeid korjama, Suure-Suuga-Haigutajat-pappi eestpalvega orja-
ma. Suure-Suuga-Haigutaja-papp, ära mu väratist möödu — või oled
söödu” (vt. Ïîòàíèí 1899, 523). Paganluse tunnused (“ellutõusnud
valskus”) torkavad siin silma nii iidolitest savijumalates kui ka
Vlassi-Volossi, lammaste kaitsja kujus jm.

40 Stepan Razin (1630–1671) — Doni kasakas, 1670.–1671. a. talurahva-
sõja liider. Juhtis 1662–1663 kasakasalku Krimmi tatarlaste ja türk-
laste vastu korraldatud sõjakäigul, 1667–1669 kasakate retke Volga
ja Kaspia äärde. 1670. a. kevadel korraldatud uus retk kasvaski talu-
rahvasõjaks. Ülestõusnute peajõud said Simbirski lähistel lüüa, haa-
vatud Razin taandus Doni äärde, kus kasakaladvik ta 1670. a. vangis-
tas ja võimude kätte andis. Hukati Moskvas. — Tlk. mrk.

41 Anonüümses välismaises allikas (“Teade Stenka Razini poolt Mos-
koovias hiljuti toime pandud mässu üksikasjadest”), mis publitseeriti
1671. a., öeldakse selle kohta järgmist: “Siis pöördus ta [Razin] koos



mälestus rahvaluuletekstides, vanasõnades jm.). Samuti võis
pärast revolutsiooni [peetakse silmas Oktoobrirevolut-
siooni — tlk.] esineda juhtumeid, kus noorpaar, soovides
vältida kiriklikku laulatust, kartis sellest vanadele rääkida.
Noored tegid, nagu sõidaksid nad naaberkülla kirikusse,
mõne versta kaugusele, kuid põikasid poolel teel metsa,
ronisid vankrilt maha ja “kõndisid, põlevad küünlad käes,
ümber kuuse”42.
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kaasosalistega Doni lähistele tagasi, kus asus uuesti toime panema kiri-
kuvastast kuritööd: kihutas paljud preestrid minema, takistas jumala-
teenistuste pidamist ja sekkus kiriku asjadesse. Olgu näiteks suure-
jooneline tseremoonia, mille Stenka, too kasakast papp, korraldas.
Venemaal tavapärase, preestri toimetatava laulatamistalituse asemel
laskis ta laulatatavatel mitu korda tantsusammul ümber puu karata,
misjärel nad kuulutati Stenka kombe kohaselt kokkulaulatatuks. Ja
peale selle hõikas ta Õnnistegija vastu mitut moodi jumalavallatuid
sõnu…”. Razinit surma mõistvas otsuses, mis hukkamispaigas 6. juu-
nil 1671. a. ette loeti, on öeldud: “Aga sina, kurikael, kui sa 7178.
(1670.) a. Doni lähistele olid jõudnud, hakkasid sa jumalakartlikkust
unustades ja Pühast Üleilmsest Apostellikust Kirikust lahti üteldes
rääkima meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse kohta igasuguseid ju-
malavallatuid sõnu, ja sina ei lubanud Doni äärde rajada kirikuid ega
pidada teenistusi nendeski kirikutes, mis olemas olid, ja sa ajasid kõik
preestrid minema, aga kui keegi end laulatada tahtis, lasksid sa tava-
pärase laulatustoimingu asemel käia ümber puu”. Vt. Ìàíüêîâ 1968,
108 ja 116 (vrd. samuti vastava ingliskeelse tekstiga lk-del 95 ja 103).

42 Øåðåìåòåâà 1928, 109; vrd. väljendiga kuuse ümber, põõsa ümber
paari panema (âåí÷àòü âêðóã åëè, âêðóã êóñòà), mida kasutati paari
kohta, keda ei olnud laulatatud (vt. Äàëü, I, 331); Dal lisab sellele väl-
jendi juurde märkuse: “on’s see puhas nali või mälestus paganlusest?”.

Selles plaanis on iseloomulik A. V. Timofejevi romansi “Pulmad”
saatus. Sõnad, mis pärinevad romantikust poeedi sulest (Senkovski
ennustas, et autorist saab teine Byron) ja millega kristlikud laulatus-
kombed naiivselt vastandati romantilisele Looduse kultusele, taaselus-
tasid — nähtavasti autorile endalegi ootamatult — hulga paganlikke
kombeid. Tekstis, mille viisistas Aleksandr Dargomõ�ski [Dargo-
mõ�ski, Aleksandr (1813–1869) — vene helilooja; pööras oma vo-
kaallüürikas erilist tähelepanu inimkõne intonatsioonidele, arendades
oma romanssides ja ooperis “Kivist külaline” välja alltekstirikka
retsitatiivse stiili. — Tlk. mrk.] hakati hiljem nägema naisõigusluse ja



Ei saa välistada, et samas vaimus on tõlgendatav strigol-
nikute43 käitumine, milles võib täheldada ilmseid paganli-
ku käitumise tunnuseid (nt. palvetamine teelahkmel44, maa-
ema kultus45 jms.). Võib oletada, et seejuures ei ole olnud
tegemist paganliku käitumistraditsiooni säilitamisega, vaid
nimelt sedalaadi käitumise taastekitamisega, mille on põh-
justanud kirikukorrast lahtiütlemine.

Paganlike tavandite taassündi võib täheldada sektantide
juures ja mõnedes preestritute staroveeretsite46 äärmuslikes
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�or�sandismi ideid [George Sand (1804–1876) — prantsuse kirjanik,
kes sai kuulsaks romantiliste naisõiguslike romaanide autorina, mis
õrritasid kodanlikku moraalitunnet ja vaba käitumise propageerimi-
sega. — Tlk. mrk.]; sellest sai 1860-ndate põlvkonna armastatud laul;
sealt rändas see edasi XIX–XX saj. alguse demokraatliku intelligentsi
repertuaari.

43 Strigolnikud (< ñòðè÷ü lõikama, pügama) — vanavene ketserlik sek-
tantlus XIV saj. teisel ja XV saj. esimesel poolel algselt Pihkvas, siis ka
Novgorodis ja Tveris. Strigolnikud eitasid kiriklikku hierarhiat,
munklust, kiriklikke sakramente ja nõudsid, et jutlustada võiksid ka
tavainimesed. Süüdistasid vaimulikke pahedes, äraostetavuses ja võ-
hikluses ning rikkaid vaeste inimeste orjastamises. — Tlk. mrk.

44 Näiteks Permi Stefan [Stefan Permist (u. 1340–1396) — Permi piiskop
(1383). Pööras Permi ümbruse rahva (sh. sürjakomid, sürjakomi keelt
kõnelevad komid, kes moodustasid nõukogudeaegse Komi ANSV
põlise elanikkonna) ristiusku. Sellega seoses koostas 1372. a. sürja-
komi aabitsa ja pani aluse sealsele kirjakeelele (XV saj. hakatakse seda
aabitsat välja andma kirillitsas). Asutas kooli vaimulikkonna väljaõpe-
tamiseks. Hiljem kuulutatakse õigeusu pühakuks. — Tlk. mrk.] on
1380. a. strigolnikute süüle päevavalgust heites osutanud, et nad pal-
vetavad “teelahkmetel” (vt. Êàçàêîâà è Ëóðüå 1955, 240). Praha
Kozma [Kozma Prahast (u. 1045–1125) — vaimulik, esimene tšehhi
kroonik. Kirjeldab oma “Böömimaa kroonika” kolmes köites Tšehhi-
maa asutamislugu ja ajaloolisi sündmusi kuni oma surma-aastani. —
Tlk. mrk.] kinnitusel on paganatest slaavlased käinud teelahkmetel
vaime loitsimas (vt. Êîçüìà Ïðàæñêèé 1962, 173); kristliku ja pagan-
liku kaheusulisuse oludes peetakse teelahkmeid ja ristteid “roojas-
teks” kohtadeks, kus käiakse nõidumas, ennustamas jms.

45 Vt. Àôàíàñüåâ, I, 143; Ñìèðíîâ 1913, 256–257, 277–279.
46 Staroveeretsid — vene õigeusklikud vanausulised, kes pooldavad

vana usku ja vana riitust ega tunnista riituses ja liturgilistes tekstides



tõlgendustes. Näiteks kokkuleppeabielulistel bespopoovet-
sitel on loobumine kiriklikust laulatusest tekitanud pruudi-
tõmbamise tava, mida on harrastatud viimaste aegadeni.
Seejuures “äraminekuga pulmatava” juurde võib kuuluda
laulatus puu või järve ääres47. Sama iseloomulik on, et mõ-
ned vanausuliste sektid matavad oma lahkunuid m e t s a,
s.t. sinna, kuhu tavaliselt maetakse “roojaseid” koolnuid48;
samal ajal langeb see tava kokku paganliku tavaga matta
metsa või põllule, millest andis teada juba Kozma Prahast49.
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tehtud muudatusi, mis kehtestati patriarh Nikoni kirikureformiga
1653–1656 (lähemalt vt. siinses kogumikus artiklit “Kirikulõhe ja
XVII sajandi kultuurikonflikt” lk. 295 jj.). Vanausulised jagunesid
pärast kirikulõhet preesterlikeks vanausulisteks (popoovetsid) ja
preestrituteks vanausulisteks (bespopoovetsid). Kuulutatud lindprii-
deks, põgenesid nad Vene tsaaririigi äärealadele, sh. Baltimaile.
XVIII saj. ja XIX saj. esimesel poolel tuli vanausulisi ka Eestisse Peipsi
äärde (1710–1719 Räpina, hiljem Mustvee-Raja, Kallaste, Kolkja-
Varnja ja Piirissaare alale). Preestritud vanausulised jagunesid oma-
korda mitmesse rühma. Vanausulised on loobunud kõigist sakra-
mentidest, v.a. ristimine ja piht. Kogudused on iseseisvad, preestri
ülesandeid täidab koguduse valitud õpetaja (batjuška). 1995. aasta
andmeil kuulus Eesti Vanausuliste Koguduse Liitu 11 kogudust,
milles oli 10 000 liiget ja viis vaimulikku. — Tlk. mrk.

47 Vt. Ìåëüíèêîâ 1910, 275.
48 Vt. Çåëåíèí, II, 581, 757; Áàðñêîâ 1912, 329; Ñìèðíîâ 1920, 39.

Vt. Smirnovil sealsamas sellest, kuidas hlõstid [vene vanausuliste
sekt — tlk.] oma surnuid sohu matavad, mis samuti ühtib “roojaste”
koolnute matmiskohaga. [Slaavi mütoloogias peetakse roojasteks
koolnuteks vägivaldselt surnuid, enesetapjaid, viina kätte surnuid,
uppunuid, ristimata lapsi ja nõidu. — Tlk. mrk.] “Roojastest” kool-
nutest ja nende matmisest üldisemalt vt. Çåëåíèí 1916.

Samamoodi võib nähtavasti tõlgendada ka andmeid selle kohta, et
preestritud vanausulised “matavad … koolnuid oma rehealuste ja
kuuride kõrvale” (Çåëåíèí II, 153). Tõsi küll, andmeid “roojaste”
koolnute matmisest niisugustesse kohtadesse ei ole me etnograafili-
ses erikirjanduses kohanud, kuid “Vaikses Donis” mäletatakse “roo-
jaste” matmist r e h a l a l ä h e d a l e (vt. Øîëîõîâ 1945, 429).

49 Vt. väljaandes Êîçüìà Ïðàæñêèé 1962, 107, 173; vrd. samuti Êî
ë ðåâñêèé 1868, 93; vrd. siin sõnaga [teonimeline tuletis
sõnast “puistik” ( — tlk.] muistse kalme tähistusena (selles



Niisugused tavandid on täheldatavad nendes vanausuliste
ühendustes, kus arvatakse, et Antikristus on juba saabunud;
kuivõrd Antikristuse maailmale omistatakse kaheldamatu
äraspidisus, siis järsk eemaldumine sellest maailmast saabki
faktiliselt tagasi juhtida paganlike vormide rüppe. Ent pa-
ganliku matuse taassünd ei ole jälgitav üksnes vanausuliste
keskel. Huvitava sellekohase näite leiab Vladimir Petšorini
memuaaridest, kus kirjeldatakse, kuidas preester keeldus
enesetapjat surnuaiale matmast: “Ja nii maetigi ta ühte kal-
mekohta maha”, kirjutab Petšorin50. Surnuaia pühitsetud
mulda matmise alternatiiviks on haud kalmekohal, mis
arvatakse olevat teatav paganlik (“roojane”) maa-ala51.
Täpselt niisamuti võis paganlik käitumine tegelikult aset
leida ka “roojaste” koolnute matmise teistel juhtudel52.
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tähenduses on see sõna säilinud kostroma murrakutes; vt. Ñìèðíîâ
1920, 36; Áåêàðåâè÷ 1901, 335, 367, 396, 402, 406, 407, 416, 425).

50 Ïå÷åðèí 1932, 28.
51 Toodud näites on juttu matmisest vanale (paganlikule) kalmekohale.

Samal ajal võidi paganlikku traditsiooni jätkates (“roojaste”) koolnu-
te tarvis kokku kuhjata omaette kurgaanid (æàëüíèêè [Tuletis sõnast
“haletsema”. Vene kultuuris on “haledust tundmisel” ja sellest tule-
neval andestamisel soomeugriliku jahedusega võrreldes märkimis-
väärne koht. — Tlk. mrk.]) (vt. nt.: Ìàêñèìîâ, VIII, 294). Võib-olla
just siit saab seletuse laialt levinud tava kanda sääraste koolnute keha-
dele kaikaid jm. esemeid (selle tava kohta vt.: Çåëåíèí 1916, passim).

52 Meenutagem siinjuures, et veel XVI saj. võidi surnuid regulaarselt
matta paganlikesse kurgaanidesse, ja mitte kirikuaeda. Näiteks vana-
de (paganlike) traditsioonide hoidjad Vadja viiendikul [Vadja viien-
dik — enne XVIII sajandit vadjalastele, lääne-soomeugri rahvale
kuulunud territoorium Volhovi ja Luuga jõgede vahel, mida oli üks
viiendik Novgorodi maadest. — Tlk. mrk.], nagu Novgorodi peapiis-
kop Makarile (tulevasele Moskva metropoliidile ) 1534. a. ette kanti,
ei käinud kirikus, ei käinud kirikupreestri juures pihil, kutsusid endale
abiks “arbujad”, s.t. paganausupreestrid [arbuja ~ arbutaja ~ arbja
(< sm. arpa, liisk; lüödä arpaa, liisku heita) — paganausuaegne ennus-
taja; vrd. arp, arbumise (ka nõiatrummi täristamise) vahend; Nov-
gorodi XVI saj. kroonikais mainituna (nii nagu muuseas ka Setus ja
Lutsis) tähistab arbuja nähtavasti nõida üldse. — Tlk. mrk.], ja matsid



2. Erinevalt varasemast ajast arenes vene hilisem keskaeg
suuresti loosungi “vana” all. Mõistetega “vana” ja “põline”
hakkasid assotsieeruma nimelt kõige kõrgemad aksioloo-
gilised kriteeriumid. Ometigi riskeeriks ajaloolane, kes seda
subjektiivset orientatsiooni tingimusteta usaldaks, muutu-
da meile juba tuttava mõistete hälbimise ohvriks.

2.1. Rahulolematus elukorraldusega Venemaal, mis XVII
sajandil elanikkonna eri kihtides levis ja leidis praktilise väl-
jundi mitmes rahvaliikumises, päädis nõudmistega pöör-
duda endisaega tagasi. Seejuures arusaam “vanast” oli ajuti
vägagi isepärane. Märkimisväärse leviku sai käsitusviis, mil-
lega kaunis Jumalailm vastandati inimeste maailma kole-
dale laokilolekule. Selle loomulikuks tulemuseks oli nõue
pöörduda tagasi põliselt loodud korra juurde. On iseloo-
mulik, et “Kirša Danilovi kogumikus” (sisu dateering on
XVII saj., üleskirjutuse oma XVIII saj. algusest) kordub
kolm korda pidulik eellaul, mis kinnitab loodud laotuse
laiust, ulatust ja kaunidust: “Kas on kõrgus, on kõrgus tae-
vane [---]”. Ometigi transformeerivad kõik kolm teksti
demonstratiivselt selle eellaulu funktsiooni. Esimeses teks-
tis “Solovei Budimerovitšist” harmoneerub eellaul bõliina
põhisisuga ja loob pildi eepilisest avarusest53. Teises bõlii-
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koolnud külades nendesamade arbujate saatel oma kurgaanidesse ja
kalmekohtadesse (ïo êîëîìèùåìú) [See termin on etümoloogiliselt
tagasiviidav soome kõrgstiilsele sõnale kalma, mis märgib surma ja
manalat. — Tlk. mrk.], viimata omi surnuid kirikusse, et nad kalmis-
tule matta (vt. Makari ametlikku kirja Vadja viiendiku kohta paganli-
ke kombetalituste ja ohvripaikade väljajuurimise asjus väljaandes:
ÄÀÈ, I, 28; vrd. samuti Novgorodi peapiiskop Feodossi samasisulise
kirjaga Vadja viiendikule 1548. a., milles tsiteeritud fraas sõna-sõnalt
kordub, kuid “külades” asemel seisab “metsades”, mis nähtavasti on
õigem — vt. samas, 58). Võib arvata, et säärased traditsioonid ei ole
säilinud üksnes soomlastest elanikkonna hulgas.

53 Êèðøà Äàíèëîâ 1958, 9, 292.



nas — “Agafonuškas” — on see travestiana pahupidi pöö-
ratud:

Kas kõrge on kõrgus laealune,
kas sügav on keldri sügavus,
kas leelõuka ees saab elada avaralt,
kas stepiks, piirituks väljaks
võib saada su pingialune,
kas palitäiest veest võib saada sinimeri [---]54.

“Avarus” bõliina eepilises maailmas vastandatakse parodee-
rivalt “kitsikusele”, mis reaalses elus valitseb. Aga kitsikus
on XVII sajandil sotsiaalse pahe läbipaistev metafoor. Tea-
tud määral on selle aluseks kaugetel tundmatutel äärealadel
paiknevate “eikellegi” maade ja vete vastandamine Vene-
maa keskpiirkondades asuvate maadega, mille mõisnikud
on hõivanud. See kutsub esile eellaulu kolmanda kasutus-
viisi — looduse healoomulisuse ja inimühiskonna kurjuse
vastandamise — esimeses valitseva harmoonia ja ilu ning
teises aset leidva kõigi sidemete lagunemise üldistusena:

Kas kõrge on kõrgus taevaalune,
kas sügav on maailmamere sügavus,
kas on ikka avar see ilmamaa avarus,
kas sügavad on Dnepri jõe hauakohad,
kas on ikka imettegev
see Levanidovski ikoon,
kas kaua veel kestab
meremüha Tševõletsi all,
kas on kõrged Sorotšinski mäed,
kas on tumedad Brõnski põlislaaned,
kas on ikka must see Smolenski pori,
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54 Samas, 181–182, 409.



kas on ikka kiire vooluga
need jõed läbi madala maa?
Polnud seadusel silma sugugi peas
ei tsaar Davõd Jevseipoja ajal
ega maavanema Makar Zahharipoja aegu:
nunnad hakkasid kloostrikongides sünnitama,
mustades kapuutsides mungad
läksid tee peale röövima,
poeg läks isa vastu kohtusse,
vend kargas vennale kõrri kinni,
vend läks õeraasu vägisi võtma55.

Sarnased ideed olid lähedased ka ülempreester Avvakumile:
“Ümberringi olid kõrged mäed ja kaljud. Kakskümmend
tuhat versta või rohkemgi olen ma ringi rännanud, aga mi-
dagi sellist ei ole ma kusagil mujal näinud. Kõrgel üleval
olid hooned ja tornid, väravad ja tulbad, hoovid ja kivi-
müürid ja kõik see oli Jumala tehtud. Sibulad ja laugud
kasvasid seal ja need olid isegi suuremad kui romanovi si-
bulad, lisaks veel väga magusad. Jumala armust ka kanep,
hoovides olid aga kirjud ja lõhnavad taimed. Linde oli seal
ka väga palju. Haned ja luiged ujusid järvel nagu lumi. Ka
kalu oli palju: tuurad ja taimenid, sterletid ja oomulid, siiad
ja veel palju erinevaid. Vesi oli mage, aga sellest hoolimata
elasid seal hülged ja suured meriteod. Selliseid ei näinud
ma isegi Mezenis, kus ma ometi suure ookeani ääres elasin.
Kalu oli vees väga palju. Tuurad ja taimenid olid nii rasva-
sed, et neid ei saanud pannil praadidagi, sest rasv voolas
välja. Kõik see on Kristuse, meie Valguse tehtud, inimeste
jaoks [---]. Inimene on tuuleõhu sarnane: tema päevad on
nagu mööduv vari; ta kepsleb nagu kits, paisub nagu õhu-
mull, ägestub nagu ilves, tahab kugistada nagu madu, hirnub
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55 Samas, 259–260, 479.



võõrast ilusat naist nähes nagu täkk, kavaldab nagu kurat”
(Avvakum 2002, 89–90). Ettekujutust looduses valitsevast
jumalikust ja kaunist korrast väljendab selgesti ka Avva-
kumi jutustus sellest, kuidas ta palvetas kanade tervise eest:
“Taevakuningale on kõik vajalikud: lojused ja linnud on
tema auks, niisamuti ka inimene” (samas, 77).

On iseloomulik, et mõtet, mis hülgas loodusliku nimel
kogu reaalse ühiskonnakorralduse ja milles objektiivselt
peitus Rousseau ja Lev Tolstoi ideid ettekuulutav sügav
eitus, elati subjektiivselt läbi kui möödunud aegade kuulu-
tust. Uueks osutub siin terve inimkonna ajalugu, ja “va-
naks ajaks” — Jumalast seatud igipõline kord.

Kujutluspilt “vanast ajast” oli sügavalt ajaloovaenulik ja
suunatud ajaloo reaalse traditsiooni hülgamisele56.

2.2. Ettekujutus edasiliikumisest kui tagasipöördumisest
kaotsi läinud tõe juurde (liikumine tuleviku suunas on liiku-
mine mineviku suunas), levis nii laiaulatuslikult, et hakkas
hõlmama ühiskonna vastandlikke gruppe. Nikoni poolda-
jate püüd kiriklikke tekste “õigeks kirjutada” toetus ette-
kujutusele põliselt õigest kreeka korrast. Edaspidine aja-
lugu kangastus järkjärgulise roiskumise ja sellele järgneva
taasärkamisena.

Vanausulisi iseloomustab ajaloolise aja inverteerimine,
ümberpööramine. Järgnevuse vana–paganlik ja uus–krist-
lik asemele tekib nende teadvuses teist tüüpi diakrooniline
vastandus: vana–kristlik ja uus–paganlik, milles paganlik on
samatähenduslik saatanlikuga. Vanausuliste aja ümberpöö-
ratus, mis väljendus selles, et paganlus oli nende teadvuses
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56 Eriilminguna võib esile tuua, et kui “uudsusele” orienteeritud kul-
tuurid hakkasid kujundama ideaali komplitseeritud ja kultiveeritud
käitumisest, seoti “vana aeg“ muutumatult käitumisega, mis oli “loo-
mulik” ja mis kultiveeris robustsust kui normi.



leidnud koha p ä r a s t ristiusku, ja mitte e n n e, tuleneb
vaieldamatult nende mõtlemise üldisest eshatoloogilisusest,
mille orientatsiooniks oli ajaloolise liikumise lõpp, mitte
algus57. Et pahet mõtestati omakorda kui midagi niisugust,
mis on Venemaale väljastpoolt sisse toodud, mis on ketseri-
tega läbikäimise tulemus, siis liitusidki paganlus ja ketserlus
ühiseks kujutelmaks ketserlikust Läänest. On iseloomulik,
et Avvakum ei erista läänemaailma seesmist liigendatust:
“roomlased ja kogu Lääs on hooranud”58; “aga meie, õige-
usklikud, paneme kolmekordse kirikuvande alla Rooma
kiriku ja tema sohilaste — poolakate ning Kiievi uniaatide
litsakad targutused, ja lisaks ka meie Nikoni jüngrid kõigi
nende jälkuste sissetoomise eest”59; “kõik käib võõrvai-
muliselt ehk teisiti öelda väljamaapäraselt”60.

Niisiis probleem “vana � uus” transformeerub antitee-
siks “Venemaa � Lääs”. Kuivõrd see, mis on õige, Juma-
last antu, on põline, aga see, mis on patune, saatanlik, s.t.
uudne, on raiskuminemise tulemus, siis hakatakse Läänt
käsitama maana, mis on “uus”. Positiivsed mõisted nagu
“vagadus” ja “õigeusk” hakkavad kandma epiteeti “põli-
sed”, aga kõike patust hakatakse tajuma “vastkehtestatuna”.
Sellega seoses kaotab aktuaalsuse poleemika kristluse-eel-
sete kujutelmade, põlise paganluse vastu; see kaob kirjasõ-
nast täielikult, asendudes ühelt poolt väljaastumistega
nikoniaanide vastu, teiselt poolt — vanausuliste vastu.
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57 Vrd.: Ëîòìàí 1977.
58 Àââàêóì 1927, vrg. 268.
59 Samas, vrg. 268.
60 Samas, vrg. 283. Analoogiliselt tõlgendatakse Kirša Danilovi kogu-

miku laulu “Seal mägedes meil’ kaela sadasid buhhaarid” arusaama-
tuid lauseid, nagu: “Vessur, vessur, valahtantararahh-tarandarufu”
kõnena, mis on samaaegselt poola, juudi ja “buhhaara” keeles, mis
kõik arvatakse olevat üks ja seesama “väär” keel, s.t. nõiakeel. Vt.
Êèðøà Äàíèëîâ 1958, 275, 488–489.



See-eest omandab erilise aktuaalsuse Lääne paljastamine.
Läänele jääb lõplikult külge põliselt “uue” maa maine — ja
mitte ainult —, temas hakatakse nägema “pahupidipööra-
tud”, “kurakäelist” maad61, s.t. saatanlikku ruumi.

Mõistmaks eitavat suhtumist Nikoni reformidesse Vene
ühiskonna ulatuslikes kihtides tuleb silmas pidada, et päris
mitmel puhul võidi uusi kombetalitusi käsitada vanade äras-
pidise peegeldusena. Näiteks palvekõnd päripäeva asenda-
takse kõnniga vastupäeva, parem ja vasak liturgilistes toi-
mingutes on vahetanud kohad jm. Kuivõrd “pahupidist”,
“kurakäelist” maailma tajuti vene kaheusulisuse tingimustes
antikristlikuna, siis võisid Nikoni reformid kultuuritead-
vuses kokku kasvada paganlike ja nõiaväeliste kombetali-
tustega (vrd. vastupäeva kõndimise ja vasakukäeliste toi-
mingutega erinevates maagilistes rituaalides). Samaaegselt
võidi lääne kultuuri ennast tajuda nõiakultuurina sel mää-
ral, millisel Nikoni reformid assotsieerusid ladinlusega.

Ühtlasi tuli neid ettekujutusi, mis tulenesid reformide
“ülelugemisest” eelnenud kultuurikogemuse valguses, tõl-
gendada “harimatusena” uueusulisuse vaatevinklist. Nii-
siis harimatuseks hakati nimetama sidet mäluga, millesse
on ladestatud kultuuri eelnenud arengukäigus kogetu ja
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61 Hämmastava tunnistuse niisugusest ettekujutusest leiame Gogoli
“Hirmsast kättemaksust”: “Kiievi taga nähti kuulmatut imet. Kõik
panid ja hetmanid kogunesid seda imet vaatama: äkki muutusid kõigi
ilmakaarte kaugused silmaga nähtavaks. Sinetas kauge Limaan, Li-
maani taga laius Must meri. Paljunäinud ja paljukäinud inimesed
tundsid ära Krimmi, mis kerkis mäena merest ja soise Sivaši. V a s a -
k u l ulatus silm seletama Galiitsiamaad” (Nikolai Gogol. Õhtud kü-
las Dikanka lähedal. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus 1952, lk. 242).
Kui “paljunäinud” inimesed Kiievist Krimmi nägid, siis seisid nad
vaieldamatult näoga lõuna suunas. Lääne-Galiitsia pidi nende suhtes
asuma p a r e m a t k ä t t. Kuid vasakul-olemine ei ole vene keskaegses
teadvuses suhteline, vaid püsiv Lääne tunnus, ja Gogol oma vaheda
ajaloopsühholoogilise intuitsiooniga tundis selle ära.



sellest lahtiütlemist hakati tajuma “valgustatusena”. “Mäle-
tada” tähendas olla võhik, “unustada” tähendas saada val-
gustatuks. Huvipakkuv on märkida, et pool sajandit hiljem
hakkas Peeter I arvukalt korda saatma tegusid, mille kohta
ta ei võinud mitte teada, et neid tuli pidada pühaduserüve-
tamise märkideks või isegi Antikristuse pitseriks. Ometi
ignoreeris ta niisugust tõlgendust ettekavatsetult kui “ha-
rimatust”62.

Tähtis on märkida, et algselt, kirikulõhe tekkimise aegu,
osutusid mõlema vaidluspoole seisukohad küllaltki lähedas-
teks: kumbki leeridest heitis teisele ette sedasama — õige-
usust üleastumist. See viis selleni, et emotsionaalne refor-
maator Avvakum võis toetuda vanausulisuse alustele, samal
ajal kui Nikoni vaated osutusid Jossif Volotski seisukohtade
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62 Vt. siinses kogumikus lk. 136 jj.
Selles plaanis on üpris tähelepanuväärne suhtumine habemesse, mis

lõhestas Venemaa pikkadeks aastateks kaheks antagonistlikuks, jär-
sult vastanduvaks pooleks. Kui elanikkonna ühe osa silmis oli habe
õigeusu või koguni usklikkuse vältimatu atribuut, siis teise osa silmis
saab habemest “pimeduse” sümbol. Sarnaselt sellega, kuidas vana-
usulised ei lasknud oma pühamutesse paljakspöetuid, võisid uueusu-
lised pidulikele religioossetele kombetalitustele mitte lubada habe-
mikke. Näiteks tuntud Ilja Baikovi, Aleksander I ihukaardiväe kutsarit
ei tahetud sel põhjusel lasta Kremlisse kadunud imperaatori surnu-
kehaga hüvastijätutseremooniale (vt. Øèëüäåð, I, 436). Täpselt nii-
samuti ei tahetud hiljem Iisaku kiriku pühitsemistseremooniale lasta
kunstnik Al. Ivanovit [Ivanov, Aleksandr (1806–1858) — vene maali-
kunstnik, Peterburi KA akadeemik. Vabanenud akadeemilisest ru-
tiinist, andis Ivanov ajaloomaalile tagasi selle kõrge filosoofilise ja
eetilise sisu ning ühiskondliku kõlavuse. Tema tähelepanuväärse
peateose “Kristuse ilmumine rahvale” tegelaskonda saab käsitada
tõde otsiva inimkonna üldistusena. — Tlk. mrk.], kes ennast ikooni-
maalijana tundes kandis habet ja vene rahvuslikku rõivast. Krahv
Gurjev teatas talle: “Kuidas, te olete venelane? Ma ei saa teid tsere-
mooniale selles kostüümis ja habemega mitte kuidagi lubada. Prants-
lasega oleks teine asi, aga venelast — ei!” (vt. Çóììåð 1925, 94). On
märkimisväärne, et just venelast — ja mitte välismaalast — takistab
habe sel ajaetapil sisenemast õigeusklikku pühakotta!



järgi piisavalt traditsioonilisteks. Vastaspooleks on kumma-
gi partei silmis paganad — selle sõna avaras tähenduses,
kuigi ühel juhul tavatseti rõhutada “harimatust” (vrd. paga-
nate traditsioonilise nimetamisega poleemilises kristlikus
kirjanduses võhikuteks), aga teisel juhul — “demonismi”.

Edaspidi vanausuliste positsioon konserveerub stabiil-
setes traditsioonilistes vormides, samal ajal kui uueusuliste
ideoloogia jääb uutele kultuurilistele mõjutustele avatuks.
See asjaolu oli eelduseks, et hilisrenessansiajastu (baroki)
maailmavaade hakkas uueusulises kirikukultuuris üha ula-
tuslikumalt levima63. Nimetatud protsessid on üpris ilm-
sed maalikunstis (vrd. näiteks Jossif Vladimirovi64 tuntud
traktaadiga) ning arhitektuuris65. Eriti tähendusväärne on
ses mõttes ühest küljest poleemika homoonse ja kõnepära-
se ning teisest küljest ühe- ja mitmehäälse laulmise ümber,
mis puhkeb XVII sajandi keskpaiku66. Väga iseloomulik
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63 Tuleb märkida, et asjaomased protsessid hakkasid ilmnema enne ki-
rikulõhet ja seetõttu on nad mõningal määral riivanud ka vanausku.
Ometi pole neil olnud seal arenguruumi ja nad pole olulisi jälgi jätnud.

64 Jossif (Ossip) Vladimirov (Volodimerov) — XVII saj. vene ikooni- ja
seinamaalija, Relvapalati lippur, maaliteoreetik. — Tlk. mrk.

65 Èîôôå 1944–1945.
66 [Homoonne laulmisviis (õîìîâîå ïåíèå), homoonia — XV sajandil

tekkinud teksti esitamisviis vene kirikulaulus. Sellele on iseloomulik
täishäälikute lisamine kaashäälikuga lõppevale sõnale ja sõnasiseste
kaashäälikute lahutamine täishäälikutega (näiteks: “âèäåâîøå” pro
âèäåâøå ja “ãðåõîìî” pro ãðåõîì (patuga) — siit ka nimetus!). Ho-
moonia leviku peapõhjuseks oli taotlus anda sõnadele laulutekstis
eriline, “ilmlikule” kõnepruugile võõras nägu. Kui Moskva ühiskon-
nas hakkasid sugenema valgustusideed, heideti homoonne laulmis-
viis järsult kõrvale: 1666.–1667. a. kirikukogul kästi homoonia asen-
dada “tõsikeelse” laulmisviisiga ja laulikud ümber teha. Homoonne
laul säilis vaid vanausulistel. “Íàðå÷íîå ïåíèå” tähendab sellele vas-
tavalt “kõnepärast laulmisviisi”. — Tlk. mrk.] Võitlusest ühehäälsuse
ümber vt. nt.: Êàïòåðåâ, I, 8–9, 84–105. Homoonse ja kõnepärase
laulmisviisi kohta vt. Óñïåíñêèé 1968, 39–40, 61–65; Óñïåíñêèé
1988a, 139 jj.



on näiteks see, et “kõnepärase” laulmise pooldajad pole-
miseerivad üheaegselt nii homoonia kui ka mitmehäälsuse
pooldajatega, s.t. need kaks täiesti erinevat nähtust viiakse
uues kultuuriteadvuses orgaaniliselt kokku. Samal ajal käib
võitlus ka kõikvõimalike kirikulaulus säilinud glossolaa-
lia-päraste (ananaikade või [teiste — tlk.] abakadabra-tüüpi
vahetekstide) vastu. Selle põhjused saavad selgeks, kui sil-
mas pidada, et peaasjalikult ei ole ei homoonne ega ka mit-
mehäälne laulmine (lugemine) orienteeritud kuulamiseks
inimestest koosnevale kuulajaskonnale. Sõnaline tähendus
võib säärase esituse puhul olla arusaamatu, mis annab tun-
nistust sellest, et see on kooskõlas Kõrgeima Adressaadi
vaatekohaga: põhimõttelise tähenduse omandab sõna sak-
raalses keeles kuuldavaletoomise hetk ise. Jumalateenistust
kirikus käsitatakse nii-öelda kommunikatsioonina Jumala
ja mitte inimesega ning sellele vastavalt kerkib ainutähtsana
kujutlusse artikuleeritud teksti o b j e k t i i v n e mõte, mis
on selle s u b j e k t i i v s e s t tajumisest põhimõtteliselt abst-
raheeritud. Samal ajal võib tekstide esitamise vastupidist
moodust võrrelda tendentsiga tõlkida sakraalseid tekste
rahva ühiskeelde, ja see arvestab just inimestest koosneva
kuulajaskonna arusaamisvõimet. Uue, renessansikultuuri
positsioonilt ei saadud ei homoonsesse ega ka mitmehääl-
sesse laulmisse suhtuda teisiti kui segasesse ja võhiklikku.
Kuid ajaloolisest vaatekohast kerkivad nad esile pikaajali-
se ja rafineeritud kultuuritraditsiooni viljadena.

Sellega ühenduses olgu märgitud, et ühe konfliktipoole
seisukohast peitus “teadmine” kauakestvas ja viimistletud
traditsioonis, aga “harimatus” sellest lahtiütlemises. Teise
poole seisukohast peeti “teadmiseks” traditsiooni unusta-
mist üürikese ja ratsionaalse teadmise nimel, mis on “selge
kui päike”, aga “võhikluseks” kõigi traditsioonilise mõtte
keerdkäikude silmaspidamist. Mõlemad pooled, erinedes
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vaid hinnangutes, lähtuvad jälle ühest ja samast alusklassi-
fikatsioonist67.

3. XVIII sajand saabus uudsuse lipu all. “Uus” samastati
hea, väärtusliku, jäljendamist väärivaga, aga “vana” haka-
takse pidama halvaks, lammutamist ja hävitamist väärivaks.
Peetri ajastu inimesed kujutlesid Venemaad küll “uueks-
sündinud” olendina, küll vastsündinud lapsena. Feofan
Prokopovitš esitas “Kiidukõnes Poltaava lahingule” “suureks
kasvanud, täisjõus ja küpseks saanud Venemaale” üleskut-
se68. Ettekujutust Venemaa täielikust ja juurteni ulatuvast
ümberkujundamisest Peeter I juhtimisel väljendas Feofan
Prokopovitš tuntuks saanud sõnadega: “Augustus, Rooma
imperaator, kiitis end surres taevani. Ütles, et “tema sai
kivist Rooma, kuid maha jätab marmorist Rooma”. Kuid
meie Ülikõrgesti Valgustatud monarh ei võtnud auks seda
meie juures korrata — see olnuks tarbetu ega väärinuks
kiitust. Tõde kuulutades saab avalikult tunnistada, et tema
sai puise Venemaa, kuid lõi sellest kuldse (“Ülistussõna-
dest [---] Pjotr Petrovitši sündimise päeval”)69. Peeter I, kes
1724. aastal, osutanud piduliku luuletuse “sens’ile” [pr.
mõttele — tlk.], mida värsiseppadel “tuleks” vaid “ulatus-
likult levitada”, leidis ise teise — nägemisvõimetuse ja
nägijaks saamise kujundi. Venemaa vaenlased olid Peetri
sõnutsi andnud vande hoida Venemaa nägemisvõimetuna,
“et takistada meil kõigis asjades, iseäranis aga sõjalistes,
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67 Sellega on võrreldav ühest küljest selli keskaegne õpetamisviis, mille
jooksul tulevane meister pidi kordama oma õpetaja kogetud tee keerd-
käike ja raskusi, kaasa arvatud tühjajooksnud pingutused, ja teisest
küljest — ratsionaalne koolitamine, kus teaduse tulemused tehakse
õpilasele selgeks lühimal viisil. Esimesel juhul õpetatakse selgeks
t e e, teisel juhul — r e s u l t a a t.

68 Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷, I, 145.
69 Samas, 113.



jõudmast mõistuse valguse kätte”. Kuid Jumal pani toime
ime: nad ise on pimedaks jäänud ja pole märganud Vene-
maa imelist ümberkujunemist, “otsekui oleks see olnud
nende silmanägemise eest varjatud”70.

Kõik need kujundid taanduvad üheks — Venemaa äkili-
seks, imepäraseks ja täielikuks ümberkujunemiseks impe-
raator Peeter I võimu all. Kantemir leidis sünteetilise vor-
meli:

Iga Peetri dekreeti au sees peab tänagi tark,
sest dekreetide läbi uueks o n s a a n u d m e r a h v a s71.

Kujutelm “uuest Venemaast” ja “uuest rahvast” muutus
iselaadi müüdiks, mis sündis juba XVIII sajandi alguses ja
pärandati hilisemale kultuuriteadvusele. Ettekujutus sellest,
et XVIII sajandi kultuur moodustab täielikult uue, eelne-
nust eralduva arenguetapi, juurdus nii sügavale, et sisuliselt
seda kahtluse alla seadma ei hakatudki. Vaielda võidi selle
üle, kas vanast lahtiütlemine toimus XVII sajandi lõpus
või keskpaiku, kas sellel oli kohene või järkjärguline ise-
loom ja lõpuks, kuidas tuleb suhtuda sellesse Vene edaspi-
dise ajaloo perspektiivist: kas kui positiivsesse sündmusse,
mis tagab Venemaal kultuuri progressi, või kui negatiivsesse
nähtusse, mis toob kaasa rahvusliku omapära minetamise.
Ometi fakt ise jääb peaaegu kõigi arusaamise järgi peaaegu
niisuguseks, nagu selle oli formuleerinud uuritav epohh
ise. Arvatakse, et XVIII sajandi kultuuril oli järjekindlalt il-
malik, riigimeelne ja antiklerikaalne iseloom ja et sellisena
vastandus ta Peetri-eelsele perioodile. Samal ajal kangastub
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70 Ñîëîâüåâ, IX, 553. [On hämmastav, et see Peetri kujutelm koos kõigi
selle reministsentsidega on Venemaa poliitilisse kultuuri jäigalt püsi-
ma jäänud tänini. — Tlk. mrk.]

71 Êàíòåìèð 1956, 75.



seesama protsess meile vene kultuuri järjepideva euroopas-
tumisena.

Lähem vaatlus veenab meid ometi, et uus (Peetri-järgne)
kultuur on märgatavalt traditsioonilisem, kui tavatsetakse
arvata. Uut kultuuri ei loodud niivõrd “lääne” kultuuri-
mudelite järgi (kuigi nende subjektiivne läbielamine oli
nimme “läänelik”), kui vana kultuuri “pea peale pööratud”
struktuuri järgi. Just siin hakkas aset leidma muutmisele
kuuluva pindmise kultuurikihi ilmne eraldumine kõikidest
süvavormidest, mis aga teadvuse uutes ilmingutes hakka-
sid endast veel teravamalt märku andma.

Uus kultuur demonstreeris rõhutatud hoolega oma anti-
klerikaalset, usku mõnitavat olemust72. Seda huvipakku-
vam on nentida, et uue kultuuri loomisel tõusevad nähtava-
le püsivad klerikaalset tüüpi keskaegsed mudelid (muidugi
on viimased vaid üheks ilminguks nendest püsimudelitest,
mis vene kultuurilugu on koos hoidnud kogu selle kestvu-
se jooksul ja mis tõenäoliselt hõlmavad nii ristiusuaegset
kui ka ristiusueelset perioodi).

3.1. XVIII sajandi kultuuris olid teadagi määrava tähendu-
sega sõnadeks valgustus ja valgustaja, millele on toetunud
“mõistuse sajandi” keskseimad kujutelmad. Ometi ei ol-
nud need sõnad neologismid — neid tundis Peetri-eelnegi
Venemaa. “Valgustama [---] tähendab: ristitud saada, olla
Püha ristimistoimingu vääriline”73. Just selles tähenduses
kasutatakse sõna valgustaja kirikulaulus, milles pöördu-
takse Vladimir Püha poole: “Tõsiusklikkuse õpetajale ja
kogu Venemaa valgustajale, kes meid kõiki on ristimise läbi

DUAALSETE MUDELITE ROLLIST 275

72 Peeter I “pühaduserüvetamise” teadvustatuse ja semiootilise olemuse
kohta vt. lk. 136 jj.

73 Àëåêñååâ, III, 348.



valgustanud”74. Jossif Volotski pani oma ketseritevastase
teose nimeks “Valgustaja”. Kuid sedasama väljendit hakati
Peetri kui euroopapärase ilmaliku kultuuri looja kohta
kasutama veel Peetri eluajal. Selles mõttes hakati uue, tra-
ditsioonilist õigeusku lammutava kultuuri loomist käsita-
ma Venemaa teise ristimisena. Sellega seoses pakub huvi
Feofan Prokopovitši tragikomöödia “Vladimir”. Peetri
reformi ja apostelliku valgustamise võrdlemine ei olnud
Prokopovitši väljamõeldis. “Peeter Suure [---] päevikus
elik igapäevastes ülestähendustes” loeme: “Tol samal ajal
[1699] asutas ta Vene püha apostli Andrei (Andrease) or-
deni, arvestades, et Venemaa rahvas on ristiusu algmed
tema läbi omaks võtnud”75.

Vladimir — Venemaa valgustaja — esineb Feofan Pro-
kopovitši “tragikomöödias” ilmselgesti Peeter I alter ego
rollis. Venemaa ristiusustamise (= “valgustamise”) reform
peab vaatajas tekitama seose Peetri reformiga. Samal ajal
kujutatakse komöödias Peetri õigeusklike hierarhide seast
pärit vastaseid paganlike nõidadena, kes tontlike jõudude
toel püüavad Venemaa valgustamist peatada76. Äärmiselt
silmatorkav on osade ümbervahetamine üldist ideekavandit
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74 Tsit. üllitisest: Ñðåçíåâñêèé 1893, 69. Täpselt samuti räägib Ivan
Groznõi Kurbskile saadetud läkituses “suurest tsaarist Vladimirist,
kes püha ristimise läbi on valgustanud kogu Venemaad” (vt. Èâàí
Ãðîçíûé 1951, 9).

75 Æóðíàë èëè Ïîäåííàÿ çàïèñêà 1770, 7. Sellega seostub epiteedi
“Pervozvannõi” [Venekeelses kirikus Andrei Pervozvannõi, muukeel-
ses õigeusukirikus Andreas Esikutsutu või Andreas Esmakutsutu —
Tlk. mrk.] viimine ordeni nimetusse. 1720. a. on seda suundumust
ordeni statuudis mõneti maskeeritud ja ordenit esitletakse kui püha
Andrease, muistse Šoti ordeni (tegelikult näilist) edasikestmist. Äär-
miselt iseloomulik on püüd seda vanavene eeskujude järgi vermitud
omaloomingut post factum esitada prestiiþsemate lääne mõjude pähe.

76 hierarh (kr. hierarhçs, pühitsetud juht) — piiskopi tiitlit kandev kõr-
gem vaimulik ortodoksses kirikus. — Tlk. mrk.



säilitades. See, et paganlike preestrite �erivoli, Piari ja Ku-
rojadi77 all tuleb silmas pidada just Peetri vastaseid kiri-
kus, ilmneb otsestes tekstiparalleelides. Kui Vladimir “tragi-
komöödias” teatab oma soovist “seadust muuta”, kuulutab
�erivol, et selleks puudub vajadus:

Ei ole vaja mingeid muudatusi,
sest kurjale ei anna ruumi
ka seadus praegune —
mis viga tal?78

Vrd. “Sissejuhatavate sõnadega Tema Imperaatorliku Ma-
jesteedi Peeter Esimese juuresolekul asetleidnud Pühamast
Pühama Valitseva Sinodi avamise puhul” (1721): “Aga meie
aja arututest! On hulgaliselt neid, kes ei häbene hukutava
muretusega ära põlata kristlikku õpetust, jutlust ja manit-
sussõnu, seega valgust, mis meid teesihile koondab, väites,
et meie ei vaja õpetajaid ja jutlustajaid [---] meil, tänu tae-
vale!, on kõik korras ja tervist ei nõua arstid, vaid haiged
[---] Mis meie keskel siis toimub? Mis meie tervisega on?
Asi on niikaugele läinud, et igaüks, olgu või kõige seaduse-
võõram, arvab end olevat aus ja püham kui teised, justkui
freneetik [hiliskr. frençsis, ajukelme põletik; siit: hullumeel-
sus, jampsimine — tlk.] — nii käib meie käsi. [---] Oleme
jõudnud selleni ja oleme sündinud niisugusel ajal, kus
pimedad juhivad pimedaid, tahumatumatest tahumatumad
võhikud kuulutavad jumalasõna ja kirjutavad kokku nae-
ruväärseid dogmasid”79.
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77 Þerivol (Õgard), Piar (Lakkekrants) ja Kurojad (Kanaihkaja) on kunst-
likud nimed, vastavalt tuletatud mõistetest æðàòü (õgima)+ âîëÿ
(tahtmine), ïüÿíèöà (joomar) ja êóðèöà (kana) + -ÿäèå (-kalduvus) =
(‘kanaihkamine’). — Tlk. mrk.

78 Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷ 1961, 178.
79 Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷, III, 66–67.



Õigeusu pooldaja samastatakse ebausujüngriga, kes “nu-
pust nikastanu kombel” “jääb kähku uskuma vananaiste
leierdatud udujuttu”, ratsionalismi aga mõtestatakse kui
“vahendamata usku”, ja tsaar — Lääne valgustuse eest-
võitleja — omandab apostliga võrdväärse vürst Vladimiri
palgejooned.

3.2. On sama silmatorkav, et vabameelsuse erijooned olmes,
mis kasvavad ümber jumalavallatuks elukorraks, mida vene
aadlikeskkonnas kohtab tunduvalt sagedamini kui teoreti-
seerivat filosoofilist ateismi, omandavad tihti t e i s e u s k u
ü l e j o o k s m i s e, mitte aga usust lahtiütlemise iseloomu.
Tähelepanu ei keskendu sageli argumentidele, vaid usk-
matusse “jõudmise” faktile ja isiksusele, kes selle “kätte on
juhatanud”. Temas ei veenduta — temale pühendutakse.
Meenutagem Fonvizini tuntud üleskirjutust, milles ta va-
hendab Grigori Teplovi80 sõnu vaidluses ateistiga: “Eitaja
lõugas: “Tühja sa latrad, aga Jumalat olemas ei ole!” Mina
astusin vahele ja küsisin temalt: “Aga kes sulle ütles, et
Jumalat ei ole olemas?” — “Pjotr Petrovitš Tšebõšev eile
kaubahoovis ütles,” vastas tema. “Leidsid ka koha!” ütle-
sin mina”81. Aga jutuajamisel Teploviga seletas Fonvizin ise
oma meetodit Jumala olemasolu küsimuse lahendamiseks
nii: “Mina, vastasin ma, alustan sellest, et uurin järele, kes
on need, kes Jumala olemasolust lahti ütlevad ja kas need
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80 Teplov, Grigori (1711–1779) — Vene riigitegelane, helilooja ja kir-
janik, akadeemik (1747) ja senaator (1775). Oli mõjukas ametimees
Jelizaveta ja Katariina II õukondades. Teadusliku tegevuse kõrval
harrastas ka publitsistikat. Muusikaajaloos peetakse teda vene ro-
mansiþanri rajajaks. — Tlk. mrk.

81 Ôîíâèçèí, II, 103. [Siin tuleb selgituseks märkida, et kaubahoov
(ãîñòèíûé äâîð) on seotud sõnaga ãîñòü (külaline) selle arhailises
tähenduses: välismaine kaupmees. — Tlk. mrk.]



inimesed väärivad vähimatki usaldust”82. Et siin pole tege-
mist religioossetest vaadetest loobumisega filosoofiliste
kasuks, vaid ühe usu vahetamisega teise vastu — seda tões-
tab huvikeskme kandumine küsimusele sellest, kelle käest
võib tõelise usu vastu võtta, kes seda veendumust vahen-
dab ja — mis on väga iseloomulik — küsimusele sellest,
kas see veendumus on saadud õigest kohast.

Sellel, mida kultuuriajaloolased, uurides XVIII sajandi
tavalise vene aadliku teadvust, on pidanud väliseks euroo-
palikuks klantsiks, mille õhukese kihi alt nad avastavad
Peetri-eelse olme juuri — sellel võib olla ka teistsugune ise-
loom.

Peetri-eelne kultuur ei tõrjunud õigeuskliku kristlase tead-
vusest välja paganlike kujutelmade maailma. Need kujutel-
mad säilisid alama, vanakurja valduses oleva mütoloogilise
sfäärina, mille olemasolu tunnistati, olgugi piiratud ja allu-
tatud tähenduses. Seega teatud olukordades oli inimene
k o h u s t a t u d käituma ristiusuvälisel kombel. Tõsi küll,
kristlik käitumine oli avalik ja demonstratiivne, paganlik
käitumine (näiteks pöördumine nõia või posija poole, mida
XVIII sajandil praktiseeriti ulatuslikult mitte ainult talu-
rahva, vaid ka mõisa-aadli olmes) oli aga salajane, varjatud
ja seega justkui olematu.

“Valgustussajand” seda kombinatsiooni ei tühistanud,
vaid pööras pea peale. Energiline võitlus, mida ilmalikud
riigi- ja haridusorganid pidasid kiriku monopoliga kultuuri-
sfääris, hakkas ootamatut pööret võttes taastekitama
paganluse vorme. Usu duaalsus säilis, kuid pahupidi pööra-
tud kujul: avalikku, ametlikku ellu, “moodsasse” eetikasse,
ilmalikku olmekäitumisse hakkasid kiiresti imbuma risti-
usueelse või idapärase käitumise taastärganud tunnused

DUAALSETE MUDELITE ROLLIST 279

82 Samas, 102.



(mis õigeusu seisukohast olid “paganlikud”). Iseloomuli-
kuks sai säärase orientatsiooni püsimine vaadete olemusli-
ku muutumise tingimustes. Aga õigeusk säilis elu “suletud”,
varjatud sfääris — alates Peetri ajastu tegelaste batistsärkide
alla peidetud lihasuretamisahelatest (eredaks näiteks võib
tuua Mihhail Avramovi83, vt. Ïåêàðñêèé, I, 498–514;
Ïåêàðñêèé, II, 658–660; Ïûïèí, III, 356) kuni patukahet-
semiste ja öiste palvetamisteni välja, mida pärast Potjom-
kini maskeraade ja balle korraldati84. Õigeusk, taandudes
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83 Avramov, Mihhail (1681–1752) — oli 1711–1727 Peterburi Riikliku
Kirjastuse direktor. Prassivast eluviisist loobumise järel sai temast
Peetri reformide tuline vastane. Vanausuliste ringkonna fanaatilise
eestkõnelejana sattus konflikti Feofan Prokopovitšiga. Ta saatis tsaa-
rinna Anna Ivanovnale (kes oli kurikuulsa Bironi abil tsaari ainuvõimu
tugevdanud) kirja nõudega taasluua patriarhi ametipost, mille eest
saadeti Siberisse (1738). Keisrinna Jelizaveta poolt vabastatuna nõu-
dis Peetri kehtestatud kloostrite piirangute tühistamist. Seejärel suleti
ta nn. Salajasse Kantseleisse, kus piinati surnuks. — Tlk. mrk.

84 Vrd. selles seoses Potjomkini enda ereda iseloomustusega vürst de
Ligne’i sulest (vt. Ëîâÿãèí 1905, 666–667). [Charles-Joseph Lamoral,
Ligne’i vürst (1735–1814) — Austria sõjaväe- ja riigitegelane, kirja-
nik. Teenis Prantsuse armees, kuid 1752 astus Austria teenistusse ja
käis korduvalt Venemaal tähtsaid diplomaatilisi küsimusi lahenda-
mas. Saatis Katariina II-st tema Krimmis-käigul ja teenis selle eest
feldmarssali tiitli (1809 sai feldmarssaliks ka Austrias) ning mõisa
Krimmis. Oli Austria vaatleja vürst Potjomkini armees. Teises Türgi
sõjas oli kahurväe ülem ja osales Otšakovi vallutamisel. 1789 juhtis
Belgradi vallutamist Austria vägede poolt. Tema prantsuskeelsed
mälestused ja kirjavahetus Voltaire’i, Rousseau, Suvorovi, Katariina II
jt. on väärtuslik ajalooallikas.

Potjomkin, Grigori (1739–1791) — Vene riigitegelane, kindral-
feldmarssal (1784). Osales paleepöördes, millega tuli võimule Kata-
riina II, sai tema favoriidiks ja lähimaks nõuandjaks. Tugevdas ener-
gilise ja võimeka riigimehena Venemaa rahvusvahelist seisundit ja
absolutismi ning edendas majandust. Tema eestvõttel liideti Vene-
maaga muude alade hulgas Krimm ja asutati Sevastoopoli linn. Olles
Novorossia, Azovi ja Astrahani kindralkuberner, olevat ta Katariina II
teele Novorossiasse (1787) lasknud püstitada külade makette, et jätta
Katariinale muljet õitsval järjel olevast elust. Siit ka laialt levinud pe-
joratiivne väljend Potjomkini küla. — Tlk. mrk.]



puhtintiimsesse ja peaaegu peidetud sfääri, isegi võitis (oli
ootuspärane, et vanuse poolest jäi tema pärusmaaks lapse-
ja vanaduspõlv)85.

3.3. Olme subjektiivsel “euroopastamisel” polnud midagi
ühist reaalse lähenemisega Lääne eluviisile ja ühtlasi on
ilmne, et selles kalduti kehtestama niisuguseid antikristlik-
ke vorme, mis kristliku Lääne olmes olid täiesti mõelda-
matud86. See paistab kätte niisuguse nähtuse pinnalt, nagu
seda olid pärisorised haaremid. Peetri-eelses olmes oli sää-
rane institutsioon (avalikult demonstratiivsel kujul) täiesti
mõeldamatu; aga XVIII sajandil muutus see tavaliseks. Päris-
orised haaremid ei olnud minevikupärand — need sünnitas
XVIII sajand87, kusjuures haaremi omanikuks oli reeglina
“valgustaja” ja läänlane, “kivistunud võhiklikkuse” vastu
võitleja.

Elukorda mõisnik Pjotr Koškarovi majas kirjeldatakse
Januari Neverovi ülestähendustes. Mõisnik oli memuaari-
de koostamise aegu (kõne all on 1820-ndad) juba elatanud
mees, aga säilitas oma majas eluviisi, mis nähtavasti oli välja
kujunenud 1780-ndatel: “[---] Pjotr Aleksejevitšil oli haa-
rem. Tõepoolest, naissoost ümmardajate elu tema majas
oli korraldatud täpselt nagu haaremis. [---] 12–15 noore
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85 Erakordselt huvitavad on Labzina memuaarid selle kohta, kuidas
Peetri-eelsed normid ja ettekujutused euroopapäraseks muudetud
olmekihist “läbi paistsid”. Vt. üllitises: Ëàáçèíà 1914.

86 Läänt mõtestati Venemaal antikristlikuna ja sellepärast olme mis tahes
“tatariseerimisse” suhtuti kui euroopastamisse [Uspenski kasutab väl-
jendit “áàñóðìàíèçàöèÿ”, mis tuleneb halvustavast sõnast áàñóðìàí,
millega Venemaal on nöökamisi tähistatud islamiusulist, algselt ta-
tarlast. — Tlk. mrk.]; objektiivselt viis säärane “ euroopastamine” sa-
geli euroopaliku elu reaalsetest vormidest kaugele.

87 Selles väites tarvitseb kahelda vene ja islamikultuuri sajanditepikkuse
naabruse ja põimumise valguses. Ka siin on ilmsesti tegemist tabuee-
ritud “vana” eksponeerimisega “uuena”. — Tlk. mrk.



ja ilusa tütarlapse päralt oli terve majatiib ja see oli mõel-
dud üksnes Koškarovi ümmardajatele [kui mitte arvestada
tema alalist kiriklikult laulatamata morganaatilist [seisuse-
välist — tlk.] kaasat — soldatinaist Natalja Ivanovnat [sol-
datid teenisid tollal kroonus 25 aastat järjest — tlk.], kelle-
ga Koškarovil oli tütar ja seitse poega, ja alalist armukest,
“keskmistes aastates üpris ilusat, agarat ja arenenud tütar-
last Feoktista Semjonovnat, kelle ema oli Koškarovi haare-
mi ülem”, nagu Neverov märgib]. Nemad moodustasidki
selle, mida ma nimetasin haaremiks. Kogu härrastemaja oli
jagatud kaheks — naiste ja meeste pooleks [---] Tegelikult
algas naiste pool härrastemajas õieti võõrastetoast, mis fak-
tiliselt oli neutraalne tuba, sest seal istus ühel sohval tavali-
selt Koškarov, aga teisel, tema vastas, Natalja Ivanovna, ja
omaette koht oli Feoktista Semjonovnal. Siinsamas veetsid
tavaliselt aega kõik teisedki perekonnaliikmed ja külalised
ja siin seisis klaver. Nagu ikka, valvas saali viivat ust toa-
poiss, aga vastasoleva, Koškarovi magamistuppa viiva ukse
juures seisis toatüdruk; ja nii nagu toapoiss ei tohtinud
astuda üle magamistoa läve, nii ei tohtinud toatüdrukki
astuda üle uksepaku saali. [---] Toatüdruku valvatavast uk-
sest ei tohtinud siseneda mitte ainult valves olev toapoiss
või keegi meesteenritest, vaid isegi perekonna meesliikmed
ja külalised. [---] Õhtul, tavaliselt pärast sööki, teatas valves
olev toatüdruk valves olevale toapoisile peremehe käsul:
“härrased soovivad puhata”, mis kogu perekonnale oli oma
tubadesse laialiminemise märgiks. Natalja Ivanovna lahkus
kummardades ja meie kõik tema kannul; toapoisid aga tõid
meeste poolelt võõrastetuppa lihtsa puuvoodi ja, asetanud
selle toa keskele, lahkusid kohe. Uks võõrastetuppa pandi
aga lukku ja toatüdrukud tõid Koškarovile magamistoast
sulgmadratsi, teki ja muud asemetarbed; Koškarov luges
samal ajal palveraamatust õhtupalvet, valves olev toatüdruk
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küünlaga kõrval. Samas tõid oma koikud sisse kõik teised
tüdrukud ja asetasid need ringi ümber Koškarovi voodi,
sest nad kõik, välja arvatud haaremiülem Matrjona Iva-
novna, pidid magama Koškaroviga ühes toas. [---] Kord
nädalas läks Koškarov sauna ja seal pidid teda saatma
kõik tema haaremi asukad; aga need tüdrukud, kes selles
keskkonnas viibimise üürikese aja jooksul ei jõudnud veel
kõiki sealseid arusaamu omaks võtta ning püüdsid saunas
häbelikult peitu pugeda, jõudsid sageli koju läbiklohmi-
tuna”88.

Tarvitseb rõhutada, et seda haaremipärast elukorda tajuti
just nimelt e u r o o p a p ä r a s e k s m u u t u m i s e n a ja selle
tunnuse alusel erines see talupoeglikust eluviisist, millest
tüdrukud olid eemale tõmmatud ning milles olid selgesti
säilinud teatavad Peetri-eelse eluviisi jooned. “Vähe sellest,
et eranditult kõik tüdrukud olid kirjaoskajad, nad olid ka
arenenud ja palju lugenud ning nende kasutada oli päris
suur raamatukogu, millesse mõistagi kuulusid peaaegu eran-
ditult vaid ilukirjanduslikud teosed. Kirjaoskus oli tüdruku-
le kohustuslik, muidu ei saanud ta Koškarovi juures täita
ettelugeja-, vistipartneri- jm. kohustusi, ja sellepärast hak-
kas iga uustulnuk kohe kirjutamist ja lugemist õppima [---]
Keegi ei pannud muidugi selga rahvapäraseid rõivaid, vaid
riietuti euroopapäraselt.” Oli ootuspärane, et üleastumise
korral saadeti tüdrukud oma peredesse tagasi ja karistuseks
“keelati neil kanda niinimetatud härraste (euroopalikke)
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88 Januari Mihhailovitš Neverovi ülestähendused aastatest 1810–1826;
tsit. teosest: Ðóñîâ 1911, 138–143. [Maja jaotamine meeste ja naiste
pooleks, millesse sisenemine on sooliselt jm. normidega reglemen-
teeritud, nii nagu ka haaremi institutsioon ise ning selles valitsev
autoritaarne kord on, nagu juba viidatud, otselaen (küll moonutatud
kujul) islami kultuurist (Venemaal vahetumalt — “bassurmaanidelt”,
s.t. tatarlastelt), millel uusaegse Euroopa peretavadega pole vähi-
matki tegemist. — Tlk. mrk.]



rõivaid”89. Seega tüdruku liitumine haaremiga tähendas
tema üleviimist “euroopalikku” staatusse, ja sellest välja-
arvamine — tagasipöördumist algse, “harimatu” (talupoeg-
liku) elukorra ning Peetri-eelsete rõivaste juurde.

Muidugi, ilmaliku (= “euroopaliku”) ja paganliku (mis
tahes ristiusuvälise) samastamine oli mitteteadlik ja see püsis
peamiselt selles väheharitud keskkonnas, millel puudus otse-
kontakt Euroopaga. Kuid too keskkond oli üpris arvukas ja
selle mõju aadlikultuurile oli aktiivne. Niisuguste kujutel-
made teadvustamatus ei kajastanud ometigi nende seost
individuaalse haridustasemega — need üksnes rõhutasid
seost kultuuri generatiivsete süvamudelitega. Araktšejev,
kes enne hommikueinet ohverdas oma aias seisva Paul I
büsti jalamil talle tassitäie kohvi ja käskis igaks lõunaks
katta kadunud imperaatorile lauas koha, ei andnud endale
tõenäoliselt aru nendest paganlikest tavanditest, mida ta
teod meenutasid90. Peterburi imperaatoreid jumalikusta-
des ei olnud ta muidugi kuulnudki hellenistlikust ideest —
jumaluse epifaaniast maises kuningas. Asjad olid teisiti:
vene kaheusulises kultuurisüsteemis peitusid süvamehha-
nismid, mis produtseerisid nii paganlikke kui ka kristlikke
tekste. Löök selle duaalsuse emma-kumma poole pihta kut-
sus vältimatult esile vastandtendentsi tormilise arengu.

Kultuuri kahetasandilisus osutus tunduvalt püsivamaks
selle mis tahes konkreetsetest rakendustest. See kajastus
eriti selgesti situatsioonis, millesse oli sattunud vene keel.
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89 Samas, 147–148.
90 Vt. Ñàââàèòîâ 1872, 471–472. [Araktšejev, Aleksei (1769–1834) —

Vene riigitegelane, suurtükiväe kindral (1807), Aleksander I soosik.
Võitnud keisri täieliku usalduse, suunas ta aastatel 1815–1825 Riigi-
nõukogu, Ministrite Komitee ja keisri isikliku kantselei tegevust, ja
talle oli iseloomulik äärmine reaktsioonilisus. Säärast vabamõtlemise
jälitamist, poliitilise omavoli, vägivalla ja müüdavuse re�iimi hakati
selle autori järgi kutsuma araktšejevluseks. — Tlk. märkus.]



3.4. Üks Peetri-eelse epohhi vene kultuuri alustugesid oli
kirikuslaavi keele ja vene kõnekeele vaheline spetsiifiline
kahetasandiline suhe. Kultuuri ühe iseloomuliku tunnuse-
na nähakse keelesituatsiooni sekulariseerimist — ilmliku
tähestiku rakendamist, kirjakeele struktuuri muutmist jm.
“Aabitsa reformimisega (1708) anti kirikuslaavi keelt valit-
sevale keskaegsele fetišismile järsk hoop. Selles kajastus
eredalt kirikliku ideoloogia hegemoonia allakäik”91.

Ometigi torkab silma, et see kahetasandiline struktuur
(kõrge prestii�iga keele olemasolu ja niisuguse keele olemas-
olu sootsiumis, millel see tunnus puudub) jäi antud juhul
püsima, küll aga muutusid selle elemendid. Olgu toodud
vaid üks näide. 1694. aastal püstitas Peeter I Pertominski
kloostrisse Valge mere kaldal merehädast pääsemise mäles-
tuseks oma käega tehtud puuristi hollandikeelse kirjaga,
millel seisis, et selle risti tegi “kapten Piiter” (“Dat Kruys
maken kaptein Piter van a Cht. 1694”, s.t. “Selle risti tegi
kapten Piiter Kristuse 1694. suvel”)92.

On ilmne, et juba paiknemise poolest võis ristil olla üks-
nes kirikuslaavikeelne kiri. “Ketserikeelse” kirja paiguta-
mise võimalus oli keskaegse teadvuse vaatepunktist kate-
gooriliselt välistatud. Ometi tegi Peeter I säärase pealdise,
demonstreerides, et tema teadvuses on hollandi keel kiri-
kuslaavi keele funktsiooni välja vahetanud. Hiljem võtsid
niisuguse positsiooni üle saksa ja prantsuse keel93.

3.5. Peetri-eelse ühiskondliku mõtte teatud traditsiooniliste
vormide omaksvõtt XVIII sajandi teadvuses ei ilmnenud
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91 Âèíîãðàäîâ 1938, 79.
92 Vt. Ìàêñèìîâ, X, 255 ja samuti VIII, 130, IX, 212–213; Ñîëîâüåâ,

VII, 472; Íèêèòåíêî, I, 154; Áîãîñëîâñêèé I, 182. Hiljem viidi see
kuju üle Arhangelski linna peakirikusse.

93 Vt. Ëîòìàí è Óñïåíñêèé 1975, 200.



sugugi elu “euroopapäraseks” muudetud pealispinna vas-
tandamises elu “asiaatlikele” ladestustele, olgugi et just
niisugune arusaam vana ja uue suhtest oli korduvalt olnud
jutuaineks: “Lugedes noid reeglistikke, instruktsioone ja
ukaase, ei saa te lahti muljest, mille kohaselt hooltkandev
võim oma hea tahtega on vene elukorda sügavasti muutnud.
Kogu vene elu kangutatakse teie silme all otsekui terves-
tükkis paigast, ja lammutatud endisaja varemetele on ker-
kimas uus, euroopalikuks muudetud Venemaa. Haaratuna
muljest, mille jätab säärane aukartustäratav pilt, võtate te
seepeale selle euroopalikuks klanitud Venemaa uurida, kuid
teete seda dokumentide alusel, milles on kirjas tavapärase
elu jooksvad faktid, ja mitte ümberkujundamise unistused.
Ja peatselt ei jää teie pettekujutelmadest jälgegi. Nende
dokumentide poolluitunud lehekülgedelt, uue kantselei�ar-
gooni välise kesta varjust vaatab teile vastu Moskva-Vene,
millel on õnnestunud üle XVIII sajandi künnise astuda ning
end Peterburi impeeriumi uutesse raamidesse mugavalt sisse
seada”94.

Ei olegi paradoksaalne, kui ütleme, et arhailisi jooni vene
kultuuris võimendas nimme see nihe, mis tekitati “euroo-
papäraseks muutmisega” (s.t. sellega, mida subjektiivselt
euroopapärastamiseks peeti). Mutatis mutandis tõi see
päevavalgele mõningad arhailised semiootilised mudelid,
mis XIV–XV sajandiks kujunenud vene keskaegses kultuu-
ris olid küll olemas, kuid mis pärinesid nähtavasti tundu-
valt iidsemast kultuurikihist. Selles mõttes oli XVIII sajand
vene kultuuris sügavalt loomupärane — käibiva pealis-
kaudse ettekujutuse kiuste.

XVIII sajandi Peetri-järgse kultuuri sidemetest Peetri-eelse
kultuuriga annab iseäranis näitliku tunnistuse geograafilise
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94 Kèçåâåòòåð 1912, 268–269.



ruumi retseptsioon “uues” kultuuris. Kuigi maisest ruu-
mist oli kujunemas realistlik teaduslik ettekujutus kui tea-
tavast ruumist, mis paikneb eri laiustel ja pikkustel, mis
erinevad elanike etnilise iseloomu, nende elamistingimuste,
loodusandide ja kaubaartiklite poolest ning see ruum ei
ole liigendatav maadeks, mis on kas “roojased”, patused
või “pühad”, õnnistusttoovad, või maadeks, milles viibi-
mine kas tõotab hukku või toob pääsemise95 — vaatamata
sellele püsib XVIII sajandi inimeste teadvuses, eriti tavaliste
vene aadlike ringkonnas, kindlalt teistsugune ettekujutus.
Geograafiline teadmine ise on tegelikult sellest ettekujutu-
sest sõltuv ja tehniline fenomen. Kuigi “Venemaa ajaloo”
sissejuhatuse 43. peatükis, millel on omaette pealkiri “Geo-
graafiast üleüldse ja vene geograafiast endast”, kinnitas
Tatištšev, et “aadel tarvitseb geograafiat”96, oli ilmselt ik-
kagi rohkem levinud teistsugune arusaam, mille teatavasti
formuleeris Prostakova: “See’p ole mingi aadlimehe mõõtu
teadus”97. See-eest püsis iseäranis visalt keskajast pärit
ettekujutus, milles geograafilisele ruumile omistati eetilis-
religioosseid ja ülepea hinnangulisi tunnuseid.

Ettekujutus Läänest kui hukatust toovast, patusest maast
aina püsis, ja mitte ainult rahva, vaid ka aadli seas. Etteku-
jutus Läänest kui valguseriigist, kui allikast, millest Mõis-
tuse valgus peaks Venemaale jõudma, tõusis sel foonil eriti
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95 Vt. Ëîòìàí 1965.
96 Òàòèùåâ 1950, 214. [Tatištšev, Vassili (1686–1750) — vene ajaloo-

lane ja riigitegelane (Astrahani kuberner 1741–1745). Tema “Vene-
maa ajalugu kõige vanematest aegadest [---]”, algselt nelja “osana”
(1768–1748), on esimene ulatuslik teos, milles Vene ajalugu käsitle-
takse teaduslikult. — Tlk. mrk.]

97 Ôîíâèçèí, I, 163. [Prostakova (sõnast prostak, kohtlane) — hari-
matu, rumal ja omakasupüüdlik maa-aadliku proua Fonvizini ko-
möödiast “Äbarik” (lavastatud 1782, ilmunud 1783; eesti keeles
1952). — Tlk. mrk.]



teravalt esile. Kui (Ida) pühad maad keskaegses teadvuses
olid olnud allikaks, millest “vagaduse säde jõudis ka Vene
tsaaririiki”98, siis XVIII sajand algas Peeter I deputatsioo-
niga, demonstratiivse väitega, et vastne Venemaa valgustaja
peab sooritama palverännaku. XVIII sajandi vene aadliku
reis Pariisi näeb sealtpeale välja kui omamoodi püha maa
külastamine. Oli ootuspärane, et lääneliku kursi vastased
nägid kurja peamist allikat just niisugustes reisides. Pühendu-
mus haridusele ühtede puhul ja petimeeterlusele teiste puhul
saab teoks lihtsa kohavahetuse kaudu ruumis — nii, nagu
palverännakul pühadesse kohtadesse on kombeks teha99.

Seejuures teadvustati Läänt “vana” Venemaa suhtes “uue-
na”. Kuid siin on oluline märkida, et Peetri loodavat “uut
Venemaad” ei käsitatud nooremana mitte ainult Moskva-
pärase Venemaa suhtes, vaid ka võrdluses läänemaailmaga
(siin kordub Illarioni skeem, milles aga Bütsants vaheta-
takse välja Lääne vastu). Kui sel juhul “noorus” ja “uud-
sus” tähendasid ikkagi osasaamist Lääne tsivilisatsioonist,
siis Gribojedovi-sugused arhailise austajad100 või hiljem
slavofiilid teadvustasid Venemaa “noorust” kui niisugust
kvaliteeti, mis on vaba ühtekuuluvusest Läänega. 1812.
aastat käsitleva tragöödia kavandis soovis Gribojedov
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98 Èâàí Ãðîçíûé 1951, 9.
99 Vrd. Ëîòìàí è Óñïåíñêèé 1974, 275–278. [Petimeeter (vn. ïåòè-

ìåòð < pr. petit maître, keigar) vene XVIII saj. kirjanduses keigarist
prantslane, moenarr, tuuletallaja, samuti seda eeskuju moes, käitumis-
maneerides jm. orjalikult kopeeriv noor vene aadlimees. — Tlk. mrk.]

100 Gribojedov, Aleksandr (1795 või 1794–1829) — vene kirjanik ja
diplomaat (tapeti Teheranis, kui fanaatiline rahvahulk ründas Vene
saatkonda). Kirjanikuna oli lähedane minevikku süüvinud romanti-
kuile, kes nõudsid lihtrahvalikku sü�eed ja vanapärast keelt. Peateos,
värsskomöödia “Häda mõistuse pärast” (lõpetatud 1824), mille tsen-
suur ära keelas, ilmus esmakordselt Tallinnas K. von Knorringi saksa-
keelses tõlkes. Enamik Gribojedovi käsikirju on kaduma läinud. Säili-
nud on muuhulgas üksikuid katkendeid tragöödiatest. — Tlk. mrk.]



Napoleoni, Lääne esindaja suu kaudu “mõtiskleda sellest
noorest ürgvärskest rahvast, tema riietuse, ehitiste, usu,
kommete iseärasustest: mida kõike suudaks ta iseenesele
pühendununa korda saata!”101.

3.6. XVIII sajandi teise poole arenguid tähistasid ideed,
milles ilmnes paralleelsus vene hiliskeskaja kultuurimude-
litega. Põrkume uuesti püüdega loobuda Kultuurist Loo-
duse nimel. Järsk lahtiütlemine minevikust võttis taas
sotsiaalse olemise põliste “looduslike” vormide juurde
pöördumise kuju. Põhimõtteline antihistorism rüütas end
kunstlikult konstrueeritud mineviku-utoopia vormidesse.

“Mälu väljamõtlemine” — mineviku-utoopia rekonst-
rueerimine — tekitas võimalusi ootamatuteks samastamis-
teks. Näiteks paganliku antiigi, paganliku vene ja ortodoksse
kristliku möödaniku erinevus osutub Aleksandr Radištševile
tähtsusetuks. Kõik need mahuvad ideaalkuvandisse, milles
põlisrahvuslik suveräänsus liitub heroiliste rahvajuhtide
(“Heitlustes lauldud laulud iidsete slaavi jumaluste auks”),
hirmuvalitsemise väärajate, antiigi stoikute (Cato Uticen-
sise kujul102, mis läbib kogu Radištševi loomingut) või ris-
tiusumärtrite (Philaretos Armulise elulugu) maailmaga103.
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101 Ãðèáîåäîâ 1956, 343.
102 Cato, Marcus Porcius (95–46 e.Kr.), hüüdnimedeks Minor (Noorem)

ja Uticensis — Rooma riigimees, stoik. Oli Caesari poliitiline põhi-
vastane ja aristokraatliku vabariigi järjekindel kaitsja. Pärast Caesari
võitu Thapsuse lahingus võttis ta endalt elu. — Tlk. mrk.

103 Philaretos Armuline (702–792) — õigeusukiriku pühak, maaharija
Bütsantsist. Eluloo kohaselt paistis silma erakordse osavõtlikkusega
teiste muredest. Ühes araablaste ja bütsantslaste sõjalises kokkupõr-
kes rööviti ta maja paljaks, kuid sellest, mis järele oli jäänud, jagas ta
suure osa nendele, kes olid veel vaesemad kui tema. Naine ja lapsed
tõstsid selle peale mässu, kuid Philaretos ei väsinud kordamast, et
sellele, kes annab, tasutakse sajakordselt. Viimaks hakkasid sõbrad
ise Philaretti aitama, abiga liitusid ka naaberkülade elanikud. Isegi



Kaasaegset “sitket meest” Ušakovi kujutades104 söandab
Radištšev temas kokku sobitada Cato ja ristiusumärtri jooni
(jutustus kannabki pealkirja “Pühaku elulugu”).

Paul I täiesti teistsuguseid ideoloogilisi seisukohti ise-
loomustas katoliiklust idealiseeriva rüütelliku mineviku ja
õigeusu kokkusegamine utoopiliseks kuvandiks. Paul ühen-
dab oma renoveeritud Malta Rüütliordus (renoveerimist
ennast tõlgendatakse iidse mineviku taaselustamisena) söa-
kalt katoliiklike ja õigeusklike rüütlite väesalgad! Raske on
ette kujutada ilmekamat näidet sellest, kuidas ajalooline
nihilism võib subjektiivsest vaatepunktist lähtudes võtta
mineviku ennistamise kuju105.
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maksukoguja läkitas talle sada kotti vilja. Philaret sai ümbruskonnas
kuulsaks ja lõpuks valis imperatriss Irina pruute üle vaadates oma po-
jale Konstantinos VI-le teiste hulgast välja Marina, Philaretose lap-
selapse. — Tlk. mrk.

104 Ušakov, Fjodor (1745–1817) — silmapaistev Vene laevastiku admiral
(1799), kuulutati vene õigeusukiriku pühakuks. — Tlk. mrk.

105 Selles on oma seaduspära: ajaloolise progressi ja ajalugu edasiviiva
kulgemise pöördumatuse pooldajad (niisuguse kontseptsiooni teke
oli Peetri-järgse kultuuri üheks põhimõtteliseks uuenduseks ja seda
me oma artikli teemat arvestades ei vaatle; aga selle reaalse — mitte
mütoloogilise — euroopastamise kuulutajaks oli teiste hulgas Ka-
ramzin) mõtlevad nagu ajaloolased ning uurivad minevikku ajaloo-
lastena. “Põlise juurde tagasipöördujate” pooldajad mõtlevad müto-
loogiliselt ja näevad minevikus ilusat muinasjuttu. Mineviku ajalooli-
se uurimise idee ise näib neile sündsusevastasena. Näiteks Mihhail
Orlov [Orlov, Mihhail (1788–1842) — dekabrist, kindralmajor; võt-
tis osa sõjast Napoleoni vastu. Astus 1812. aastal Hüvanguliitu, juhtis
Kišinjovis teenides sealset dekabristide organisatsiooni, kuid loobus
poliitilisest tegevusest enne dekabristide ülestõusu ja jäi ellu. — Tlk.
mrk.], vaieldes vene riikluse tekke monarhistliku kontseptsiooni
vastu, mille oli esitanud Karamzin, ei teinud ettepanekut tõlgendada
allikaid teisiti, vaid nõudis nende väljavahetamist “hiilgava ja usutava
hüpoteesi” vastu (vt. M. F. Orlovi kirja P. A. Vjazemskile 4. juulist
1818. aastast väljaandes Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäñòâî 1954, 567
[Vjazemski, Pjotr (1792–1878) — vene luuletaja. Oli Puškini sõber,
avaldas romantilises laadis luulet. Vjazemski esialgne opositsioonili-
sus asendus 1840-ndatel alalhoidliku rahvusliku elukäsitusega. —



Sama iseloomulik on see, et osa kirjamehi peab võimali-
kuks slaavi ja skandinaavia mütoloogiate samastamist106,
osa aga nende järsku vastandamist107. Tunnuslikuks saab
võimalikkus v a l i d a enesele sobiv muistne aeg (vrd. Der-
�avini ja Nikolai Lvovi poleemikaga, milles viimane keel-
dub asendamast luules kreeka mütoloogiat skandinaavia
omaga ja eelistab sellele vene mütoloogiat kui “igipõ-
list”)108.

Kui sellele lisada eshatoloogiliste meeleolude ulatuslik
levik (alates Mably109 ja Rousseau vene austajate sotsiaalsest
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Tlk. mrk.]; vrd. Puškini reageeringuga (“Väljavõtteid kirjadest, mõ-
tetest ja märkustest”) 1827. a.: “Kirjas Vjazemskile sõitles Mihhail
Orlov Karamzini, et miks ei ole ta oma loodu algusse toonud mõnd
hiilgavat hüpoteesi slaavlaste pärinemise kohta, s.t. ta nõudis ajaloo-
laselt midagi muud, kui seda ajalugu on” (Ïóøêèí, XI, 57; Ïóøêèí;
XII, 306).

106 Ëîòìàí 1962, 362–374.
107 Vt. N. A. Lvovi [Lvov, Nikolai (1753–1803/1804 (v.k.j.)) — arhitekt,

graafik, luuletaja, tõlkija, muusik. Oli oma aja erudeeritumaid inimesi,
tegeles peale eespool nimetatu arheoloogia, keemia, geoloogia ja meh-
haanikaga ning korjas rahvaluulet. Tõlkis vene keelde Anakreoni lüü-
rikat. 1783 valiti ta Vene Akadeemia liikmeks; 1875 sai temast Kunstide
Akadeemia auliige. — Tlk. mrk.] kirja G. R. Der�avinile 24. maist
1799. a. teoses Ïîýòû XVIII âåêà, II, 246–247 [Der�avin, Gavrila
(1743–1816) — vene luuletaja ja riigitegelane. Oli 1780–90-ndail
kuberner, Katariina II isiklik sekretär ja senaator. Alustas klassitsistliku
luulega, hiljem eemaldus klassitsismist, ühendas oodi satiiriga ning
tõi luulesse olustikulisi kujundeid ja kõnekeelt. Mõjutas dekabristide
luulet ning valmistas pinda Puškini lüürikale. — Tlk. mrk.]

108 Vt. Ïîýòû XVIII âåêà, II, 246–247. Ühtlasi osutuvad mõisted “vene
laul” ja “mustlaslaul” N. A. Lvovi silmis mitmes mõttes sünonüümse-
teks (vt. Àðòàìîíîâà 1933, 283).

109 Mably, Gabriel Bonnot de (1709–1785) — ajaloolane, prantsuse
utopist-kommunist. Mably arvas, et kehtiva korra pahelisuse ning
inimeste õnnetuste põhjus on eraomand. Inimloomusele vastuvõeta-
vaim ühiskonnakord on tema meelest kommunism, aga selle olevat
inimkond juba läbi käinud ja see ei kordu. Ta rõhutas, et revolutsioo-
nilised muudatused tervendavad ühiskonda ja rahval on õigus või-
delda türannia vastu. — Tlk. mrk.



eshatoloogiast kuni Semjon Bobrovi110 kosmilise eshato-
loogiani), siis keskaegset vene kultuuri ja XVIII sajandi
kultuuri kokku võttes ei näigi mõte mõlema ajaloolise
arengu tüpoloogilisest parallelismist alusetuna.

Rahvuskultuuri põliste aluste otsimise probleem, mis
XVIII sajandi lõpul oli aktuaalne, leiab seega lahenduse
mitmesuguste samastamiste kaudu, mis eelnenud ajaloo-
traditsiooni seisukohast olid ajuti vastastikku kokkusobi-
matud (vrd. samuti Galenkovski ja Gneditši111 hilisemate
väidetega muinaskreeka ja vene rahvuskarakterite põlise
samasuse kohta ühelt poolt ja Šiškovi112 arvamusega kiriku-
slaavi ja vene kirjakultuuri samasuse kohta teiselt poolt).
Kuid kõik need samastamised said teoks rekonstrueeritava
rahvuskultuuri järsu vastandamise foonil reaalsele aadli elu-
olule — “petimeeterlikule” suurilmakultuurile, mida tajuti
pealesunnituna, võõra ja “läänelikuna”. Olgugi et viimane
oli selgelt XVIII sajandi saadus, peeti seda “raugastu-
nuks”, sellele vastanduvat rekonstruktsiooni hakati aga
paradoksaalsel kombel käsitama üheaegselt “põlise” ja
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110 Bobrov, Semjon (1767–1810) — vene luuletaja, segaseisuslane, hari-
duselt jurist. Kirjutas teose Vene mereväe ajaloost. Luules jätkas
Lomonossovi rajatud traditsiooni. Tema vabavärsi-alased algatused
mõjutasid värsireformi vene draamakirjanduses, mille eestvedajaks
oli omakorda Puškin. — Tlk. mrk.

111 Gneditš, Nikolai (1784–1833) — vene luuletaja. Oli Radištševit
soosiv radikaal. Tema elutööks kujunes aastatel 1807–1829 tõlgitud
Homerose “Ilias”. Heksameetrit säilitavat tõlget vene keelde hinda-
sid selle täpsuse ja keeleilu poolest kõrgelt Puškin ja Belinski. Tõlkis
ka Schilleri, Shakespeare’i ja Voltaire’i teoseid. — Tlk. mrk.

112 Šiškov, Aleksandr (1754–1833) — vene kirjanik ja riigitegelane, a-st
1813 Vene Akadeemia president, 1824–1828 haridusminister. Hari-
duspoliitikat ajas seisusliku lahutatuse vaimus. Põhiteos “Arutlus
vanast ja uuest stiilist vene keeles” ründab Karamzini keelereformi.
Šiškov kutsus üles hülgama “prantsuse nakkusest” küllastunud ilma-
likku sõnakasutust ja väärtustama pühakirja ning vaimuliku kirjan-
duse keelt. — Tlk. mrk.



“noorena” — tsivilisatsiooni poolt rikkumatuna. On täiesti
ilmne, et “nooruse” ja “vanaduse” mõisted omandasid see-
juures tingliku tähenduse ega olnud kronoloogilises mõttes
reaalsed (ajaloolised).

Puudub igasugune vajadus tõestada, et XVIII sajand vene
kultuuris ei olnud keskaegse kultuuritsükli lihtlabane kor-
dus. Erinevused nende etappide olemuses on liiga sügavad
ja silmnähtavad. XVIII sajandi kultuuris leidis mõistagi
aset ka reaalne euroopapäraseks muutumine. Kuid see lan-
ges harva kokku sellega, mida kultuurikandjad ise euroo-
palikkuseks pidasid. Nagu me nägime, kerkis ajalooline
traditsioon esile sageli just seal, kus subjektiivselt eeldati
traditsioonist lahtiütlemist, ja võrdsel määral ka seal, kus
novaatorlus ennast ajuti ilmutas fanaatilise kiindumusena
kunstlikult konstrueeritud “traditsioonidesse”. Kui silmas
pidada, et kogu see mõttetöö on toetunud kultuuri talleta-
tud ajaloolisele kogemusele, mida tõlgendatakse küll otse-
selt, küll “pahupidipööratult”, siis ongi kujunenud komp-
litseeritud ja huvipakkuv üldpilt.

* * *

Kultuuri olemus on selles, et tema minevik, erinevalt loo-
mulikust ajakulust, ei “kao minevikku”, s.t. ei kustu. Kul-
tuurimällu kinnistudes omandab ta jääva, olgugi potent-
siaalse olemisvormi. Ometigi ei ole kultuurimälu ehitatud
pelgalt tekstide laoks, vaid teatavaks genereerivaks mehha-
nismiks. Kultuur, mida mälu minevikuga seob, ei genereeri
ainult oma tulevikku, vaid ka oma minevikku, ja selles
mõttes kujutab ta endast mehhanismi, mis töötab loomuli-
kule ajale vastu.

Elav kultuur ei saa olla mineviku korduseks — ta loob
vältimatult struktuurilt ja funktsioonilt uusi süsteeme ja
tekste. Kuid kultuur ei ole mõeldav minevikku mäletamata.
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Mineviku- ja tulevikukuvandite omavaheline suhe ja nende
vastastikuse mõju määr, mis igas kultuuris on potentsiaalselt
olemas, kujutab endast olulist tüpoloogilist karakteristikut,
mida eri kultuuride kõrvutamisel tuleb arvestada.

Vene kultuuri spetsiifika vaadeldud ajastul avaldus muu-
hulgas selles, et objektiivselt hakati sidet minevikuga kõige
jõudsamini tundma sellal, kui subjektiivselt valitses orien-
tatsioon temast täielikult lahti ütelda ja, vastupidi, orien-
tatsioon minevikku seoti reaalse traditsiooni kustutamisega
mälust ning pöördumisega viirastuslike minevikukonstruk-
tide juurde.

1996 (1977) Juri Lotman, Boriss Uspenski
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KIRIKULÕHE JA XVII SAJANDI

KULTUURIKONFLIKT

—

On hästi teada, et vene kiriku lõhenemist XVII sajandi
keskel, vahest ehk üht kõige traagilisematest sünd-

mustest vene ajaloos ning kõige traagilisemat sündmust
vene kiriku ajaloos, millega suurvene elanikkond lahutati
kahte antagonistlikku leeri — vanausulisteks ja uususulis-
teks —, ei kutsunud õigupoolest esile dogmaatilised, vaid
semiootilised ja filoloogilised erimeelsused. Võib öelda, et
kirikulõhe aluseks oli kultuurikonflikt, ent seejuures tuleb
möönda, et kultuurilisi — sealhulgas semiootilisi ja filo-
loogilisi — erimeelsusi tajuti tegelikult teoloogiliste eri-
meelsustena. Vana-Venes teoloogiat päristähenduses (kui
eraldi distsipliini) ei olnud, kuid teoloogilises võtmes võis
põhimõtteliselt tajuda kõike: Jumalast antud tõe peegel-
duseks, Jumala vahetuks tunnistäheks ei pidanud olema
ainult sisu, vaid ka vorm. Soovi korral on siin täheldatav
sellesama põhimõtte laiendus, mis äärmise selgusega ilm-
neb ikoonikummardamises1.

Kirikulõhe kutsusid esile kombetalituste muutmine ja
kirikuraamatute parandamine patriarh Nikoni ajal. Kiriku-
lõhe alguseks saab 1653. aasta, mil trükiti psalter [kiriku-
laulude kogu — tlk.] (see ilmus 11. veebruaril 1653), kust

1 Siin on asjakohane meenutada, et just ikoonikummardamise dogma
määrab õigeusu spetsiifika teiste kristlike usutunnistuste hulgas.



olid välja jäetud paragrahvid kahesõrmelisusest (ristimärgi
tegemisest kahe sõrmega) ja kummardustest, millel psaltri
eelnenud väljaannetes oli olnud tähtis koht2. Varsti pärast
seda, 1653. aasta suurpaastu eel saadeti kirikutesse laiali
patriarhi läkitus, millega kehtestati kolmesõrmelisus (risti-
märgi tegemine kolme sõrmega) ja vähendati maanikum-
marduste arvu Jefrem Sirini3 suure paastu palve lugemisel4.
Sellele järgnes peaaegu kõigi jumalateenistuseks vajalike
raamatute parandamine; keskse tähendusega oli paranda-
tud palveraamatu ilmumine 1655. aastal. On oluline, et
Nikoni reformid ei puudutanud sisu, dogmaatikat — need
käisid vormi kohta. Sellele vaatamata kutsusid nad esile
erakordselt järsu reaktsiooni, sest traditsioonilises kultuuri-
teadvuses olid sisu ja vorm põhimõtteliselt üks ja seesama.

Iseloomulikuks näiteks on sõrmede ühendamise muut-
mine ristimärgi tegemisel — kahesõrmelisus asendatakse
kolmesõrmelisusega. Põhiolemuselt pole siin mingisugust
vahet, sest nii ühel kui teisel juhul väljendatakse nii kolm-
ainulisuse (märgib Kolmainsust) kui ka kahetisuse (märgib
Kristuse kaht — inimese- ja Jumalaomast hüpostaasi) süm-
boolikat. Kuid sõrmede ühendamise varasema mooduse
puhul vahendati Kolmainsuse ideed pöidla, nimetu ja väike-
sõrme ühendamise kaudu, ja jumal-inimese ideed nimetis-
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2 Pidagem meeles, et psalter ei olnud üksnes raamat jumalateenistu-
seks — see oli ka õpperaamat (mh. õpiti sellest lugema). Seetõttu
kuulusid psaltri väljaannete juurde tavaliselt õpetussõnad.

3 Jefrem Sirin (< ld. Ephraem Syrus 306–375) — üks nn. kirikuisadest,
arvukate vaimulike teoste, samuti jumalateenistusel kasutatavate pal-
vetekstide ja laulude autor. Kristlased kogu maailmas ja eriti Süüria
õigeusukirik on teda kummardanud kui pühakut. Tema tööd on olnud
sedavõrd populaarsed, et pärast ta surma on tema nime pähe kirjuta-
tud sadu teoseid. — Tlk. mrk.

4 Sellel palvel (“Issand ja mu elu Valitseja [---]”, mida regulaarselt loetakse
suure paastu ajal, on õigeusu jumalateenistustel olnud eriline roll.



sõrme ja keskmise sõrme ühendamise kaudu, samal ajal
kui sõrmede liitmise uue mooduse puhul hakatakse Kolm-
ainsuse ideed vahendama pöidla, nimetissõrme ja keskmise
sõrme ühendamisega, jumal-inimese ideed aga nimetu ja
väikesõrme ühendamisega. Seejuures ei ole üldse mingeid
viiteid selle kohta, et mõnd sõrme oleks võidud pidada
teistest tähtsamaks, semiootiliselt markeeritumaks. Niisiis
väljendatava sisu seisukohast ei ole siin mingisugust erine-
vust olemas, ent just sellest uuendusest kombetalituses sai
kirikulõhe alguse: kahesõrmelisus muutus vana kombetali-
tuse pooldamise sümboliks, ja truudust sellele põhimõttele
rõhutasid massilised enesepõletamised. Kui 1666. a. kutsuti
Ida patriarhide (Aleksandria Paisiose ja Antiookia Maka-
riose) osavõtul kokku Üleilmne kirikukogu5, mis Nikoni
uuendusi kaitsma asus, astus patriarhide kohtu ette ülem-
preester Lazar, kes oli teinud ettepaneku lasta kohut mõista
Jumalal, selgitamaks, missugune kombetalitustest on ehe,
tõelisele õigeusule kohane. “Laske Jumalal minu üle tule
läbi kohut mõista,” lausus ta. Lazar ütles, et kui ta ära põleb,
tähendab see, et uus kombetalitus on hea, ja kui ta ellu
jääb, siis see tähendab, et tõeliselt õigeusklik kombetalitus
on vana kombetalitus (Ñóááîòèí, VI, 244)6. Seda katset pat-
riarhid pelgasid. Hiljem (1. aprillil 1682) saadeti Moskvast
tulnud käsu peale ülempreester Lazar koos ülempreester
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5 Üleilmne kirikukogu — ristiusukiriku kõrgemate vaimulike ülemaa-
ilmne koostöökogu, millele pandi alus IV sajandil. Alates IX sajandist
Konstantinoopolile alluvad kogudused neist enam osa ei võtnud.
Paavstile alluv katoliku kirik on neid veel neljateistkümnel korral kok-
ku kutsunud (viimaseks jäi Vatikani kirikukogu 1869.–1870. a.) —
Tlk. mrk.

6 Lazari ettepaneku aluseks on nähtavasti olnud ketserite põletamise
praktika: Lazari surm tuleriidal tähendanuks sümboolselt, et ta on
ketser. Olles veendunud oma õigsuses, arvas Lazar, et Jumal ei lase
sellel sündida.



Avvakumi, diakon Fjodori ja munk Jepifaniga vana kombe-
talituse pooldamise eest Pustozjorskis tuleriidale. Jumala
kohtumõistmine asendati inimese kohtumõistmisega, vaba-
tahtlik kannatamine — sunniviisilise hukkamisega…

Sõrmede ühendamise näide on eriliselt silmatorkav, sest
rõhutab selgesti konflikti puhtsemiootilist olemust. Nagu
näeme, on sõrmede ühendamise mõlemad moodused sisu
poolest absoluutselt võrdsed, ja sellegipoolest ajab kumbki
pool visalt oma õigust taga. Vanausuliste ja uususuliste seisu-
koht võib siinjuures oluliselt erineda. Vanausulised lähtu-
vad sellest, et nende kombetalitus on tingimusteta õige;
seejuures toetuvad nad traditsioonile, müstilisele koge-
musele, mille on pärandanud eelnenud põlved, kaasa ar-
vatud pühakud, kes paljude sajandite kestel on nendest
kommetest kinni pidanud ning seeläbi nende toimet ja väge
praktiliselt tõestanud. Uususuliste jaoks on põhiliseks aga
kultuuriorientatsioon: nemad peavad silmas kreeklasi ja
püüavad vene kombed kreeka omadega vastavusse viia7.
Seepärast võibki patriarh Nikon, kes nii resoluutselt on
taotlenud kirikuraamatute parandamist, erandkorras luba-
da jumalateenistusi pidada vanu raamatuid kasutades8, ja
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7 Seejuures vanausulised säilitavad sõrmede ühendamise kreekapärase
mooduse, mille kreeklased ise olid ära muutnud. Kahesõrmeline risti-
märk võeti Bütsantsis kasutusele Venemaa ristimise aegu ning vene-
lased võtsid kombe sealt üle (Êàïòåðåâ 1913, 73 jj., 231 jj.; Ãîëóáèíñ-
êèé 1905, 158 jj.; Ãîëóáèíñêèé, II, 2, 470–472; vrd. Ñîáîëåâñêèé
1909, 4–6). Vrd. ketseriteks kuulutamise korraga, mis on tuntud nii
kreekakeelse originaali kui ka venekeelse tõlke kaudu: “Kes risti kahe
sõrmega ette ei löö, nagu Kristus — see olgu neetud” (Áåíåøåâè÷, II,
173).

Niisiis ajaloo seisukohast käib jutt kreeka vana ja uue kombetali-
tuse vastandamisest, kuid ajastu päevakohase teadvuse seisukohast
tajutakse seda vastandust vene ja kreeka traditsioonide vastandami-
sena.

8 Nõnda lubas Nikon 1657. aastal eakal mungal Grigori (ilmalikus elus
Joann) Neronovil teenistusi pidada, kasutades vanu teenistusraama-



patriarh Joakim, kes on Nikoni reforme toimekalt toeta-
nud, saab kuulutada, et lõppude lõpuks võib risti ette lüüa
kas kahe või kolme sõrmega9. Mõistagi võib säärane lähe-
nemine olla iseloomulik vaid kultuurieliidile. Uususuliste
põhimass jagab XVII sajandi teisel poolel sedasama ideo-
loogiat, mis vanausulisedki. Seepärast võib ka uususuliste
keskel kohata arvamust, et sõrmede ühendamise vana kord
pole õige, nii nagu vanausulised omakorda peavad valeks
uut korda. Ometigi on oluline, et uususulised v õ i v a d
põhimõtteliselt kombetalitusse suhtuda kui teatud tavako-
hasesse tinglikkusse; ent vanausulised peavad a l a t i kinni
sellest, et nende kaitstavad vormid on tingimusteta õiged.
Niisiis semiootiline konflikt avaldub erinevas suhtumises
sakraalsesse märki.

* * *
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tuid, mis ei olnud veel Nikoni parandajate käest läbi käinud; seejuu-
res oli Nikon öelnud: “Ükstapuha — mõlemad käivad; teenistust pea
selle järgi, mille järgi tahad” (Ñóááîòèí, I, 156–157).

9 Dispuudil patriarhiga 1682. aastal küsisid vanausulised: “Mispärast
on see ketserlik ja halb, kui risti kahe sõrmega ette lüüakse, Jumalat ja
inimest tunnistatakse ning palves Jumala poega nimetatakse? [silmas
on peetud Jeesuse-palvet, milles “Jumala poeg” asemel oli hakatud
lugema “Jumal”]. Miks selle eest piinata ja ahelates põletada? Patriarh
kostis: meie ei põleta ei risti ega palve pärast, vaid selle eest, et meid
ketseriteks hüütakse ja püha kiriku sõna ei kuulata; aga ristimärki
tehku igaüks nii nagu tahab — kahe või kolme sõrmega või terve käe-
ga. See on ükskõik, peaasi on ristimärk teha; meie selle pärast ei ka-
rista” (Savva Romanovi palvekiri. Vt. Êîæàí÷èêîâ 1862, 99). See
seisukoht on jahmatavalt erinev Antiookia patriarhi Makariose, Ser-
bia patriarhi Gavrili ja Nikaia metropoliidi Gregoriose seisukohast,
kes 1656. aastal kuulutasid, et kahesõrmelisus on ketserlus ja kes panid
kahe sõrmega risti ette lööjad kirikuvande alla (Êàïòåðåâ, II, 526;
Ñìèðíîâ 1895, 48).



Täpselt samasugune erinevus ilmneb ka suhtumises keelde.
Nagu öeldud, oli kirikulõhe ajendiks suurel määral kiriku-
raamatute parandamine. Mõnel juhul oli parandustel teks-
toloogiline iseloom, s.t. muudeti teksti ennast (mis viidi
kooskõlla kreeka tekstidega), kuid enamasti puudutas
parandamine keele puhtformaalset poolt: sealhulgas näiteks
neid keele aspekte, millel sisuga polnud üldse tegemist
(muutmisele kuulus näiteks ortograafia ja sõnarõhkude
süsteem kirikuraamatutes, konstruktsioon possessiivadjek-
tiiviga asendati tähenduse poolest adekvaatse kuuluvust
märkiva genitiivse konstruktsiooniga10 jmt.). See kutsus
esile teravaid proteste. Diakon Fjodor kuulutas: “Meil,
kõikidel [---] õigeusklikel ristiinimestel, tasub surma minna
isegi üheainsa àç’i nimel [s.t. ainuüksi tähe à pärast], selle
on aga jumalavallatu vaenlane [patriarh Nikon] usutun-
nistusest välja visanud” (Ñóááîòèí, VI, 188–189, vrd.
11–12). Kõne all on sidesõna à (“aga”) väljajätmine usu-
tunnistuse [tekstist] (seal, kus vana redaktsiooni järgi
tulnuks lugeda “ðîæäåííà, à íå ñîòâîðåííà” (sündinud, aga
mitte loodud), loetakse uues redaktsioonis “ðîæäåííà, íå

ñîòâîðåííà” (sündinud, mitte loodud)11. Tühi jutt see ei
olnud — võttes (koos Avvakumi, Jepifani ja Lazariga)
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10 Genitiivse possessiivkonstruktsiooni kasutamise kohta enne ja pärast
Nikoni parandust vt. Óñïåíñêèé 1987, 302 jj.

11 Olgu märgitud, et seda parandust võib vaadelda nii tekstoloogilisest
kui ka keelelisest küljest. Patriarh Nikoni redaktsioon on sõna-sõnalt
vastav usutunnistuse kreeka tekstile, mistõttu sidesõna puudumist
parandatud kirikuslaavi tekstis saab motiveerida sidesõna puudumi-
sega kreekakeelses lähtetekstis. Ometigi arvasid Nikoni oponendid,
et kirikuslaavi keeles, erinevalt kreeka keelest, ei saa rinnastuvaid
lauseliikmeid sidesõnata ühendada. Sidesõna puudumine eeldab nen-
de arvates alistuvust või liituvust, s.t. ühendatavate lauseliikmete
ebavõrdsust, ja see muudab oluliselt nii olulise teksti, nagu seda on
usutunnistus, mõtet. Vt. Mathiesen 1972, 45–46; Óñïåíñêèé 1987,
314–316.



Pustozjorskis vastu piinarikka surma tuleriidal, lõpetas Fjo-
dor tõesti oma elupäevad usutunnistuse pärast.

Erinevalt Lääne reformatsioonist ei olnud antud juhul
üldse tegemist raamatute tõlkimisega rahvakeelde või mingi-
suguse lähenemisega kõnekeelele. Ei, nii vana- kui ka uus-
usulisi raamatuid avaldati kirikuslaavi keeles; mõlemad
leerid suhtusid kirikuslaavi keelde kui olemuse poolest
raamatukeelde, kui vene kirikuraamatute ainuvõimalikku
keelde. Ometigi oli vanausuliste ja uususuliste suhtumine
keelde põhimõtteliselt erinev12. Teisisõnu tuleb vanausulis-
te ja uususuliste konfliktis ilmsiks erinev — mittekonvent-
sionaalne ja konventsionaalne — suhtumine keelemärki.

Keel on käsitatav kas kommunikatsioonivahendina või
teatava sisu väljendamise (fikseerimise) vahendina kom-
munikatsiooniaktist olenematult. Ühel juhul langeb rõhk
informatsiooni edastamisprotsessile, teisel juhul väljenda-
mise moodustele endile. Kirikuslaavi keelt on traditsiooni-
liselt käsitatud nimelt Jumala poolt ilmutatava tõe väljenda-
mise vahendina. Säärane lähenemisviis eeldab vältimatult
mittekonventsionaalset suhtumist märki. Sel juhul tõuseb
põhimõtteliselt oluliseks probleem keele vormist, mida
sisule kuidagi ei vastandata, s.t. — probleem väljenduse
õ i g s u s e s t.

Keel kommunikatsioonivahendina, vastupidi, aktualisee-
rib edastatava informatsiooni adressaadi tajumise. Üht ja
sama sisu võib põhimõtteliselt väljendada eri viisi; erinevad
väljendamismoodused on vahendatava sisu suhtes võrd-
väärsed, kuid üht väljendamismoodustest võidakse ühes
või teises suhtes pidada õnnestunumaks. See eeldab teksti
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12 Täpselt niisamuti ei tõusnud pildirüüstajate ja ikoonikummardajate
vaidluses niivõrd esile erinev suhtumine ikooni kui niisugusesse, kui-
võrd erinev suhtumine sakraalsesse märki.



ratsionalistlikku kontseptsiooni — tekst on objekt, mida
subjekt tajub kriitiliselt; seejuures tajutakse teksti kui või-
malikku, mitte kohustuslikku teksti — kui teatava imma-
nentse (antud tekstist põhimõtteliselt sõltumatu) sisu edas-
tamise üht võimalikku realiseerimismoodust.

Niisiis on ühel juhul aktuaalne väljenduse õigsuse prob-
leem, teisel juhul arusaadavuse (tajutavuse) või ka mõju
(efektiivsuse) probleem. Esimesel juhul on sisuks see, mida
peab v ä l j e n d a m a, teisel juhul see, mida peab t a j u m a.
Teisiti öeldes tuleb esimesel juhul leida adekvaatsed väl-
jendamismoodused, teisel juhul adekvaatsed tajumismoo-
dused. Esimesel juhul liigutakse mõttelt teksti juurde, teisel
juhul vastupidi — tekstilt mõttele.

On selge, et osutatud keelefunktsioonid (kommunika-
tiivne ja signifikatiivne) vastavad rääkija ja kuulaja rollidele
kõnelisel suhtlemisel. Kui mulle midagi öeldakse, siis on
mul eeskätt tähtis mõista, sisust aru saada — mina vormi
eest ei vastuta, see ei ole minu oma, see ei lähe mulle põhi-
mõtteliselt korda. Kõneldes aga on mulle tähtis sisu võima-
likult täpselt väljendada, valada tähendus vormi. Sisu ilma
väljenduseta ei ole minu jaoks üldse olemas ja psühholoo-
giliselt on tähtis valida nimelt õige — kõige adekvaatsem
väljendamismoodus. Seega ükskõiksus vormi vastu võib
niisugusel juhul tähendada ükskõiksust sisu vastu.

Soovi korral võiksime arvata, et keel on alati kommuni-
katsioonivahend. Kuid sakraalse teksti korral võib kommu-
nikatsiooniprotsessi ühtlasi kujutada järgmiselt: Jumal teate
saatjana–tekst–inimene teate saajana. Sel juhul suhe Juma-
la kui ilmutusliku teksti looja ja selle teksti enda vahel mää-
rab teksti mittekonventsionaalsuse. Aga suhe inimese kui
tajuva subjekti ja teksti vahel on orienteeritud tajule, s.t.
konventsionaalsele suhtumisele keelemärki.

302 BORISS USPENSKI



Vanausulised säilitavad seejuures niisuguse suhtumise
märki, mis Moskva-Venes oli saanud tavaks. Samal ajal uus-
usulised olid märgatavalt poola barokk-kultuuri mõju alla
sattunud (sest uususuliste hulgas oli palju Edela-Venemaalt
pärit inimesi). Vanausuliste ja uususuliste konfliktist saab
seega Ida ja Lääne kultuuritraditsiooni vaheline konflikt.

* * *

Mõistagi oli suurvene ja edelavene traditsioonide vaheline
konflikt alguse saanud juba enne kirikulõhet, XVII sajandi
esimesel poolel, kuid maksimaalselt selge ja väljendusjõu-
lise vormi omandas see nimelt XVII sajandi keskpaiku.
Näiteks üks niisugune lugu. 1627. aastal võttis ukraina
jutlustaja Kirill Trankvillion Stavrovetski Moskvasse kaasa
oma “Evangeeliumiõpetuse” — jutlustekogu, mille ta tahtis
seal ära trükkida. Raamat anti läbi vaadata kahele tuntud
Moskva raamatutargale — igumeen Iljale ja korrektor Ivan
Nassedkale (kes edaspidi võtab osa Meleti Smotritski13

grammatika uustrüki ettevalmistamisest). Moskva raamatu-
targad suhtusid Kirill Trankvillioni raamatusse järsult eita-
valt — muuhulgas nende jaoks tavatu õigekirjutuse pärast.
Nõnda jäi neile silma vorm Õðèñòîâè (s.t. “Õðèñòîâû” —
Kristuse (omad)), mis oli kirjutatud ortograafias, mida kasu-
tatakse tänapäevaseski ukraina keeles. “Ütle, v a s t a l i n e,”
küsivad nad Kirill Trankvillioni käest, “k e l l e k ä e s t sa
selle jutu — “on Kristuse sõnad” — said? Kui see on Kristu-
se (Õðèñòîâà) jutt, siis miks sa oled tähe ümber muutnud
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13 Smotritski, Meleti (u. 1578–1633) — keelemees ja poleemiliste vai-
mulike traktaatide autor. 1619. aastal publitseeris kirikuslaavi keele
grammatika, milles võeti arvesse ka elava vene kõnekeele vorme.
Teosega loodi alus slaavi keelte grammatika terminoloogiale. Selle
parandatud ja täiendatud uustrükid ilmusid 1648. ja 1721. a. —
Tlk. mrk.



ja à (a) asemel è (i) trükkinud?” (Ãîëóáöîâ 1890, 552).
Moskva raamatutargad peavad ebaõiget vormi küllalda-
seks, et kinnitada Kirill Trankvillioni õigeusuvastalisust —
tunnistamaks, et antud tekst ei pärine Jumalalt ja on järe-
likult saatanalt saadud (selles mõttes väärib tähelepanu
pöördumine “vastaline”, millel on selgelt paljastav iseloom).
Selle raamatu kirjaviis tunnistati Moskvas “ketserlikuks” —
just kirjaviis kui niisugune! — ja raamat anti pidulikult tule-
roaks (Ãîëóáöîâ 1890, 565; Çàáåëèí 1872–1873, II, 487;
Õàðëàìïîâè÷ 1914, 111; ÀÌÃ, I, 224–225, ¹ 201).

Samal moel suhtuti ka grammatikavormidesse, mis pat-
riarh Nikoni ja tema järgijate raamatureformidega jumala-
teenistuse tekstidesse sugenesid (üksikasjalikumalt vt.
Óñïåíñêèé 1989). Arutledes puhtformaalsete grammatiliste
paranduste üle “Usutunnistuses”, nagu seda on näiteks
“íàñú ðàäè ÷åëîâ�êú” (meid inimese pärast) parandamine
vormiks “íàñú ðàäè ÷åëîâ�êîâú” (meid inimeste pärast);
“ñóäèòè æèâûìú è ìåðòâûìú” parandamine vormiks [sisu
jääb samaks! — tlk.] “ñóäèòè æèâûõú è ìåðòâûõú (elavate
ja surnute üle kohut mõistma)”; “åäèíó ñâÿòóþ ñîáîðíóþ

è àïîñòîëüñêóþ öåðêîâü” parandamine vormiks “åäèíóþ

ñâÿòóþ ñîáîðíóþ è àïîñòîëüñêóþ öåðêîâü (ühtset püha
üleilmset ja apostellikku kirikut)” jmt., järeldab munk
Avrami oma palvekirjas 1678. aastast (viidates sealjuures
Maksim Kreeklase teostele, samuti ka Lavrenti Zizani14

“Suurele katekismusele”): “Aga sellest, ütlevad usutargad,
k a s v a b k i r i k u s s u u r k e t s e r l i k k u s, nii nagu ka Mak-
sim on 13. peatükis kirja pannud. Ka kirjutab ta Suure Kate-
kismuse raamatus, et k e t s e r l i k k u s s i g i n e b a a b i t s a
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14 Zizani, Lavrenti — ülempreester Leedus. Elas XVI saj. teisel poolel;
on esimese slaavi grammatika (avaldati 1596) autor. Koostas ka kate-
kismuse, mille moonutatud varianti vanausulised kasutasid oma õpe-
tuse õigustamiseks. — Tlk. mrk.



ü h e a i n s a s õ n a [s.t. tähe] v ä e l, ja ta paneb kirikuvande
alla need, kes niiviisi toimetavad” (Ñóááîòèí, VII, 320)15.
Sellega kooskõlas soovitab Avrami ühes oma läkitustest
oma adressaadil vältida uut vormi “âî â�êè â�êîâú” (igave-
sest ajast igavesti), mis Nikoni-meelsetes raamatutes oli asen-
danud vana vormi “âî â�êè â�êîìú [tähendus on seesama;
erinevus on käändelõppudes — tlk.]”: “Hoidu Saatana lõk-
sust ja meelitusest, nagu seda on väikene sõna “â�êîâú”, mida
püütakse pakkuda; peab olema âî â�êè â�êîìú” (Áàðñêîâ

1912, 159). Vrd. ülempreester Lazari avaldusega ütluse
“âî â�êè â�êîìú” parandamise kohta kirjutusviisiks “âî â�êè

â�êîâú”: “Aga vastsetes raamatutes on ju kõikides palvetes
ja kõikides trükivalgust näinud õhkamistes “íûí� è ïðèñíî

è âî â�êè â�êîâú (nüüd, ikka ja igavesest ajast igavesti)”.
Kuid s e e j u t t o n k e t s e r l i k” (“Preester Lazari lühike
kirjeldus [---]” — Ñóááîòèí, IV, 200)16. Vormist “â�êîâú”

vormi “â�êîìú” asemel kõne all olnud lauses kirjutab seda-
sama ka ülempreester Avvakum: “V ä i k e n e o n s e e
s õ n a k ü l l , a g a t e m a s e e s o n s u u r u s u s a l g a m i -
n e” (väljavõte Psaltri tõlgendusest — Àââàêóì 1927, vrg.
465)17. Täpselt sama räägib Avvakum vormi “àìèíú” (aamen)
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15 Uuendused, mille üle Avrami arutleb, jäid paljudel juhtudel “Usutun-
nistuse” lõplikust redaktsioonist välja, s.t. nad peegeldavad paranda-
mise vahestaadiumi.

16 Vrd. Simeon Polotski vastusega “Valitsuskepis” [Simeon Polotskist,
mungaks pühitsemiseni 1656. aastal Samuil Petrovski-Sitnianovitš
(1629–1680) — valgevene päritolu vene kirikutegelane ja kirjanik.
Asutas 1678. a. Kremlis õukonna trükikoja, oli Slaavi-Kreeka-Ladina
Akadeemia asutamise algatajaid. Traktaatides “Valitsuskepp” (1667)
ja “Usupärg” (1670) vastustas vanausulisi, pooldas valgustust ja ilma-
likku kultuuri. Esteetikas lähtus baroki põhimõtetest. — Tlk. mrk.]:
Ñèìåîí Ïîëîöêèé 1667, 151 (70. paljastus ja paljastuse ümberlük-
kamine).

17 Selle kohta vt. Avvakumi “Läkituses võõrastele” (Áîðîçäèí 1898,
Lisa, 42), samuti ka Nikita Dobrõnini palvekirjas [Dobrõnin, Nikita
(srn. 1682) — Suzdali vanausuline vaimulik, mitme protesti- ja palve-



kohta, mis ilmub Nikoni ajal parandatud tekstidesse:
“vanades raamatutes on “àìèíü”, aga uutes — “àìèíú”.
V ä i k e n e o n s e e s õ n a k ü l l , a g a p a n e b t o i m e
s u u r e u s u s a l g a m i s e” (Áîðîçäèí 1898, Lisa, 42).

Niisiis ketserlikuks võidakse tunnistada mitte ainult sisu,
vaid ka keelevorm. Sellele vastavalt võidakse ususalgami-
seks pidada mitte ainult konkreetset teksti, millel on mingi
piiritletud mõte, vaid ka keelt kui erisuguste mõtete väl-
jendusvahendit18.
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kirja autor (1659, 1665, 1682), milles vaidlustab kirikureformiga
seotud muudatusi. Suletakse selle eest kloostrisse, kust pärast patu-
kahetsemist vabastatakse. Ometi saab temast 1682. a. streletside
ülestõusu (nn. hovanštšina) eestvõitlejaid, koguni vanausuliste dele-
gatsiooni juht Moskva kremlis korraldatud dispuudil. Hukatakse
Punasel väljakul tsaarinna Sofja käsul. — Tlk. mrk.] (Ñóááîòèí, IV,
138, 152; Ðóìÿíöåâ 1916, 462, 466–467, 495 ja Lisa, 340, 354). Sel-
lele vastavalt võidi ühe või teise vormi — genitiivi või daativi — kasu-
tamist üldiselt mõtestada vastava teksti õigsuse või vääruse diagnosti-
lise tunnusena. Nõnda põlgab Andrei Denissov [Denissov, Andrei
(1675–1730) — asutas Venemaal vanausuliste kloostri taolisi asu-
meid ja muutis need tänu oma silmapaistvale jutlustamisoskusele ja
arukusele kõigi vanausuliste hulgas hinnatuks. Võimud saatsid De-
nissovile küsimustiku ja kohustasid teda sellele vastama. Denissov sai
oma vastuste sisulise sügavuse ja stilistiliste vooruste tõttu laiades
ringkondades tuntuks. — Tlk. mrk.] oma poleemilistes läkitustes
mõnede edelavene endisaegsete raamatute tõendused ära just selle-
pärast, et nendes seisab “âî â�êè â�êîâú”, mitte aga “âî â�êè â�êîìú”
(Ñìèðíîâ 1909á, 195); samal põhjusel vaidlustavad pomooride esi-
mesest kirikukogust osavõtjad kakssada aastat hiljem Ivan Groznõi
ajastu laulutekste (Äåÿíèÿ 1909, teise paginatsiooni lk. 63).

18 Iseloomuliku põhjenduse mis tahes kõrvalekaldumiste võimatuse
kohta sakraalse teksti kanoonilisest vormist võib leida diakon [Alek-
sandri — tlk.] vanausuliste sekti vastustes Ni�ni-Novgorodi ja Ala-
torka peapiiskopi Pitirimi [Pitirim (srn. 1738) — oli vanausuliste
apologeet Valgevenes. Hiljem saab temast kirglik vanausuliste vasta-
ne. Need vaated kajastuvad tema “Vastustes vanausulistele Praštšit-
sas”. — Tlk. mrk.] küsimustele 1719. a. (nn. “Vastused Pitirimile”
ehk “Ker�enetsi” ehk “Diakoni vastused” [Kaugel Ker�enetsi jõe äär-
setesse sügavatesse metsadesse (Ni�ni-Novgorodi kubermangus) olid
tekkinud tsaarivõimu jälitamiste eest pagenud vanausuliste asumid,



Öeldu valguses on täiesti loomulik, et vähimadki hääl-
dusvead sakraalsete tekstide lugemisel — nagu näiteks å ja
w eraldamatus lugemisel jmt. — parandati vahetult juma-
lateenistuse ajal otsekohe ära (nii nagu seda vanausuliste
juures nüüdki võib näha — Ñåëèùåâ 1920, 16; Óñïåíñêèé

1971, 45)19. Ühes XVII sajandi keskelt pärit ortoeepia
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mida peapiiskop Pitirim oli sõjaväega korduvalt lasknud maha põle-
tada. Pärast 1762. aastat, kui vanausulistel võimaldati koju tagasi
pöörduda, laienes sealne asustus (tänu Moskva kaupmeeste toetusele)
ometigi uuesti. Aastatel 1825–1855 inspekteeriti asumeid Nikolai I
poolt kehtestatud korra järgi. 1853. a. likvideeritakse Ker�enetsi asu-
mid ametlikult. Kuid salaja hingitsesid nad ikka edasi. — Tlk. mrk.];
selle teose autoriks peetakse Andrei Denissovit). Sõnavõttudes teksti-
muutmiste ja sealhulgas keele muutmiste kohta, mis kirikulõhe esile
kutsusid, väidavad vanausulised: “Ära siis imesta meie kõhklemiste
pärast, mis meil teie uuenduste suhtes on. Püha isa Spyridon, Tri-
mythia peapiiskop, ei kannatanud välja jumalasõna moonutamist,
kui piiskop Trifyllios muutis kirikus jutlustades evangeeliumi keelt tä-
hendamissõnas [Vt. Johannese evangeelium, 5:8 — tlk.], kus Kristus
ütleb nõrkenule võta oma voodi). Püha Spyridon sai siis tema peale
vihaseks ning tõendas tema süüd: “Kas sa arvadki, et parem on ütelda
võta vastu oma säng (âîçìè îäðú ñâîé)?” Ja seda ütelnud, jooksis ta
kirikust välja, kaitstes kiivalt Kristuse sõnu, mida reetor Trifyllios oli
kavalalt moonutanud [---]. Seda enam peame meie, kes me kiriku
keeldude ees kartust tunneme, kahtlema, kas nii rohkeid uuendusi
kasutada või mitte kasutada ja nad kõrvale heita, mis on paikapida-
vam kui see, et neist kinni pidada” (Keðæåíñêèå îòâåòû 1906,
179–180). Tšudovo eraku Jefimi [Jefimi Tšudovost (srn. 1705) —
vanavene kirjamees, tõlkija ja jutlustaja. Tõlkis kreeka keelest vaimu-
likku kirjandust, võttis osa kirikuslaavikeelse Uue Testamendi toime-
tamisest. 1680-ndatest alates polemiseeris “grekofiilide partei” ees-
otsas “latinistide” lääneliku orientatsiooni, nende filoloogiliste ja
teoloogiliste põhimõtete vastu. — Tlk. mrk.] teoses 1692. aastast
“Ennemalt trükitud Minei raamatute keeletarvituses esinevate vigade
parandamisest” motiveeritakse Minei tekstide täpse vahendamise
hädavajalikkust ühtlasi nii: “Kuna pühakute elulood on kõikse pare-
mad, siis on ka sõnad nendes meie sõnadest paremad ja tõelisemad”
(Íèêîëüñêèé 1896, 61).

19 Psalmilugeja vigade parandamise kohta jumalateenistuse ajal vt.
muuhulgas Paulost Aleppost (Ïàâåë Àëåïïñêèé, IV, 126) ja diakon
Fjodori (Ñóááîòèí, VI, 229–230) tunnistusi.



käsiraamatus lõpeb peamiselt valedele sõnarõhkudele jms.
keskenduv analüüs järgmise tähelepanuväärse järeldusega:
“Hirm hakkab, vennad — hirmus ei ole mitte ainult nii
ütelda, vaid ka nii m õ t e l d a” (Áóñëàåâ 1861, vrg. 1088),
s.t. vale vorm eeldab, et ka mõte võib olla vale: reegleid
rikkuva väljenduse korrelatsioon reegleid rikkuva sisuga
avaldub siin maksimaalse selgusega. Vrd. samalaadse suh-
tumisega k i r j a v i g a d e s s e pühade raamatute ümberkir-
jutajate juures; vt. spetsiaalset vene kiriku talitusraamatu-
tesse kuuluvat “Kirjutajaks lubamise palvet”: “On patt
ümber kirjutada pühade apostlite ja pühade isade pühasid
ja Issandat kiitvaid kirjatükke oma tahtmise ja arusaamatuse
mõõtu mööda, aga mitte nii, nagu on kirjutatud” (Ãîðñêèé

è Íåóñòðîåâ, III, 219; vrd. Ïåòóõîâ 1888, 45–46; Àëìàçîâ,
III, 210, 216; Íèêîëüñêèé 1896, 58, 62; Îãíåâ 1880, 9).
Ümberkirjutaja olukord oli siiski keerulisem, sest ta pidi
samaaegselt parandama kopeeritava teksti vigu, ja nõnda
leiamegi vanavene kirjutaja pattu kahetsevate vastuste hul-
gast, mida temalt pihil oodati, muuhulgas ka niisuguse for-
muleeringu: “kirjutasin raamatud ümber ega parandanud
neid ära” (Àëìàçîâ, III, 238; Ïåòóõîâ 1888, 45)20.
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20 Vanavene kirjutaja suhtumist oma ümberkirjutatavasse teksti iseloo-
mustab ilmekalt sissejuhatus pühade isade elulugude kogumikule
metropoliit Joasaf Skripitsõni XVI saj. algusest pärinevast raamatu-
kogust, mis S. P. Rozanovi arvates on Joasafi enda kirjutatud (Vene-
maa Riiklik Raamatukogu, Moskva Vaimuliku Akadeemia kogu,
¹ 684): “Kirjutasin mitmest ärakirjast ümber, püüdes õiget [teksti]
üles leida. Ja leidsin nendes tekstides palju parandamata vigu. Aga
kuidas suudaks minu kehv mõistus neid parandada? Ja et ei suudagi,
jätsin need sinna, et need, kes on meist targemad, parandaksid selle,
mis on parandamata ning lisaksid selle, mis on puudu. Aga kui selles,
mida ma olen kirjutanud, leidub midagi, mis arusaamisele vastu hak-
kab, palun selle eest andeks. Las see, kes hakkab seda ümber kirjuta-
ma või läbi lugema, ei kirjuta ega loe seda niisugusel kombel, vaid kir-
jutagu ja rääkigu seda, mis on õige, nii nagu on Jumalale meelepärane
ja hingele tulus, nagu seda minagi, patune, soovin. Ja [rääkigu] mitte



On tähelepanuväärne, et säärane suhtumine suulise ja
kirjaliku kõne vigadesse ei ole katoliiklikule Läänele üldse
iseloomulik (vt. Mathiesen 1972, 48–49); tahtmatut viga
ei seostata seal sisu moonutamisega ja järelikult seda ei käsi-
tata patuna (samaaegu Venemaal sõna “ïîãðåøíîñòü”, tule-
tis sõnast “ãðåõ” (patt), tähendabki “viga”). Moskva-vene
ja edelavene erinev suhtumine sellesse probleemi on
sellest vaatenurgast sama iseloomulik. Nõnda on Pjotr
Mogila21 eessõnas 1646. a. talitusraamatule (I osa, 5. leht)
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ainult sellest, mis ma siin olen kirjutanud, vaid ka sellest, mida mujal
olen kirja pannud ja rääkinud, ja kui miski sellest ei satu olema Juma-
lale meelepärane ega hingele tulus minu oskamatuse või rumaluse
pärast, siis palun selle eest, et mõni ei teeks niisamuti, vaid teeks pare-
mini, nii, nagu on Jumalale meelepärane ja hingele tulus. Ja ma rõõ-
mustan selle üle ning arvan siia Jumala armu, mis võtab süü nendelt,
kes oma süüd otsides on hingele häda teinud” (vt. Ðîçàíîâ 1930,
280). Hiljem reprodutseerib selle teksti sõnasõnalt Arseni Gluhhoi
[“Gluhhoi” osutab sellele, et Arseni oli kurt — tlk.] eessõnas 1616. a.
Kanoonikule, mille ta oli ümber kirjutanud (vt. Èëàðèé è Àðñåíèé,
II, 555–556, ¹ 281); analoogilise teksti võib leida ka Arseni Gluhhoi
teistest käsikirjadest (samas, II, 57, ¹ 283; III, 48, ¹ 684). (Tuleb
silmas pidada, et nii Joasaf Skripitsõn kui ka Arseni Gluhhoi olid
Troitse-Sergijevi suurkloostri mungad; seega Joasafi raamatukogu
käsikirjad olid Arsenile kättesaadavad.)

Vrd. kirikuraamatute parandamise kohta käiva Stoglavi kirikukogu
1551. a. erimäärusega kirjutajate kohta: “[---] las kästakse kirjutaja-
tel, kes linnades raamatuid ümber kirjutavad, teha ärakiri heade tõlge-
te pealt; parandagu see pärast ärakirjutamist ära ja las seejärel müü-
vad, aga parandamata raamatuid ärgu müügu. Aga kirjutajaid, kes on
raamatu ümber kirjutanud ja neid parandamata müüvad — neid
karistatagu rangelt. Ja karistatagu rangelt sedagi, kes parandamata
raamatu ostab — et ta edaspidi nii ei teeks. Ja kui edaspidi säherdusi
ostjaid ja müüjaid päevavalgele ilmub, siis võetagu nendelt raamatud
muidu ära” (Ñòîãëàâ 1890, 127–128).

21 Mogila, Pjotr (Petro 1597–1647) — silmapaistev ukraina kiriku- ja
kultuuritegelane. Oli a-st 1632 Kiievi Petšerski suurkloostri arhi-
mandriit, a-st 1632 Kiievi ja Galiitsia metropoliit. Tal oli suuri tee-
neid Konstantinoopoli patriarhaadi, Vene-Ukraina ja Moldaavia-
Valahhia õigeusukirikute suhete korrastamises. Poliitilistelt vaadetelt
oli Poola-sõbralik, pooldas Ukraina lähenemist Poolale (ja kaugenemist



eraldi rõhutanud, et “kui talitusraamatutesse ongi sattu-
nud mõned vead või vääratused, siis ei kahjusta need kui-
dagi meie lunastamist, sest nad ei tee olematuks pühade
sakramentide arvu, väge, ainet, vormi ja vilju” (Òèòîâ

1916–1918, 268, Lisa, 371).
Niisiis, ketserlikuks võidakse tunnistada mitte ainult mõte

või usk, vaid ka tähistamine ise, teisisõnu mõtte märgiline
kuju. Põhimõtteliselt samastatakse vorm ja sisu, ja mis ta-
hes kõrvalekallet õigest tähistamisest võidakse siduda sisu
muutmisega või vähemalt pidada sisusse sekkuvaks. Kirja-
keele sõnad käibivad nendes tingimustes nii, nagu tavali-
selt funktsioneerivad ainult pärisnimed. Tõepoolest, just
pärisnimesid iseloomustab tähistaja ja tähistatava vahetu
ja ühemõtteline seos: muutus nime vormis seostub tavali-
selt teise denotaadiga (teise sisuga), s.t. on loomulik, et
muudetud vormi mõistetakse teise nimena (vrd. Jakobson,
Halle 1962, 464–467; vrd. ßêîáñîí 1972)22.

* * *

Kirikuslaavi keelt ei käsitata Venemaal kui lihtsalt üht võima-
likku informatsiooni edastamise süsteemi, vaid kui süsteemi,
millega õigeusklikule usutunnistusele antakse sümboolne
kuju — seda käsitatakse õ i g e u s u i k o o n i n a. Sedalaadi
tajumust on teoloogiliselt motiveeritud spetsiaalses keele-
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Moskva-Venemaast), soodustas seal õigeusu levikut, kuid ei poolda-
nud õigeusu ja katoliku kiriku liitu. Asutas 1631. a. kloostris kõrgema
kooli, millest 1701. aastal sai Kiievi Akadeemia. Võttis 1640. a. osa
Slaavi-Kreeka-Ladina Akadeemia asutamisest. Ladina keele ulatusli-
ku levitamise pärast sattus vastuollu Moskva-meelsete kirikuisadega.
Arendas trükiasjandust, koostas õigeusu käsiraamatuid, sealhulgas
katekismuse, mis ilmus 1662. a. Kuulutati Ukraina, Rumeenia ja
Poola õigeusukirikute pühakuks. — Tlk. mrk.

22 Vt. sellega seoses tähelepanekuid pärisnimede rolli kohta mütoloogi-
lises teadvuses: Lotman, Uspenski 1999.



teoorias, mis õigeusukirikus töötati välja veel kreeka mõ-
jude aegu ja mis edaspidi sai Venemaal laialt tuntuks23.
Hing (øõ÷Þ), sõna (ëóãïò) ja mõistus (íïõ̃ò) moodustavad
selle õpetuse järgi lahutamatu terviku, mida käsitatakse
ühena Kolmainsuse manifestatsioonidest. Sõna sünnib kaks
korda: kõigepealt sünnib ta mõistusega tabamatul kombel
hinges24, seejärel sünnib ta kehas, s.t. saab materiaalse kuju
inimese keha vahendusel — sarnaselt sellega, kuidas Ju-
mal-Poeg sündis kõigepealt mõistusega tabamatult Jumal-
Isast, ja sai hiljem neitsi Maarja inimomase keha kaudu
materiaalse kuju (Mathiesen 1972, 28–29). Seega õige usk
määrab õige väljendamismooduse.

Kuivõrd keeled assotsieeruvad mõne teisegi usutunnis-
tusega, siis tingib niisugune lähenemisviis negatiivse suh-
tumise teistesse keeltesse. Näiteks ladina keelt tajutakse
katolikuusu sümbolina (katoliikluse omamoodi ikoonina),
tatari keel assotsieerub muhameedlusega jmt.
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23 Vrd. muuhulgas niisuguste teostega, nagu seda on Jossif Volotski
traktaat sõna kaheksast osast, “Vestlus kirjaoskajaks õppimisest”,
“Valgustaja” ja Zinovi Otenski “Tõe kättenäitamine nendele, kes uut
õpetust küsivad” [Otenski, Zinovi (srn. 1568 või 1570/71/72) —
Otenski kloostri (Novgorodi lähistel) munk, arvukate usuõpetust
jagavate, aga ka poleemiliste teoloogiliste teoste autor, Vene õigeusu-
kiriku pühak. Põhiteoseks on “Tõe kättenäitamine nende jaoks, kes
uut õpetust küsivad”, mis on kirjutatud kolme kleeriku vestluse vormis
ja selles püstitatakse küsimus sellest, kas Feodossi Kossoi ketserlikud
vaated on õiged või valed. Ärakaranud pärisorjast munk Kossoi pro-
pageeris üleüldist võrdsust ja ususallivust, kritiseeris riigivõimu ja
ametlikku kirikut ning vastustas sõjad. Need ideed levisid Leedust, kus
Kossoi redutas, Venemaale. Otenski pühendub Kossoi ideede üm-
berlükkamisele ja sellega ühenduses käsitleb ikooniteooria ja ikooni-
kummardamise põhiaspekte. — Tlk. mrk.]. Vt. ßãè÷ 1896, 40–41, 47,
362, 385–388; Ñóõîìëèíîâ 1908, 352; Äìèòðèåâà 1979, 210, 224,
241, 251, 264; Ñóááîòèí, VIII, 219.

24 Sellega seoses vrd. universaalse ettekujutusega mõttest kui kõnelemi-
sest südames (Òîïîðîâ 1973a, 140–141).



Vastavalt sellele suhtutakse Venemaal ladina ja tatari keel-
de kui kaheldamatult roojastesse keeltesse, mis kõnelejat
põhimõtteliselt rüvetavad. Kui Antiookia patriarh Maka-
rios saabus XVII sajandi keskpaiku Moskvasse, siis keelitati
teda eraldi, et ta “sugugi ei räägiks türgi keelt”. “Hoidku
Jumal,” teatas tsaar Aleksei Mihhailovitš, “et niisugune püha
mees ei rüvetaks oma huuli ja keelt selle räpase kõnepruu-
giga” (Ïàâåë Àëåïïñêèé, III, 20–21). Üldiselt samasugune
oli suhtumine ladina keelde. “Ladina keelt armastab kõigest
hingest saatan,” kinnitab Ivan Višenski “Targa ladinlase
vaidluses rumala ukrainlasega”25 (Èâàí Âèøåíñêèé 1955,
194). Iseloomulik on vahejuhtum patriarh Nikoni vaidluse
ajal Gaza metropoliidi Paisios Ligaridesega26. Kui Paisios
hakkas Nikonile vastu vaidlema ladina keeli, hüüatas
Nikon: “Sinu enda suust ma mõistan su süüdi, sa halb sula-
ne! Sa ei ole õigeusklik, sest sa kõnetad meid litsakas ladi-
na keeles” (Ãèááåíåò, II, 61, mrk. 1, vrd. ka lk. 436)27.
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25 Višenski, Ivan (ca 1550 – pärast 1620) — ukraina õigeusumunk ja reli-
gioonifilosoof, katoliku ja uniaadikiriku (s.t. Bresti kirikukogul 1596
roomakatoliku kirikuga ühinenud õigeusklikud, kellel on oma kiriku-
korraldus ja jumalateenistuskord) vastaste teoste autor. Vastandas
oma töödes katoliku kiriku hierarhiseerituse ja bütsantsliku asketismi.
Oma teoseid ei kirjutanud ta kirikuslaavi keeles, vaid vanavalgevene
e. vanaukraina e. läänevene keeles, mis oli Leedu suurvürstiriigis käi-
bel kirjakeelena. — Tlk. mrk.

26 Ligarides, Paisios (1610–1678) — Jeruusalemma kiriku piiskop, Gaza
õigeusukiriku metropoliit, 1660-ndatel Moskva Venemaa kiriku-
poliitilise võitluse aktiivne tegelane. Ülempreester Nikoni kutsel
Moskvasse saabununa (1662) sekkus Nikoni kirikureformi vaidlus-
tesse ja asus tsaar Aleksandr Mihhailovitši ja bojaaride poolele. Oma
õpetatuse poolest (milles ei puudu ladina kultuuri mõjud) silma
paistnud vaated selles asjas sõnastas ta vastustes kolmekümnele küsi-
musele, millega tema poole pöördus bojaar Strešnev. Tsaari usaldus-
alusena võttis Ligarides osa Nikoni-vastase kohtu protseduurilisest
korraldamisest, kuid kohtupidamisse ise ei sekkunud. — Tlk. mrk.

27 Neid sõnu kordab Nikon ise oma vastuväidetes S. L. Strešnevile (26.
vastuväide, vt. Íèêîí 1982, 650–651; Íèêîí 1861, 490); selle lause



Ladina keelde suhtutakse kui tüüpilisse ketserlikku keel-
de, mis juba loomu poolest moonutab kristliku õpetuse
sisu28: ladina keeli väljendudes ei saa jääda õigeusklikuks,
ja vastupidi, selleks, et olla õigeusklik, tuleb omaks võtta
ka õigeusklik väljendusviis, s.t. tarvitada kreeka või kiriku-
slaavi keelt29. Säärane suhtumine ladina keelde kajastub
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esimene pool kujutab endast tsitaati Luuka evangeeliumist (19:22).
Paisios Ligaridese tunnistuse järgi keeldus Nikon kuulamast tema ladi-
nakeelset kõnet, väites, et ladina keel — see on “ketserite neetud
keel” (Ìàêàðèé XII, 452–453). Vrd. veel selle intsidendi kirjeldusega
Nicolaas Witseni sulest (Witsen 1966–1967, 209, vrd. 446).

28 Witseni tunnistuse järgi on venelased öelnud, et “ladina keel on ket-
serlik keel, sest Jumal seda keelt ei räägi” (Witsen 1966–1967, 446).
Selle ütlemise mõtet tuleb nähtavasti mõista nii, et seda, mida Kristus
õpetab, ladina keel adekvaatselt edasi ei anna.

29 Vrd. ühelt poolt kreeka ning kirikuslaavi keele ja teiselt poolt ladina
keele vastandamisega Zahhari Kopõstenski [Kopõstenski, Zahharia
(srn. 1627) — Lääne-Venemaa kirikutegelane ja kirjanik. Avaldas
1619. a. Azari pseudonüümi all katoliiklusevastase traktaadi “Raa-
mat usu kohta”. Tuntuimaks sai tema 1621. a. ilmunud “Palinoodia”
(kr. palinôdia, korduslaul, vastulaul: märgib luuletust, mille autor
võtab avalikult tagasi oma äsjased (endised) väited), mis oli ilmumisajal
Venemaa mõjukaim katoliiklaste ja uniaatide vastane ning vene õige-
usku kaitsev ja õigustav, silmapaistva eruditsiooni ja kirjakultuuriga
koostatud teos. Katoliikliku mõju süvenemist Venemaal hindas Ko-
põstenski maailmalõpu lähenemise tunnusena. — Tlk. mrk.] sisse-
juhatuses (1623) apostel Pauluse kirjade Kuldsuu-poolse tõlgenduse
tõlkele [Johannes Kuldsuu, õieti Johannes Chrysostomos (u. 350 –
407) — viljakaim kreeka kristlik kirjamees. Pärast ristimist (372) las-
kis end pühitseda mungaks; hiljem tegutses kleerikuna Antiookias.
Keiser Arkadiose käsul määrati Konstantinoopoli piiskopiks. Kriiti-
kuna kutsus esile vaimulikkonna ja keisrinna meelepaha, tagandati ja
pagendati Armeeniasse. Kultuurilooliselt ja ajalooliste dokumentide-
na on tähtsad tema 21 nn. sambajutlust Antiookias ja 236 pagenduses
koostatud kirja. Kõneosavuse pärast sai ta VI saj. hüüdnimeks Kuld-
suu. Kuldsuu põrm maeti 438. a. ümber Konstantinoopolisse. —
Tlk. mrk.] Kreeka ja kirikuslaavi keel tunnistatakse siin keelteks, mis
väljendavad õigeusklikku teoloogilist mõtet adekvaatselt, samal ajal
kui ladina keel ei ole Zahhari Kopõstenski arvates võimeline seda-
laadi sisu vahendama. “Slaavi keelel on niisugune vägi ja väljenda-
misjõud, mis kreeka keelega olemuse poolest kokku kõlab ning mis



XVII sajandi viršades30 (nende autor arvatakse olevat Ivan
Nassedka31)

Ja oma ladina kirja ja keelt katoliiklased kiidavad suurisui
ja räägivad sellest kui tarkpeade õigeimaist keelest ja kirjast,
aga meile on teada, et ladina värk on ju kurjast.
Pühad mehed ei ole ju loonud neil keelt ega kirja,
selle loonud helleenid — risti tundmata paganarahvas.
…
Aga meie keeled ja kiri on püha mehe poolt loodud,
kõigi Jumala taimede värv on kätketud nendes —
jah, bulgaarlastele ja teistele slaavlastele
on see vaimline valgus nüüd edasi antud —
sestap kristlik meil hing,
sestap kuulame Issanda käske.

(Áûëèíèí è Ãðèõèí 1987, 378)32
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selle alla paindub,” kirjutab siis Zahhari Kopõstenski, viidates muu-
hulgas sarnasustele liitsõnade moodustamisel ja samuti käänamis-
süsteemis. “Sellepärast on kõige muretum rääkida ja kõige kindlam
filosoofiat ja usuteadust kirja panna slaavi keeles ja ümber panna
kreeka keelest, selle asemel et tarvitada ladina keelt, mis on kesine ja
mis kõrgete, Jumalale meelepäraste ütlemiste tarvis ei kõlba ega anna
rahuldavat mõõtu välja” (Òèòîâ 1916–1918, Lisa, 74).

30 Virša (< ld. versus, värss; poola wiersz; ukr. âipø). Algselt vaimuliku,
hiljem ilmaliku sisuga värsivorm, mis kujunes Ukrainas välja XVI saj.
lõpul ja XVIII saj. alguses ning levis XVII saj. lõpul Venemaale. Vara-
sed idaslaavi viršad on silprõhulised ja muutuvad hiljem, poola mõju-
de survel süllaabilisteks. — Tlk. mrk.

31 Nassedka, Ivan (1570–1660) — vene kirjanik ja kirikutegelane. Kir-
jutas 1642. a. luteriusu vastase poleemilise teose “Ülestähendused
luterlaste kohta”, millesse on põiminud ligi 30 viršat. Oli esimesi
süllaabilise luule eelkäijaid Venemaal. — Tlk. mrk.

32 Kirikuslaavi keele ladina keelest üleoleku argumenteerimine on siin
tagasiviidav munk Hrabri pajatuse juurde “Kirjatähtedest”, mis vene
XV–XVI saj. kirjameeste hulgas oli väga populaarne. Lähemalt vt.
siinses kogumikus lk. 326–328, mrk. 56.



Seega on igati loomulik, et Moskvasse saabunud Kiievi
munkade vastu, kes 1650. a. (veel enne kirikulõhet) asutasid
end seal ladina keelt õpetama, avaldatakse ägedat protesti.
Näiteks Lukjan Golossov33 (hilisem Saadikute prikaasi kir-
jutaja [prikaas — keskvalitsusasutus Vene riigis XVI–XVII
saj. — tlk.]) ütles nõnda: “See, kes ladina keele ära õpib,
s a t t u v a t õ i g e l t t e e l t p a t u t e e l e”34, lisades uhkust
varjamata, et tema “ladina keelt ei oska ja et selles [keeles]
on palju ketserlikku”. Kellelegi papp Stepanile, kes Arseni
Kreeklase juures ladina keelt õppis, andsid sugulased ja sõb-
rad tungiva soovituse: “Jätku ladina keele õppimine, see
on halb; aga mis seal halba on, seda nad ei ütelnud”; ja too
olevat tõepoolest õppimise katki jätnud ning raamatu lõh-
ki rebinud. Samuti pidas Moskva papp Foma 1649. aastal
köster Konstantin Ivanoviga nõu: “Ütle, ole hea, mis teha:
lapsed, kes tema juures pihil käivad, küsivad luba, et Kiie-
visse ladina keelt õppima minna. Ja tema, Kostja, kostnud
talle: ärgu jumala pärast lasku, s e l l e e e s t k a r i s t a b
J u m a l s i n u h i n g e” (1913, 145–146, Lisa, 1)35.
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33 Golossov, Lukjan Timofejevitš (srn. 1683) — Vene riigitegelane ja
diplomaat. Suhtus eitavalt plaani asutada Moskvas kool ladina keele
õpetamiseks. Samas on Venemaad väisanud välismaalased kinnita-
nud, et Golossov oli 1660.–1670. aastatel üks kahest riigitegelasest
Venemaal, kes oskas ladina keelt. — Tlk. mrk.

34 Huvitaval kombel saab seesama Golossov edaspidi oma ladina keele
oskuse poolest kuulsaks (vt. Witsen 1966–1967, 176–177, 211, 221;
Ðåéòåíôåëüñ 1905, 98–99); seejuures osutab Reutenfels, et teadmi-
sed ladina keelest tõid Golossovile “palju tüli ja häda” (160). 1653.
aastast on Golossov patriarhi kantselei kirjutaja, s.t. asub tööle Nikoni
otseses alluvuses; 1680-ndatel kirjutab ta viršasid Simeon Polotski
vaimus. Seega pole kahtlust, et lõppude lõpuks saab temast Nikoni
kultuurireformide pooldaja. Tema kohta vt. Áîãîÿâëåíñêèé 1946,
247; Âåñåëîâñêèé 1975, 122–123; Ïàí÷åíêî 1973, 110–111.

35 Need ütlused on meieni jõudnud “Toimikus munk Sauli kaebusega
bojaaride Ivan Vassiljevitš Zassetski, Luka, Timofei poja Golossovi
kohta ja Blagoveštšenski katedraali kaebusega köster Konstantin



Juba pärast vene kiriku lõhenemist — XVII sajandi teisel
poolel ja XVIII sajandi alul — vallandab suhtumine ladina
keelde vanausuliste keskel agara poleemika suurvene ja ede-
lavene rühmituste (nn. “grekofiilide” ja “ladinameelsete”)
vahel. Tähtis meie jaoks on seik, et selles poleemikas pöö-
ratakse olulist tähelepanu keeleküsimustele, nimelt vaiel-
dakse selle üle, kas õigeusuõpetust on võimalik ladina kee-
li vahendada. Polemiseerides Tšudovo munga Jevfimiga36

on Silvestr Medvedjev37 oma raamatus “Eluleivamanna”
(“Ìàííà õëåáà æèâîòíàãî”, 1687) kirjutanud, et talle tun-
dub kummalisena hardus kreeka keele ees, “justkui oleks
Jumal sellele keelele andnud niisuguse väe, mis ei lase kel-
lelgi selles keeles ketserlikult kirjutada”. Medvedjev küsib:
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Ivanovi kohta sellest, et need on tema mungakongi külastanud ja ket-
serlikku juttu ajanud” (selle kohtuasja kohta vt. Ñîëîâüåâ, V,
491–492; Ìàêàðèé, XI, 134–136; Õàðëàìïîâè÷ 1914, 135–136).
Vrd. seda Stefan Vonifatjevi palvekirjaga 10. oktoobrist 1650. a.,
milles palutakse luba Kreeka-Ladina Kooli õpilase Ivan Zassetski ja
tema kaaslaste saatmiseks kloostrisse ladina keele õppimisest keeldu-
mise eest (Ðóìÿíöåâà 1986, 35).

36 Jevfimi (< kr. Euphimos) (srn. 1705) — munk, grekofiilide ideolooge.
Oli Moskva Tšudovo kloostri kellermeister ja Moskva trükikoja kor-
rektor, kus tegeles aastakümneid vaimuliku kirjanduse trükkitoime-
tamisega. Temalt on säilinud ka originaalloomingut. Jevfimi enda tõl-
ked on suuremalt jaolt säilinud käsikirjaliselt. Dogmaatikuna polemi-
seeris järjekindlalt ladinlastega, keda pidas “tõelise õigeusu” vaenlas-
teks. Tema põhioponendiks oli Silvestr Medvedjev, kolleeg trüki-
kojast, kelle vaateid ta pidas “ketserlikuks ladina mürgiks”. Üheks
nende vaidluse objektiks oli küsimus leiva ja veini transsubstantsiat-
sioonist armulauasakramendi toimingus. — Tlk. mrk.

37 Medvedjev, Simeon (mungana Silvestr) (1641–1691) — mitmekülg-
selt haritud, silmapaistvate võimetega uuendusmeelne kirja-, keele-
ja riigimees, hariduse ümberkorraldamise eestvõitleja. Oli Moskva
Salajaste Asjade Prikaasi ametnik, võttis Kuramaal osa läbirääkimistest
Rootsi ja Poola diplomaatidega. Hiljem sai temast munk ja Moskva
trükikoja korrektor. Vaadetelt oli veendunud latinist ja tsaarinna
Sofja pooldaja. Peeter I laskis ta hukata süüdistatuna osalemise eest
tsaari vastu suunatud vandenõus. — Tlk. mrk.



“Kui Evangeelium või Apostlid tõlgitaks ladinakeelsetest
raamatutest õigesti ümber, kas neid sobiks siis uskuda või
ei sobikski?” (Ïðîçîðîâñêèé 1896, 528, 519). Analoogilisel
kombel polemiseerib munk Jevfimiga ka Gavriil Dometski
1704. aastal (ßõîíòîâ 1883, 88; Ñìåíöîâñêèé 1899, 335).
Selles poleemikas tõuseb selgesti esile põhimõtteline eri-
nevus keelde suhtumises endas: ühe poole jaoks on keel
lihtsalt mõtte edastamise vahend, teise poole jaoks aga ees-
kätt Jumala ilmutatud tõe väljendusvahend), s.t. ühel juhul
on keeleline väljendus midagi tinglikku (konventsionaal-
set), teisel juhul aga intiimselt seotud sisu endaga.

Jevfimi ja teised grekofiilid avaldavad omakorda ling-
vistilisi traktaate, milles põhjendatakse ladina keele — just
keele kui niisuguse, mitte aga selles keeles kirjutatud teks-
tide! — puudulikkust õigeusu jaoks ja kooskõlas sellega la-
dina keele õppimise kahjulikkust. Jevfimi kirjutabki sellele
küsimusele pühendatud traktaadi “Arutlus selle kohta, kas
meil on tulusam õppida grammatikat, retoorikat [---] või
seda vigurdamist õppimata end oma kasina aruga Jumala
meelevalla alla anda [---] ja missugust keelt on meil, slaav-
lastel, tarvilikum ja tulusam õppida — kas ladina või kreeka
keelt” (1684–1685); muuhulgas heidetakse siin ladina kee-
lele ette seda, et selles keeles hääldatakse sakraalseid nimesid
“kõlbelisust laostavalt”: “Jumala Poja enda päästvat nime
Ièñóñú hääldatakse Iåçóñú, pühakute nimesid hääldatakse
Ìèõàåëú, Äàíiåëü, Èçðàåëú, Èçìàåëú, Èåðóçàëåìú, Ãðå-

ãîðú38. Kõige häbiväärsem on aga see, et paljukannatanud
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38 Miikael — juuda rahva kaitseingel, üks peainglitest (“inglite vürst”),
võitleb Saatanaga (Jd 8; Ilm 12:7); Taaniel — prohvet (Mt 24:15);
Iisrael — esiisa Jaakobi (vt. 1Ms 32:28) kaheteistkümnest pojast
(“Israeli lapsed”) alguse saanud kaheteistkümne suguharu järeltulijate
maa; Aabrahami vanim poeg Iismael, araablaste kui Koraani ja islami
sünnitanud rahva esiisa; Jeruusalemm — > akadi urušãlimu — Jumala



vaga Iîâú’i hüütakse ropendavalt ¯îáú’iks (Job’iks39 >
Hiiobiks) (Ñìåíöîâñêèé 1899, Lisa, XV)40. Euphimos väi-
dab, et ladina keele õppimine viib õigeusust eemale: “La-
dina keelt õppinud on pea kõik uniaadid41, vähesed on
õigeusklikuks jäänud” (samas, XXV). Sellestsamast mõt-
test peetakse kinni ka teises analoogilise sisuga traktaadis
“Lühike põhjendus, miks kreeka keel on ladina keelest ja
õpetusest vajalikum, ja mis kasu sellest slaavi sugu rahvale
on”42, mis on kirjutatud umbes samal ajal. Siin teatatakse,
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rahu rajatis, mille kuningas Taavet vallutas X sajandil e.Kr., et muuta
see Iisraeli kaheteistkümne suguharu liitriigi pealinnaks; Gregor —
küllap on see venepärane lühend nimekujust Gregorios; ometigi jääb
tsitaadis arusaamatuks, missugust Gregoriost silmas peetakse, sest
osutada saaks kahele idakiriku Gregoriosele ja ühele läänekiriku
Gregoriosele. — Tlk. mrk.

39 Vulgarism; meessoost 1. isiku imperfektiivne verbivorm suguühtes
olemise kohta, vene ekspressiivsete lausungite (nn. “vene mat’i”)
meelislekseeme. — Tlk. mrk.

40 Vrd. Iov’i nime läänepärase (latiniseeritud) häälduse hilisema ära-
kasutamisega J. B. Knja�nini poeemis “Papagoi” (1788–1790. aa.):
“Suud uljalt oli õppinud ta pruukima // Ja Iov’i nime saksa keeli röö-
kima”. See, mida siin silmas peetakse, saab täiesti selgeks konteksti
kaudu; vrd. sama poeemi ridadega eespool: “Ta sõnavaling oli äge,
lobe, // Ja lõpuks tuli ikka mat’” (Êíÿæíèí 1961, 710–711).

Boriss Uspenski äsjane väide näib väärivat täpsustamist, sest “lati-
niseeritud” nimi Hiiob (Èîá) on tagasiviidav just ladina keele välises-
se keeleareaali: vrd. kreeka Iob; heebrea `îjôb (tähenduses “kus on su
Isa (Jumal)?”). — Tlk. mrk.

41 Uniaadid ( < ld. ûnio, ühtsus) — Bresti kirikukogul 1596. a. rooma-
katoliku kirikuga ühinenud õigeusklikud; paavsti kirikupeana tun-
nustavad õigeusklikud; roomakatoliku kirikuga liidus olevate õige-
usu kirikute liikmed (uniaadikirikutel on oma kirikukorraldus ja
jumalateenistuskord). — Tlk. mrk.

42 Selle teose võimaliku autori kohta on oldud eri arvamusel; tavaliselt
nimetatakse munk Jevfimit või Nikolai Spafarit [< Neculai Spathari,
ka Neculai Milescu (1636–1708) — Moldova riigitegelane, kirjanik,
geograaf ja keelemees (polüglott). Võttis osa Moldova hospodari
vastasest ebaõnnestunud paleepöördest ja põgenes Venemaale, kus
koostas slaavi-kreeka-ladina sõnaraamatu ja kus oli diplomaatilisel
tööl (saadikuna Hiinas). Pooldas Venemaa ja Moldova liitu; nägi selles



et ladina keel “kahjustab” õigeusku: “Ja kui valgevenelased
kreeka õpetuse nappuse tõttu (välja arvatud Lvovis, kus
õpitakse kreeka keeles) õpivadki ladina keelt, siis ärgu
unustatagu, et vaid vähesed neist ei lõpeta uniaatidena,
aga neiski, kes nii ei lõpeta, võib märgata jesuiitluse igan-
deid [---]” (Êàïòåðåâ 1889, 96, 94)43.

Gavriil Dometskiga polemiseerides kinnitab Tšudovo
munk diakon Damaskin (1704): “Kui kirikuõpetaja oskab
ainult ladina keelt, siis ei saa teda nimetada Ida kiriku puhta
südamega pojaks” (ßõîíòîâ 1883, 88–89). 1705. aastal
kirjutas seesama mungast diakon Damaskin Novgorodi
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ainsat jõudu, mis vabastaks Balkani Türgi mõjust. — Tlk. mrk.] Vt.
Êàïòåðåâ 1889, 89–96; Ìèðêîâè÷ 1878, 31, mrk. 2; Áðàèëîâñêèé
1889, 280–281, mrk. 1; Ñìåíöîâñêèé 1899, 32; Ìèõàéëîâñêèé
1900, 4–11; Ôëîðîâñêèé 1949, 123.

43 Viimati mainitud teoses juhitakse muuhulgas tähelepanu ladina keele
erilisele ohtlikkusele esimese võõrkeelena; seejuures kreeka keele
oskajat tutvumine ladina keelega enam ei kahjustavat: “aga kreeka
keelt õppinule ei too kahju, kui ta soovi korral õpib ka ladina keelt;
kuid esimese keelena ladina keelt õppida on väga ohtlik, sest ladina
sakrament ja usk ja tavad, nagu näeme mitmete rahvaste, eelkõige
prantslaste juures, on end sisse poetanud just ladina keelega, ja miski
ei muuda inimest ja kombeid rohkem kui väärõpetus” (Êàïòåðåâ
1889, 96). Mõte selle kohta, et ladina keelt ei pea ilma kreeka keele
oskuseta teadma, öeldi 1687. aastal välja ka vendade Lihhudide poolt
[Ioanniki (< Ioannikos) (srn. 1717) ja Sofroni (< Sophronios) (srn.
1730) — Kreekast pärit haritlased. Patriarh Joakim kutsus nad
Moskvasse. Osalesid Slaavi-Kreeka-Ladina Akadeemia loomisel ja
selle tegevuses. Võtsid aktiivselt osa lõhestatud vaimulikkonna vahe-
lisest poleemikast ja (süüdistatutena ketserluses) aeti Akadeemiast
minema ning suleti 1701. a. Ipatjevi kloostrisse. Vabastati 1706. a.
Peeter I ukaasiga ning saadeti õppejõudude ning tõlkijatena Novgo-
rodi slaavi-ladina kooli. Sealt toodi nad Moskva Akadeemiasse tagasi.
Vennad on kirjutanud grammatika, retoorika, loogika jt. ainete õpi-
kuid. — Tlk. mrk.]. “Akoses” [täielik nimetus: “Akos ehk tohterdami-
ne ussihammustuste puhul” — tlk.] (Ïðîçîðîâñêèé 1896, 562–563;
Ñìåíöîâñêèé 1899, 274–275), seejärel ka Tšudovo mungast diakon
Damaskini poolt tema vastuväites Gavriil Dometski teosele 1704.
aastal (Îáðàçöîâ 1865, 91).



metropoliidile Iovile: “Kui tahad paljude, ka ristiõpetuse
raamatute varal Jumala sõnaga meeli ülendada, siis suvatse
endale leida kreeka tõlkijad ja ümberkirjutajad, et sa saak-
sid näha ilmaimet, sest sa jõuad äratundmisele, mäherduse
täielikkuse omandab kirjasõna helleeni keeles ja et meil
pole tarvis mingeid ladinlasi, et meil on parem olla ilma
nendeta. Nad meelitavad meid asjatult; neid ei saada meie
juurde mitte Jumal, vaid saatan — et võrgutada — mitte
meeleparandamiseks” (Îáðàçöîâ 1865, 94; vrd. ßõîíòîâ

1883). Niisiis ladina keel, nii nagu ka ladinakeelne õpetus,
seotakse otseselt saatanaga. Sellele vastavalt väidetakse ano-
nüümses vanausuliste teoses 1710. aastast (mis tõenäoli-
selt on pärit Kuzma Andrejevi sulest) ja mis on suunatud
Peeter I vastu, et Peetri põrgulise-olemus — teda käsitletakse
siin Antikristusena — ilmneb selles, et allkirja andes kirju-
tab ta oma nime ladina keeles44. “[---] Nii nagu Jeesuse
nimele salamisi lisatud moonutus annab teada teistsugu-
sest Jeesusest”, öeldakse selles teoses, “nii ka Peetri nimele
külge poogitud ladinakeelne nimekuju näitab kätte tema
sees ja tema peal aset võtnud põrgusigitise”: nii nagu Jee-
suse nimele lisatud üks täht annab teada “teistsugusest Kris-
tusest, mitte Kristusest, vaid Antikristusest45, nii ka Peetri
nimele lisatud ladina nimekuju paljastab saatana, kes nime
kandjas pesitseb (Ñìèðíîâ 1909a, 691–692)46. Tatištševgi
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44 Peetri allkirjaks olid nimekujud Petrus (Petros) või Piter. Peetrisse
kui Antikristusesse suhtumise kohta vt. siinses kogumikus lk. 138 jj.).

45 Uut vormi Èèñóñ, mis võeti kasutusele Nikoni ajal (endise Èñóñ ase-
mel), võisid vanausulised pidada Antikristuse nimeks. Vt. Ñìèðíîâ
1898, 041; Óñïåíñêèé 1989, 214.

46 Vrd. selles seoses kohtuasjaga 1725. a. kirjaliku lepingu kohta Saata-
naga: lepingule oli alla kirjutatud verega ja “ladina murdes” (Ïåðåòö
1907, 37–39); Witsen (1966–1967, 444) teatab juhtumist, kus ladi-
na keelt oskavale ja gloobust omavale inimesele esitati süüdistus nõi-
dumises ja anti piitsa.



oli (1730-ndatel) tunnistanud “Kahe sõbra jutuajamises
teaduse ja koolitusasutuste kasulikkusest”, et paljud “pea-
vad võõraste keelte, eriti ladina keele õppimist patuks”
(Òàòèùåâ 1979, 99)47.

Ladina keele pooldajad omakorda süüdistavad oma vas-
taseid võhikluses, harimatuses; nende oponendid justkui
võtavadki selle süüdistuse vastu, väites, et kasulikum on
grammatikat, retoorikat jmt. mitte õppida, vaid “Jumalat
usaldada ja Talle meelepärane olla”.

Ei üllata, et nagu teab öelda Kotošihhin, Venemaal
tsareevitšitele võõrkeeli ei õpetatud — kahtlemata selle-
pärast, et seda peeti konfessionaalsetes seostes ohtlikuks
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Samamoodi võidi vanausuliste hulgas reageerida tiitlile imperaa-
tor, mille Peeter endale 1721. a. võtnud oli. Nõnda teatas palverän-
dajate sekti asutaja Jevfimi 1784. a: “Peeter, võtmata endale tsaari
nime, soovis end nimetada imperaatoriks” ja tegi siit järelduse Peetri
saatanliku loomuse kohta (Êåëüñèåâ, IV, 253); Fedossejevi sekti vana-
usuline I. M. Jermakov andis kohtulikul uurimisel 1855. a. tunnistuse:
“Aleksandr Nikolajevitši ma imperaatoriks ei pea, vaid pean teda
tsaariks. Aga imperaatori tiitli [...] on Peeter Suur üle võtnud jumala-
vallatult saatanasugu Rooma paavstilt. Tiitel “imperaator” tähendab
Peruni, Titaani või Saatanat” (samas, I, 220). [Aleksandr Nikola-
jevitši all mõeldakse Nikolai I poega, 1855–1881 valitsenud tsaar
Aleksander II-st; titaanid on arust, korra- ja mõõdutundest ilma
jäetud arhailised jumalad, kelle relvaks oli robustne jõud; titaanideks
nimetati ka esimese põlvkonna kreeka jumalaid. — Tlk. mrk.]

47 Samal ajal kirjutas Sumarokov [Sumarokov, Aleksandr (1717–1777) —
vene luuletaja ja näitekirjanik, vene klassitsismi rajajaid. Osales Peter-
buris esimese vene kutselise teatri asutamises. Tema tragöödiatest on
poliitilise teravuse poolest silmapaistvaim “Vale-Dmitri”. — Tlk. mrk.]
“Kiidusõnades valitsejast, imperaator Peeter Suurest ...” (1759), et
enne Peetrit “arvasid ebausujüngrid, et õppida õigeusku mittetunnis-
tavate rahvaste keeli tähendab õppida jumalasalgamist, aga Peeter
Suure päevil hakkasid vaimulikud ise rooma ja kreeka kiriku lahuta-
mise pärast neetuks tunnistatud ladina keelt õppima ja sedakaudu
õpetust saanutena Issanda pühakodades jumalasõna kuulutama”
(Ñóìàðîêîâ, II, 222–223).



ettevõtmiseks (Êîòîøèõèí 1906, 17)48. Väärib märkimist,
et samasugune suhtumine võõrkeelte õppimisse jäi püsima
ka pärast Slaavi-Kreeka-Ladina Akadeemia asutamist, kus
algselt plaaniti õpetama hakata kreeka, ladina ja poola
keelt (ÄÐÂ, VI, 411) — ilmselgelt Edela-Vene koolide ees-
kujul49. Ometigi ei õpetatud siin poola keelt üldse ja ladina
keele õpetamine lõpetati peatselt ära ning sellele järgnes
vendade Lihhudide asumiselesaatmine. Lõpptulemusena
akadeemias ladina keelt ei õpetatud, kuni Peeter I andis
7. juulil 1701. aastal välja eri ukaasi seal “ladina keele õpe-
tamise” sisseseadmise kohta (Ñìèðíîâ 1855, 37, 39, 80;
ÄÐÂ, XVI, 302; Àëåêñååâ 1862, 88)50. Kui Boriss Godu-
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48 [See väide on vaid osaliselt õige ja kehtib mõningate juhtude kohta
tsaarivõimu algaegadel. — Tlk. mrk.] S. Maskiewiczi päevikus [Mas-
kiewicz, Samuel (1580–1642) — Leedu riigitegelane ja väejuht. Oli
seotud Venemaa-vastase sõjategevusega. Huvitavaks ajalooallikaks
on tema poolakeelne päevik, milles kirjeldatakse ajaloosündmusi
aastatest 1594–1621 ja mis XIX saj. algul tõlgiti vene keelde (avaldati
memuaaride sarjas Vale-Dmitride kohta). — Tlk. mrk.] antakse
(1611. a. all) teada bojaarist, kes õppis salaja ladina ja saksa keelt. Bo-
jaar Fjodor Golovin oli Maskiewiczile rääkinud, et “tal on vend, kellel
võõrkeelte õppimiseks oli silmatorkav soodumus, kuid kes neid õppi-
da ei saanud. Seetõttu pidas ta enda juures üht Moskvas elavat saks-
last; leidis veel ühe ladina keelt mõikava poolaka. Mõlemad käisid
tema juures salaja, venepäraselt riides, toas panid end luku taha ja lu-
gesid kõik koos ladina- ja saksakeelseid raamatuid” (Óñòðÿëîâ, I,
55–56).

49 “Akadeemia asutamisõiguses”, mis koostati aastatel 1682–1685 ja
mis anti üle tsaarinna Sofja Aleksejevnale 25. jaanuaril 1685. aastal,
ahendati võõrkeelte õppimine rangelt asutatava kooli raamidesse:
vara konfiskeerimise ähvardusel keelati keeli iseseisvalt õppida (ÄÐÂ,
VI, 409). Niisiis võõrkeelte õppimisse jäädakse isegi erikoolide asu-
tamisele vaatamata suhtuma kui ohtlikku ettevõtmisse, mis nõuab
äärmist ettevaatust.

50 Georgius Davidi tunnistuse kohaselt ähvardas pagendamine 1686. a.
jesuiit Schmidi (Ioannes Schmid) just seetõttu, et ta õpetas bojaaride
lastele ladina keelt: “et ladina kirjasõnaga ei juurduks ka ladinlaste
usk” (“ne cum litteris et latinam instillet Religionem” — David 1965,
46). Kooskõlas sellega peab Fjodor Polikarpov vajalikuks slaavi-



nov kavatses 1598. aastal asutada ülikooli ja tellida selleks
õpetajaid Saksamaalt, oli vaimulikkond sellele täpselt sa-
muti vastu, väites, et keelte erinevus võib viia erinevuste
juurde usus (Êàðàìçèí, XI, 53 ja märkus 126; Óñòðÿëîâ, I,
18)51.

Selles seoses on eriti tähtis Antiohh Kantemiri hilisem
tunnistus (märkustes esimese satiiri esimesele redaktsioo-
nile): “Paljude suust on korduvalt kuulda olnud säherdust
juttu, et niipea kui hakati kasutama võõramaa keeli ja
kombeid, oli meil viljaikaldus käes” (Êàíòåìèð, I, 198).
Niisiis oletati, et võõrkeelte õppimine kutsub esile m a a -
m u l l a v i h a!

Nendest ja nendesarnastest tunnistustest kostab vastu
iseloomulik veendumus, et oma ideoloogia piiridesse jääda
tahtes ei ole võimalik kasutada võõraid väljendusvahen-
deid. Näiteks ei ole võimalik kõnelda niisugust “õigeusu-
vastast” keelt, nagu seda on tatari keel, mida tajutakse
muhameedluse väljendamise vahendina, või ladina keelt,
mida tajutakse katoliikluse väljendamise vahendina, ja see-
juures jääda rikkumatuks õigeusus. Täiesti järjekindel sel-
les mõttes on Fjodor Polikarpovi arvamus (välja öeldud
“manitsevas teadaandmises ja hoiatuses”, millega algab
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kreeka-ladina keele aabitsat 1701. a. välja andes lugejat hoiatada:
“Kui aga siin saab näha ka rooma, s.t. ladina kirjatükke, s i i s s e e
k ü l l k a h j u e i t o o.” [Polikarpov (õieti: Polikarpov-Orlov), Fjo-
dor (srn. 1731) — vene kirjanik, keelemees, ajaloolane ja ühiskonna-
tegelane. Oli Slaavi-Kreeka-Ladina Akadeemia esimesi õpilasi. Juhtis
pikemat aega Moskva Sinodi trükikoda. Peeter I korraldusel kirjutas
ka Vene ajaloost. Tema aabitsat kasutati kuni 1770-ndateni. — Tlk.
mrk.] (Ïîëèêàðïîâ 1701, eessõna, leht 3 pöördel); see aabits koostati
Peetri käsul (vt. samas, leht 3).

51 Võib-olla just seda vahejuhtumit peabki silmas Samuel Collins, kes
teatab, et Moskvas asutati 1560. aastal kool ladina keele õpetamiseks,
kuid Moskva vaimulikkond likvideeris selle (Êîëëèíç 1846, 1); daa-
tumiga Collins tõenäoliselt eksib.



tema “Kolmkeelne leksikon” 1704. aastast), et kirikuslaavi-
keele oskamine võimaldab väljamaalastel jõuda vagaduse
juurde ja et Venemaale saabuvatele välismaalastele tuleb
seda keelt õpetada selleks, et nad pöörduksid õigeusku
(Ïîëèêàðïîâ 1704, esimese paginatsiooni leht 3)52.

Niisiis keeled ja väljendamise semiootilised moodused
üldse saavad olla õigeusklikud ja mitteõigeusklikud. Äär-
misel juhul võivad nad olla ketserlikud ja ideaalis on need
ketserlikud keeled vastandatud “ingellikule keelele”, mil-
lest kõneleb ülempreester Avvakum (arutledes samuti võõr-
keelte õppimise teemal). Seejuures suhtub Avvakum eita-
valt ka kreeka keelde, sest arvab, et kreeklaste õigeusk on
vigane. Pöördunud tsaar Aleksei Mihhailovitši poole, kir-
jutas Avvakum (psaltrit tõlgendades): “Tunnen sinu tarkust;
oskad rääkida paljusid keeli — ja mis kasu sellest on? [---]
Hinga õige sügavalt sisse, vanas vaimus nagu [---] enne-
maltki, lahkesti, ja kosta vene keeles. “Jumal, heida mulle,
patusele, armu!” Aga Kýrie, eléison — see jäta ära: nii rää-
givad åëëåíÿ [s.t. helleenid, kreeklased] — sülita nende
peale! Sina, Mihhailovitš, oled ju vene soost, aga mitte
kreeklane. Räägi oma sünnipärast keelt; ära alanda seda ei
kirikus, kodus ega kõnekäändudes. Nii nagu Kristus meid
on õpetanud, nii tulebki rääkida. Jumal ei armasta meid
kreeklastest vähem; ta andis meile meiekeelse kirjatarkuse
püha Kirilli ja tema venna kaudu. Mida sellest paremat
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52 Siinkohal ei saa meenutamata jätta Mandelštami võõrkeelte õppimise
kohta käivat luuletust: “Sa võõra keele ahvatlusest hoidu, sa katsu
unustada neid [---]”. Muuseas, Mandelštami luuletus on küll pühen-
datud teisele teemale, kuid torkab silma, et, kasutades ära selle teema
religioosseid konnotatsioone, sisestab sõnatundlik luuletaja religioos-
se terminoloogia: ta kasutab verbi ahvatlema, kuid igasugune ahvat-
lemine tuleb saatanast. Mandelštami kujund on vägagi traditsiooniline:
see kooskõlastub mõtteviisiga, mille kohaselt keelte õppimine ongi
patune ahvatlus, mis eksitab Jumala ilmutatud Sõnast kõrvale…



peaksime siis veel tahtma? Ehk inglite keelt? Ei, seda
praegu, enne kõikide surnute ülestõusmist, ei võimaldata”
(Àââàêóì 1927, vrg. 475)53.

Inglite keel on paradiisi suhtlemiskeel, maa peal seda
olla ei saa (“seda enne kõikide surnute ülestõusmist ei või-
maldata pruukida”). Kuid slaavlastest kirjameeste arvates
juhib kirikuslaavi keel Jumala juurde. “Kui inimene kenasti
raamatuid loeb ja teised hoolega kuulavad, siis räägivad nad
üheskoos Jumalaga”, loeme 1630-ndatest pärit Dionissi
Zobninovski palve- ja talitusraamatu eessõnast (ÐÃÁ, fond
163, ¹ 182, leht 2 pöördel); Just niisamuti kirjutas Ivan
Višenski oma “Vihikus”, et “slaavi keel [---] on kõikidest
keeltest kõige viljakam ja Jumalale kõige armsam, sest [---]
juhatab Jumala juurde [---] tavapärase hoolsa lugemise
kaudu” (Èâàí Âèøåíñêèé 1955, 23)54.
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53 “Sünnipärasest vene” keelest rääkides peab Avvakum silmas kiriku-
slaavi keelt, mida ta antud juhul vene kõnekeelele ei vastanda. Tõe-
poolest, kirikuslaavikeelne pöördumine palves (“Jumal, halasta mulle
patusele!”) (“Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ ãð�øíàãî!”) figureerib siin “vene”-
keelse fraasina). Kirikuslaavi keele nimetamine “vene” keeleks on
suurvene kirjameeste hulgas olnud täiesti tavaline.

54 Erakordselt iseloomulik selles mõttes on “Äraarvamise raamat”
(“Ðàôëè” [Nimetus on nähtavasti tuletatud araabiakeelsest sõnast
raml liiv(atera). Venekeelne “Rafli” on mitmusevorm, seega võiks
tõlkida ka “Mõtteterad”. Mõeldud on apokrüüfilist, keelatud ja “maha-
salatud” ennustamisraamatut (keelu kehtestas Stoglavi kirikukogu
1551), mis oli koostatud mänguliselt, ja nimelt nii, et sellesse joonis-
tatud ja numbritega varustatud erinevates kombinatsioonides ringi-
desse tuli visata litter või tera, et seejärel numbri alusel leida samas
ennustav tsitaat pühast raamatust, apokrüüfist vm. ja nende tõlgen-
dustest. — Tlk. mrk.]), mis kujutab endast ennustamise ja astroloogia
käsiraamatut, mille 1579. aastal koostas Ivan Rõkov (“Õpetus en-
nustamisest, s.o. mitmesugustest slaavi keelde ümberpandud välja-
maa pühadetoimingutest”). Selle raamatu koostaja annab endale
täielikult aru raamatus väljendamist leidva õpetuse paganlikust pärit-
olust, ometigi lähtub ta sellest, et selle õpetus on sisse õnnistatud
“slaavi keelega”, milles seda väljendatakse. Muistsete paganlike tar-
kade ennustamisprotseduuri iseloomustamisel tõlgib Ivan Rõkov



On sama iseloomulik, et kuna kirikuslaavi keel on Jumala
ilmutatud tõe väljendamise vahend, siis vale, nagu seda
deklareerisid slaavi kirjamehed, ei ole kirikuslaavi keeles
üldse võimalik. Ivan Višenski sõnul “slaavi keeles [---] valel
ja [saatanlikel] võludel kohta ei ole”, ja sellepärast ei armas-
tagi saatan seda keelt ja võitleb tema vastu. Kirikuslaavi
keel kuulutatakse seejuures “pühaks” ja “päästvaks”, kui-
võrd see “on Jumala tõe, Jumala õiguse läbi asutatud, on
sellest äratust ja kaitset saanud”55. Niisiis, deklareerib
Višenski, “see, kes tahab pääseda ja pühadusest osa saada,
ilma et ta alandlikult slaavi keele lihtsust ja tõepära mõist-
ma hakkaks — seda ei päästeta ega pühitseta” (“Targa la-
dinlase vaidlus rumala ukrainlasega” — Èâàí Âèøåíñêèé

1955, 192, 195). Ivan Višenski pärineb Edela-Venemaalt,
kuid tema seisukohavõtud sobivad kirikuslaavi keele suur-
venelikku kontseptsiooni täiel määral (tunnuslik on seegi,
et Višenski teosed on meieni jõudnud peamiselt vanausu-
liste käsikirjade kaudu; vt. Goldblatt 1991)56.
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“paganlikud nimetused” “slaavi keelde” ja annab oma vestluskaasla-
sele soovituse: “Aga sina, vend, isand Joann, heida endast kõrvale
kogu see paganlik targutamine, e l a s l a a v i o m a s õ n a ü l i m a
t a r k u s e k o h a s e l t ja otsi abi oma Loojalt Jumalalt” (Òóðèëîâ è
×åðíåöîâ 1985, 299); vrd. siinsete tüüpiliste pealkirjadega: “Nimed
ja üleminekukord [---] paganate nimetamisviisilt slaavi keelele”;
“araablaste pühadekalender [---] tõlgituna slaavi keelde” jms. (samas,
303, 308, 309). Niisiis eeldatakse, et kirikuslaavi keelde tõlgituna pa-
ganlik õpetus otsekui kirikupärastatakse — õige sisu tingib väljenda-
mismoodus ise. Seetõttu on täiesti ootuspärane, et me kohtame siin
tsitaate pühakirjast ja palveraamatust; mis on lülitatud päritolu poo-
lest paganlikku teksti.

55 Samuti võidakse bõliinades kirikuslaavi kirjaoskust nimetada “pühaks”,
“Issandast”, “Jumalast antuks” (Ìàðêîâ 1901, 256, 269, 297).

56 Selles plaanis on oluline, et Ivan Višenski söandab Moskva raamatu-
tarkade kombel kirikuslaavi keelt vastandada mitte ainult ladina,
vaid ka kreeka keelele: “Olgu teile teada, et slaavi keel on helleeni ja
ladina keelega võrreldes Jumala ees kõige suurema au sees,” väidab ta
oma “Vihikus” (Èâàí Âèøåíñêèé 1955, 24).
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Arvamus, nagu oleks kirikuslaavi keel kreeka keelest püham, päri-
neb munk Hrabri jutustusest “Kirjatähtedest”. Hrabri argumen-
tatsioon taandub sellele, et kreeka keele on loonud paganad, aga kiri-
kuslaavi keele — pühad apostlid (Kyrillos ja Methodios). Sellele
argumendile apelleerivad vene autorid sageli; juba Jepifani Tark on
Permi Stefani elulookirjelduses Hrabri kannul väitnud [Jepifani Tark
(XIV saj. teine pool – 1420) — vanavene munk ja kirjamees Rosto-
vist, mitme vanavene kirjanduse tippu kuuluva hagiograafilise (pühaku-
eluloolise) teose (sh. “Permi Stefani eluloo” autor). Jepifani teostele
on iseloomulik emotsionaalne, ekspressiivne stiil. Jepifani Tark ülis-
tab Stefani misjonitööd selle eest, et too oli Permimaa “paganad”
permi-komikeelse kirjavara kaudu ristiusu rüppe toonud. XV sajan-
dist hakatakse Stefani 1372. a. koostatud sürjakomilaste aabitsat kõigi
sellest tulenenud tagajärgedega välja andma kirillitsas. — Tlk. mrk.]:
“Vene kirjasõna on helleeni omast ausam: selle on loonud püha mees,
Kyrillose-nimeline filosoof; aga kreeka tähestiku on koostanud risti-
mata helleenid, loomu poolest paganad” (Êóøåëåâ-Áåçáîðîäêî, IV,
153). See arvamus omandas erilise tähenduse pärast Firenze kiriku-
liidu (uniooni) loomist (1439) ning sellele järgnenud Konstantinoo-
poli langemist (1453), kui venelased olid jõudnud arusaamisele, et
kreeklaste usk on rikutud; seejuures tõlgendati Bütsantsi impeeriumi
lagunemist nimelt karistusena õigeusu reetmise eest (vt. Óñïåíñêèé
1996a). Omanäolises venekeelses teoses, mis on tuntud kui “Jutustus
slaavi kirjatarkusest” ja mis on leidnud koha 1494. a. “Seletavas testa-
mendis”, tunnistatakse vene kirjakeel koos vene usuga Jumala ilmu-
tuseks ning kreeka vahendusest sõltumatuks: “olgu kõikidele inimes-
tele teada, et vene keel pole seda püha usku kusagilt üle võtnud; ja
vene kirjakeel pole kellegi muu ilmutatud, kui vaid Jumala enda, Isa,
Poja ja Püha Vaimu poolt. Usu vastuvõtmise sisendas Vladimirile
Püha Vaim, kreeklastelt tuli ristimine [---], aga vene kirjakeele ilmu-
tas Jumal ja andis Korsunis ukrainlasele; tema käest aga õppis Kons-
tantin[os] Filosoof [s.t. Kyrillos — tlk.], kes pani kokku ja kirjutas
seal raamatuid vene keeles [---] Seesama mees elas paastudes ja palve-
tades jumalakartlikult, puhtas usus, tuli vene keelega välja enne krist-
lasi, üksi, ja keegi ei tea, kust ta tuli” (Ìàðåø 1963, 174–175). See, et
kirikuslaavikeelsed raamatud on pühakute tõlgitud, on Zinovi Otenski
jaoks argument nende paranduste vastu, mis Maksim Kreeklane
“Usutunnistusse” pakkus (Çèíîâèé Îòåíñêèé 1863, 61–67). [Boriss
Uspenski käsitlus sisu- ja väljendusplaani mütoloogilisest samastami-
sest “Kirikulõhes [---]” ajendab valgusvihku tõstma keele ideologi-
seerimise hämmastava semiootilise järjekestvuse Venemaal. Näiteks
rabas siinse tõlkijat 1980-ndate teisel poolel (“uutmine” juba käis)
keegi vene keelt kõnelnud parteifunktsionäär Eesti NSV kohalikust



* * *

On täiesti selge, et kui eri keeled on väljendatava sisu suhtes
võrdväärsed — kui ühe ja sama sisu väljendamise moodu-
sed üldse võrdväärsed saavad olla — siis sisu osutub vor-
mist eraldatuks, see elab oma elu ega olene põhimõtteliselt
vormist. Selle immanentse sisu vahendamine eeldab siis
väljendamiseks teatavaid tinglikke reegleid. Kui aga sisu
on vahetult, orgaaniliselt seotud keelelise vormiga, siis on
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“Valgest majast”, kes Teaduste Akadeemia ruumides toimunud tea-
duslikul konverentsil, mis oli pühendatud eesti keele õpetamise
probleemidele vene koolis, väitis, et eesti keele õpetamine on tarbe-
tu, sest varsti kõnelevat kogu maailm niikuinii ainult ühte keelt. Minu
küsimuse peale, mis keel see ikkagi on, vastas ta kõhklemata Višenski
ja ühtlasi “maailmarevolutsiooni” vaimus — “vene keel”. Näib, et
keele ja sakraliseeritud (rahvusliku) ideoloogia samastamise kestev
traditsioon on olnud ka üks põhjusi, miks vene rahvusest elanikkonnal
kohaliku keele õppimine iseseisvunud postsovetlikus keeleruumis (ja
mitte ainult) on subjektiivselt (kultuurimälu toel) alati olnud seotud
ilmsete intellektuaalsete ja/või psühholoogiliste tõrgetega. Kahtlemata
on arusaamad vene keelest kui Jumala ainuõigest ja ainuvõimalikust
keelest toitnud ka Vene imperiaalse, “metonüümilise” (vt. artiklit
“Euroopa kui metafoor ja kui metonüümia” lk. 91 jj.) laienemise
ideoloogiat. Sellel ideoloogial on rikas ajalugu ja silmapaistvaid esin-
dajaid. Vrd. teiste (hilisemate) autorite kõrval näiteks vene aadliku,
kirjandusklassiku ja diplomaadi Fjodor Tjuttševi postuumselt (1886)
avaldatud luuletusega “Vene geograafia” (siinse tõlkija eestinduses):
“Kõik: Moskva, Peetri linn, Konstantinoopol / On pühad, ehtsad
Vene krooni pealinnad… / Kus lõpeb Venemaa? Kus tema uued lin-
nad / On põhjas, idas, lõunas, läänes lootvel? / Küll tulev teateid meile
sellest toob veel… // Ta seitse sisemerd ja seitse jõge / Loeb Neevast
Niiluseni, Elbest Hiinamaani, / Ka Volga, Eufrati ja Doonau, Gange-
segi… / Nii kosub Vene… ei ta eales põde — / Tal vaimus Taanieli
püha Tõde” (Taaniel (hbr. Jumal on mu kohtumõistja) on Vana Tes-
tamendi Taanieli raamatu messianistlike nägemustega peategelane,
kes oli Babüloonia kuningale Nebukadnetsarile ennustanud tema
suurriigi võidukat saatust.) Ei saa eitada, et kirjaoskamatu partei-
funktsionääri ja haritud aadliku mõtteviisis võib leida hämmastavalt
sarnase mõttekonstruktsiooni, mis ühest küljest on marušovinistlik ja
teiselt poolt silmatorkavalt ebarealistlik (“roosa”) ning harrast eks-
klusiivset veendumust kandev. — Tlk. mrk.].



õige just väljendusviis (s.t. antud sisu kehastav tekst). Kuid
mis tahes reeglid on tinglikud, kuivõrd nad võimaldavad
mõttega manipuleerida. Just siit leiabki seletuse vanavene
kirjameeste — ja teiste hulgas vanausuliste — grammatika-
vaenulikkus (lähemalt vt. Óñïåíñêèé 1988).

Nikoni-aegsed korrektorid toetuvad oma parandusi
tehes Meleti Smotritski grammatikale ja üldse õigustavad
end järjepannu grammatikareeglitega (vt. Ñèðîìàõà 1979).
Samal ajal toetumine mis tahes grammatikareeglitele ei tohi
vanausuliste meelest olla mingil juhul aluseks Jumala ilmu-
tatud teksti parandamiseks.

Maailm on keskaegsete ettekujutuste järgi raamat, s.t.
tekst, mis kehastab endas Jumalast seatud mõtet. Maailma
sümboliks on raamat, ja mitte reeglite süsteem, tekst, aga
mitte mudel. Seejuures loob maailmast mudeli nimelt gram-
matika; nii nagu mis tahes mudel, laseb see produtseerida
tekste, mille sisuline ekslikkus on ette teada. Sel alusel võidi
keskajal Lääneski seostada ladina keele grammatikat saa-
tanaga — näiteks sellepärast, et grammatika õpetab sõna
“Jumal” käänama mitmuses, kuigi jumalaid on üks; tähen-
dab, grammatikareeglite rakendamine sünnitab mitme
Jumala kummardamise, s.t. — soetab ketserlust (vt. nt.
Petrus Damiani arutlusi: Migne, PL, CXLV, vrg. 695). Nagu
on kirjutanud Gregorius Suur57, “on vääritu allutada taevase
ilmutuse sõnu Donati reeglitele” (“indignum vehementer
existimo, ut verba coelestis oraculi restringam sub regulis
Donati”) — Migne, PL, LXXV, vrg. 516).
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57 Gregorius I Suur (u. 540–604) — Rooma paavst 590–604. Aastatel
579–585 oli paavst Pelagius II saadik Konstantinoopolis. Paavstina
laiendas maavaldusi ja kaitses Rooma paavsti kiriklikku primaati
Konstantinoopoli patriarhi ees, edendas tõhusalt katoliku usu levitamist
anglosakside ja läänegootide seas. Reformis liturgiat ja arvatavasti ka
kirikulaulu. Gregooriuse laul on tema järgi nime saanud. — Tlk. mrk.



Samal moel motiveerivad grammatikavastaseid proteste
vanausulised. Nõnda protesteerib näiteks munk Savvati
palvekirjas tsaar Aleksei Mihhailovitšile Nikoni korrekto-
rite toimetamise vastu, kes, selleks et — pöördumisel Ju-
mala poole — vabaneda 2. ja 3. isiku vormide homonüüm-
susest, muudavad järjekindlalt 2. isiku aoristivormi áûñòü

áûëú åñè’ks58. Savvati sõnutsi “korrektorid ise grammati-
kat üldse ei oska ja panevad Jumala oma viletsa grammati-
kaga möödaläinud aegadesse [s.t. minevikuvormidesse]
ümber, ja omistavad hirmutavale ja kirjeldamatule Jumalale
isiku [vormi] seal, kus seda ei ole sünnis teha” (Êîæàí÷è-

êîâ 1862, 22–23). Teisisõnu süüdistab Savvati Nikoni kor-
rektoreid selles, et nood allutavat Jumala kuju tinglikule
grammatilisele skeemile (ettekujutusele aegadest ja isiku-
test, mille tingib grammatika).

Uususulised, vastupidi, rõhutavad igasuguse väljenduse,
igasuguse grammatilise vormi tinglikkust. Selles mõttes on
iseloomulik Simeon Polotski poleemika ülempreester Laza-
riga. Lazar heidab nikoniaanidele ette, et nende raamatutes
on kirjutatud: “Kristus on üles tõusnud, aga mitte keegi ei
usu”, ja ta ütleb: “Aga see on suur kiusamine, sest meie usu-
me kõik”.59 Sellele etteheitele vastates motiveerib Simeon

330 BORISS USPENSKI

58 [aorist (< kr. aoristos, piiritlemata) — üks verbi perfektivorme mõnes
indoeuroopa, sh. kirikuslaavi keeles. — Tlk. mrk.] Ainsuse 2. ja 3. isiku
vormid langevad aoristi ja imperfekti paradigmades kokku ja nii võib
vorm áûñòü tähendada nii “òû áûëú”(“sina olid”) kui ka “îí áûëú”
(“tema oli”). Just seetõttu rakendasid Nikoni korrektorid perfekti-
vormi (áûë åñè kujul) 2. isiku vormina; seesama põhimõte homo-
nüümsuse lahendamiseks leidis rakendamist XVI–XVII sajandi gram-
matikatraditsioonis — näiteks Maksim Kreeklase töödes, aga samuti
Meleti Smotritski grammatikas, mille järgi korrektorid orienteeru-
sid. Vt. Óñïåíñêèé 1987, 151 jj.

59 Selle kohta vt. veel munk Antoni palvekirjas tsaar Aleksei Mihhailo-
vitšile (Ñóááîòèí, VIII, 116). Peetakse silmas järgmist lauset ühes
“Hexaemeroni [kr. “Kuue loomispäeva seletus” — tlk.] korrigeeritud



Polotski antud fraasi õigsust grammatikareeglitele toetu-
des: “Aga mitte keegi ei usu märgib sedasama, mis igaüks
usub” ja annab oma oponendile soovituse: “Mine õpi kõi-
gepealt grammatikat kasutama” (Ñèìåîí Ïîëîöêèé, 1667,
leht 100–101, 13-s paljastamine ja uuspaljastamine; vrd.
Ñóááîòèí, IV, 214–215). Tarvitseb märkida, et seejuures
lähtub Simeon Polotski ladina keele grammatikast, milles
kahekordne eitus märgib jaatamist. Üldse on teada, et
kirikuslaavi keelt õppis ta ladina grammatika alusel —
kirikuslaavi ja ladina keele viib ta raamatukeeltena kokku
(Óñïåíñêèé 1983, 114; Óñïåíñêèé 1994, 193-194; vrd.
samuti Óñïåíñêèé 1987, 213). Näib, et uususulised anna-
vad sellest tähendustega mängimisest endale aru, aga nende
jaoks on tähtis lammutada vormi fetišism. Samal ajal vana-
usuliste seisukohast ei ole sedalaadi tähenduste-mäng põhi-
mõtteliselt vastuvõetav.

Nii saabki seletada vanausuliste proteste grammatika ja
ühtlasi retoorika ning filosoofia vastu. Näiteks õpetab ülem-
preester Avvakum “Tõlgenduste raamatus”: “Ärge otsige
ei retoorikat ega filosoofiat ja ilukõnet, vaid seadke elu
õige, karske sõna järgi. Sest oraator ja filosoof ei saa olla
kristlane” (Àââàêóì 1927, vrg. 547–548). Läkituses Fjodor
Rtištševile60 ütleb Avvakum sedasama: ““Kristus [---] ei
õppinud dialektikat ega kõnekunsti, sest oraator ja filosoof
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väljaande valguselaulust [pärast kaanonit lauldav lühike kirikulaul —
tlk.]: “Sest Kristus on üles tõusnud, aga keegi ei usu” (Øåñòîäíåâ
1660, leht 248 pöördel, Øåñòîäíåâ 1663, leht 259 pöördel).

60 Rtištšev, Fjodor (1625–1673) — Vene riigitegelane ja filantroop. Oli
tsaar Aleksei Mihhailovitši lähedasi nõuandjaid ja pooldas tuliselt
Nikoni kirikureformi. Asutas Moskvas oma vahenditega õppeasutuse,
kus Kiievist pärit mungad õpetasid kirikuslaavi ja kreeka keele gram-
matikat, retoorikat ja filosoofiat ning tõlkisid kreeka vaimulikku kir-
jandust vene keelde. Koostati ka slaavi-kreeka sõnaraamat. Rtištšev
asutas Moskvas ühtlasi esimese haigla. — Tlk. mrk.



ei saa olla kristlane [---] Kristlasele avab Jumal kristlikud
saladused Püha Vaimu, mitte aga välispidise targutamise
kaudu [---] Pühamast püha Jefrem Sirin ütleb: ka ilma filo-
soofia ja retoorikata ja ilma grammatikata võib ustavalt
vastu seista kõigile, kes tõe vastu astuvad” (Äåìêîâà 1974,
388–389). Vastavalt sellele saadab Avvakum oma vaimsele
tütrele järgmise kirjaliku manitsuse: “Jevdokeja, Jevdokeja,
miks sa ei peleta kõrki kuradit enda juurest minema? Ajad
kõrgeid teadusi taga, aga Jumala toiduta sa langed, kui le-
hed puust [---] Lollike, lollike, lollide loll! Milleks sulle,
muiduvahtijale, kõrged saalid? Grammatika ja retoorika pea-
le on oma mõistust raisanud küll Basileios, küll Kuldsuu,
küll Athanasios [s.t. Basileios Suur61, Johannes Kuldsuu ja
Athanasios Aleksandriast62]. Ja veel: nii dialektikat kui filo-
soofiat ja muud tarvilikku on kirik üle võtnud, aga sellele,
mida tarvis ei lähe, andis kirik jalaga takka. Ja kes oled sina,
jõuetu lapsuke? … Oh, tüdruk, aitab! Mind su kõrval ei ole,
muidu sakutaksin sind juustest selle grammatika pärast”
(Àââàêóì 1979, 227–228). Grammatikat, retoorikat, dia-
lektikat ja filosoofiat käsitatakse kui teadmiste ühtset
kompleksi; tegelikult peetakse neid “välise targutamise”
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61 Basileios Suur (329 või 330–379) — varakristluse silmapaistvamaid
teolooge, üks neljast Kapadookia pühast isast, kes IV saj. formuleerisid
Püha Kolmainsuse alused. Hariduse omandas Konstantinoopolis ja
Ateenas. Temast sai piiskop (370) ja metropoliit (372). Püüdis kõigiti
lepitada Lääne ja Ida piiskoppe, asutas uusi kloostreid. Tema tööde
tähendust ristiusudogmade väljatöötamisel on raske üle hinnata. Osa
tema jumalateenistuse tekstidest on kasutusel tänini. Argumenteerib
ideid sellest, et inimesele on teadmine Jumala olemasolust küll kätte-
saadav, kuid Jumala olemust ei suuda ta mõista. — Tlk. mrk.

62 Athanasios Aleksandriast (u. 295–373) — Aleksandria piiskop, pü-
hak. Võitles paganluse ja ketserlusega. Oma neljakümnest tööaastast
seitseteist oli pagenduses ja/või vangis. Nikeia ususümbol ja Isa ning
Poja üksolemise arusaam võeti omaks peamiselt Athanasiose teoloo-
giliste tööde alusel. — Tlk. mrk.



erikujudeks, mis usu juurde ei vii, vaid vastupidi, viivad
sellest eemale. Niisiis tunnistatakse, et sakraalse teksti
muutmine grammatilistele reeglitele vastavaks on ohtlik ja
kiusatuslik ettevõtmine.

Aga kui keelt käsitatakse kommunikeerumismoodusena,
siis omandab keskse tähenduse adekvaatset arusaamist ta-
gav informatsiooni edastamise süsteem, s.t. teatav tinglik
kood, mis teate edastajat ja saajat ühendab. See määrabki
muuhulgas grammatikareeglite tähenduse: orienteerumine
grammatikale tunnistatakse keele õige kasutamise vältima-
tuks tingimuseks.

Selles mõttes on väga iseloomulik, et alates Nikonist on
vene kirikus muutunud kurttummade pihtimispraktika.
Varem oli kirik lähtunud sellest, et juba kurttumma inime-
se kirikusse tulemise fakt ise annab tunnistust tema patu-
kahetsusest ja sellele vastavalt annab preester talle patud
andeks ning laseb armulauale (nii nagu seda tehakse niini-
metatud varjatud pihtimise korral, kui armulauda tuleb anda
suremas, teadvuseta olekus haigele)63. Ometigi nõutakse
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63 Vrd. metropoliit Phôtiose (Foti) [Phôtios (srn. 1431) — Kiievi ja Kogu
Venemaa metropoliit, vanavene vaimulik kirjamees, rahvuselt kreek-
lane. Ametisse määrati 1409. aastal ja ta võitles kogu elu (osa Vene-
maast allutanud) Leedu kuninga Vytautase ja katoliku kiriku mõju
sissetungimise vastu Venemaale. On mitme vaimuliku teose autor. —
Tlk. mrk.] (XV saj. esimesest poolest pärit) läkitusega Pihkva preest-
ritele: “Aga teie, pojad, kirjutate mulle, et kas siis, kui inimene on
tummana sündinud, võib talle püha armulauda anda. Siin, pojad, tu-
leb tundma õppida tema elu ja seda, kuidas ta on jõudnud Issanda ki-
riku rüppe, selle järgi otsustada ning siis võtta armulauale” (ÐÔÀ, III,
¹ 136, 500). Vaja on silmas pidada, et vene liturgilises praktikas on
pihtimine ja armulaud vahetult seotud, s.t armulaua andmine eeldab
iga kord eelnevat pihtimist.

Sellele vastavalt leiamegi XVI saj. ja XVII saj. esimese poole talitus-
raamatutest eri paragrahvid: “Pattudest vabastamine kurdi või tumma
inimese puhul” või “Kord, kuidas võtta pihile kurti või tumma, kes
enda kohta kosta ei mõista” jmt. (Àëìàçîâ, III, teine paginatsioon, 8–9).



preestritelt XVII sajandi teisest poolest alates, et pihtija,
kes end sõnadega selgeks teha ei suuda, kasutaks miimikat
(Àëìàçîâ, II, 22–24, 444–449). On täiesti ilmne, et nimelt
siin kerkib esile uus suhtumine keelde kui kommunikat-
sioonivahendisse: ühtede või teiste informatsiooni edas-
tamise mooduste olemasolu peetakse kommunikatsiooni
vältimatuks tingimuseks. Miimika nõue taolistel juhtudel
on nähtavasti alguse saanud Jumala teenimise praktikast
Edela-Venemaal64.

* * *

Keelde suhtumise erinevus enne ja pärast kirikulõhet tõu-
seb eriti ilmekalt esile metafoorse, ülekantud tähendusega
keelekasutuse korral. Vanavene õpetavas kirjavaras võib
kohata otseseid viiteid niisuguse kasutusviisi patususe kohta.
Näiteks võib patukahetsuse käsuraamatutes sageli kohata
ettekirjutust, mis keelab ütelda äîæäü èäåò (vihma sajab;
otsetõlkena: “vihm tuleb”): selle eest nähti ette sada palve-
kummardust (“Kes lausub vihm tuleb, teeb 100 kummar-
dust” — Ñìèðíîâ 1913, Lisa, 30, ¹ 30, vrd. veel 154, ¹

23, 305, punkt e, 285, mrk. 4). Ometi niiviisi kindlasti
räägiti, ja tähendab — tehti pattu. Siinjuures on oluline, et
antud lause võis nähtavasti assotsieeruda paganlike arusaa-
madega, milles eeldatakse loodusnähtuste personifitseeri-
mist; seega metafoor antud juhul otsekui elustaks siis pagan-
likke uskumusi. Niisiis võib sõnade kasutamine ülekantud
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Sellega sarnane paragrahv on Moskva 1639. a. talitusraamatu trüki-
variandis, kuid puudub juba 1651. a. talitusraamatus. Vrd. veel
Áóëãàêîâ 1913, 1102–1103.

64 Vrd. Pjotr Mogila talitusraamatuga 1646. aastast: “Kui haige hääl või
kõne pihtimise ajal või enne pihi algust ära kaob, siis püüab preester
patukahjatseja pattudest aru saada pea ja käe liigutuste või muude
märkide järgi [---]” (I osa, 345; vrd. Àëìàçîâ, II, 446).



tähenduses soodustada hälbimist ristiusust ja järelikult
kaldumist ketserlusse. Nagu eelnenud näidetest näha, võib
ka väljendusmooduse enda tunnistada õigeusuvastaseks.

Näiteid säärase suhtumise kohta metafooride kasutamisse
ei ole sugugi vähe. Meieni on jõudnud omaette õpetussõ-
nad selle kohta, et üksteist “õiguse päikeseks” nimetada ei
tohi. (“Valitud sõnu kasutades pajatab jutt õiguse päikesest
ja inimestest, kes Jumala käskudest ei hooli, sest need ini-
mesed, kes üksteist õiguse päikeseks nimetavad, lipitsevad
enda ees”). Siin rõhutatakse, et säärasel kombel kedagi su-
relikest, nende hulgas ka tsaare, nimetada ei tohi: “Teadke,
armsad vennad: ärge üksteist ilmaski õiguse päikeseks ni-
metage, sest see on Jumala, mitte sureliku inimese nimi”
(Ëåò. Ðóñ. Ëèò., V, III osa, 90–93). Väljendit “õiguse päike”
(sol justitiae) kasutatakse Jumala kohta ja see ei saa üheski
mõttes sureliku inimese kohta käia65. Samal ajal on ajuti
võidud niiviisi nimetada tsaari (eriti pärast kirikulõhet);
on iseloomulik, et nii nimetatakse juba Vale-Dmitrit (vt.
Æèâîâ è Óñïåíñêèé 1987, 57) ja on võimalik, et siin pee-
geldub edelavene-pärane suhtumine märki (mis võimaldab
kasutada sakraalset kujundit tinglikus tähenduses). Just
niisamuti protesteerib ülempreester Avvakum selle vastu,
et tsaare nimetatakse “pühadeks”: “Tänapäeval on nendel
[nikoniaanidel] kõik kiivas ja ristipidi; elavat inimest nime-
tatakse otse suu sisse pühaks [---] Käsiraamatus on trüki-
tud nii: palvetame suursuguse püha valdja tsaari eest”, on
Avvakum (Psaltri seletusse) nördinult kirjutanud (Àââàêóì

1927, vrg. 465–466). Tõepoolest, sakraalsed epiteedid tsaari
kohta muutuvad alates XVII sajandi teisest poolest täiesti
tavaliseks.
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65 Täpselt niisamuti ei sobinud kedagi ristida Kristuse auks Jeesuseks
või Jumalaema auks Maarjaks või anda kellelegi erilise au sees oleva
pühaku nimi. Vt. Óñïåíñêèé 1969, 39–40.



Suhtumine keelemärgi — eeskätt sakraalset tähendust
kandva sõna või väljendi — tinglikku kasutamisse muutub
pärast kirikulõhet põhjalikult, kusjuures vanausuliste ja
uususuliste esindajad on ses suhtes järsult erineval arvamu-
sel. See suhtumiste erinevus metafoori kajastab Moskva-
Venemaa ja Edela-Venemaa kultuuritraditsioonide erine-
vust. Selle tulemusena — olenevalt lugeja vaatekohast —
võisid ühed ja samad tekstid funktsioneerida erinevas võt-
mes ja olla arusaadavad kas otseses või ülekantud tähendu-
ses. Arusaamise niisugune erinevus on mõnel juhul viinud
kultuurikonfliktideni ja äratanud ägedat poleemikat (üksik-
asjalikumalt vt. �ivov, Uspenskij, 1983).

Selles plaanis on iseloomulik poleemika, mis puhkes vana-
usulise Nikita Dobrõnini, Moskva-Venemaa jaoks tradit-
sioonilise tekstisse suhtumise toetaja ja Simeon Polotski,
uue, barokk-kultuuri esindaja vahel. Poleemika aineks sai
talitusraamatu Nikoni redaktsioonist pärit lause “Sinuga
vestlevad taevatähed” ühes ristimispalve pöördumises Juma-
la poole. Nikoni-eelses versioonis loetakse vastavat kohta:
“Sind paluvad taevatähed”. Dobrõnini arvates tuleb nii-
sugust laadi tekstidest aru saada tinglikkust välistades.
Taevatähed on Nikita arvates inglid, kuid inglid saavad
Jumalat vaid paluda, aga mitte temaga vestelda, sest nad
on alluvad: “inglid Jumalaga aujärge ei jaga, Isaga on au-
järjel Poeg ja Püha Vaim [---] Aga taevatähtede kohta ei ole
pühakirjas kirjutatud, et nad Jumalaga räägiksid” (Ðóìÿíöåâ

1916, Lisa, 339, 258). Vastuseks nendele väidetele kirjutas
Simeon Polotski: “Siin ei ole juttu kõnest suu kaudu või
mõistuse varal, sest taevatähtedel suud ega mõistust ei ole —
nemad on eluta asjad [---], niisamuti nagu ka samas palves
on kirjutatud “Sulle laulab päikene”, “Sind ülistab kuu”
[---] sest “laulab, ülistab” on m e t a f o o r s e l t [sellele sõnale
antakse seletus — ü l e k a n t u l t] mõeldud [---] ja sama asi
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on siin ka sõnaga “vestlevad”. Kõik need kohad ei ole so-
bimatud — nad on ilu ja hüve nende jaoks, kes ilusasti
mõtlevad; aga arulagedale Nikitale endale koos tema mõt-
tekaaslastega on nad kiusatus ja komistuskivi” (Ñèìåîí

Ïîëîöêèé 1667, leht 55–56 pöördel, 19-s paljastus). Niisiis
osutab Simeon Polotski siin otseselt, et üht teksti võib taju-
da kaheti. Selles näites on eriti selgesti näha, kuidas keele-
märgi uus kontseptsioon seostub metafoorse kasutusega.

Hiljem põhjendab vajadust aru saada ülekantud tähen-
dusega sõnadest täpselt samuti ka Stefan Javorski66. Veel
enamgi, pühakirja tekstile peab ta võimalikuks läheneda
just niisugusel kombel. Nõnda kirjutabki ta oma arutluses,
et epiteet “oikumeeniline” (üleilmne) Konstantinoopoli
patriarhi tiitlis ei tähenda “kogu maailma valitsev”: “Peale
selle on teada, et nimi “maailm” (âñåëåííàÿ) ei tähenda alati
kõiki kohti maailmas, vaid tähistab t r o o b i l i s e m õ t t e -
v i i s i kohaselt mõnikord paljusid kohti või teadaolevaid
kohti maailmas”67. Ja edasi tuuakse näiteid Piiblist, kus
sõna “maailm” täht-tähelt mõista ei saa. Näiteks tsiteeri-
des evangeeliumi lauset “Aga see sündis neil päevil, et kei-
ser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas”
(Lk 2:1), arutleb Stefan Javorski: “Kas siis kogu maailm
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66 Javorski, Stefan (1658–1722) — Vene kirikutegelane, rahvuselt uk-
rainlane. Välismaal õppides sai katoliiklaseks, kuid kodumaale naas-
nuna pöördus uuesti vene õigeusku. Oli mitmetes vaimulikes ametites.
1700. a. ülendatakse Rjazani ja Muromi metropoliidiks; ühtlasi mää-
ratakse ta Moskva Vaimuliku Akadeemia presidendiks. Ei pooldanud
(varjatult) Peeter I reforme, võttis sõna Peetri poja Aleksei hukkamise
vastu. Feofan Prokopovitši esiletõus tähendas faktiliselt Javorski taan-
damist. 1721. a. määrati ta küll Sinodi presidendiks, kuid tegelikku
võimu tal enam polnud. Javorski teoseid iseloomustab ilukõnelisus ja
meisterlik stiil. Peateoseks peetakse luteri usu vastu polemiseerivat
“Usukivi”, milles ühtlasi seletab lahti õigeusu olemuse. — Tlk. märkus.

67 Väljend “troobiline mõtteviis” kujutab endast ladina sensum tropicum
kalkat.



kõigi oma elupaikadega, maadega, linnadega, kuningriiki-
dega oli keiser Augustuse valduses? Sugugi mitte. Sest hilja-
aegu avastatud Uus Maailm, Hiina Keisririik, suur Tatari-
maa jne. jne. ei ole selle valitseja võimu tunda saanud”.
Analoogiliselt uuritakse teisi samalaadseid näiteid, millest
tehakse järeldus, et niisamuti käituvad muudki “kõikjal-
olemise sõnad”, s.t. üldistavad nimetused: “On olemas ka
teised kõikjalolemise sõnad, k u i d n e e d o n v a i d
s õ n a d, m i t t e t õ d e i s e, ja osa tähistav kõikjalolemise
sõna on t r o p i t s e [Javorski peab silmas troopi — tlk.]”
(Æèâîâ 2004, 246–247).

Niisiis need, kellel on edelavenepärane õpetatus, lahu-
tavad sõna tema sisust, mis tingibki võimaluse kasutada
sõna ülekantud tähenduses (“troobilise mõtteviisi koha-
selt”). Nõnda ei ole evangeeliumi tekst Javorski jaoks tõde
(“on vaid sõnad, mitte tõde ise”); tõeks arvatakse selle teksti
sisu. Tekst osutub seetõttu avatuks erinevatele tõlgendus-
tele, aga tõde kehtestatakse õige tõlgenduse kaudu (see
määrabki filoloogilise eksegeesi tähenduse renessansijärg-
ses maailmavaates).

Suurvene traditsiooni kandjate jaoks, vastupidi, kujutab
evangeelium ja üldse pühakiri kui Jumala poolt ilmutatud
tekst endast tõde iseeneses, mis põhimõtteliselt ei olene
subjektist, kes seda tajub. Sakraalset vormi ja sakraalset sisu
ei saa juba oma olemuse poolest teineteisest lahutada —
üks eeldab teist. Sellest vaatepunktist seotakse tõde teksti
õige taasesituse, mitte aga õige tõlgendusega.

Koos lääne barokk-kultuuri omaksvõtmisega Venemaal
tekib võimalus üht ja sedasama teksti kaksipidi lugeda ja
sellest, mis ühtede jaoks kujutab endast tinglikku kõne-
figuuri, võivad teised aru saada täht-tähelt. Aja jooksul see
konflikt süveneb, muutudes Peetri ajastul eriti silmatorka-
vaks. Näiteks kui Feofan Prokopovitš võtab Peetri, kes tema
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juurde öisel pummelungil sisse on astunud, vastu sõnadega
tropaarist: “Südaööl üks peig seal tuleb”68 (Ãîëèêîâ 1807,
422–423; 1891, 73), siis ühed kuulevad selles metafoorset
kujundit, teiste jaoks aga on see Jumala teotamine. Lääne
kultuuri juurutamise tingimustes võidakse Peetri ajastust
alates vaadeldavat konflikti mõtestada Venemaa ja Lääne,
traditsioonide ja uuenduste vastandamise üksikjuhuna. Kee-
lemärgi konventsionaalset tajumist juurutatakse Venemaal
teadlikult kui valgustatud kultuuri vältimatut elementi69.
Samal ajal kontseptsioon sõnast, mille järgi sõnad muuda-
vad oma tähendusi kontekstikohaselt, jääb traditsioonilise
kultuuri kandjate, eeskätt vanausuliste jaoks põhimõtteli-
selt vastuvõetamatuks.

* * *
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68 Originaaltekst (“Ñå æåíèõ ãðÿäåò âî ïîëóíîùè”) on ilmsesti Ketse-
mani aias aset leidnud Jeesuse (æåíèõ, peiu) palvetamise metafoor
(Mt 26:36–45; Lk 22:39–46; Jh 17:20–23); ja ãðÿäåò < ãðÿñòè
(van., ret. kätte jõudma) on tagasiviidav õigeusupalves kasutatavale
väljendile íà ñîí ãðÿäóùèì (“nendele, kel uneaeg [antud juhul viim-
ne uni] kätte jõuab”). — Tlk. mrk.

69 Kui 1704. a. Liivimaa vallutamise puhul korraldati Peetri triumfaalne
saabumine Moskvasse, siis selgitab selle triumfi päevakorra koostaja,
Moskva Slaavi-Kreeka-Ladina Akadeemia prefekt Jossif Turoboiski
eraldi, et religioossete sümbolite ulatuslikule kasutamisele vaatamata
ei ole antud tseremoonial religioosset tähendust. Juhtides tähelepanu
metafooride esinemisele pühakirjas, rõhutab Turoboiski kasutatavate
kujundite metafoorilisust ja taotleb mõttele metafoorilise lähenemise
vajalikkust ja seaduspärasust: “Olgu sulle, armas lugeja, teada ka see,
et paljudele tarkadele on olnud iseloomulik tuua mõte esile võõritatud
kombel. Filosoofid näiteks kujutavad tõde mõõdupuuna, tarkust
terava silmanägemisena, mehisust kaljukindlusena, mõõdukust piiri
pidamisena. Seda ei tule ometigi pidada mingiks praalimiseks või
hägusa mõistusega eputamiseks, sest pühades raamatutes võib näha
sedasama” (Ãðåáåíþê 1979, 154–155).



Suhtumisel keelemärki peatusime pikemalt seepärast, et
kirikulõhe ise oli seotud eeskätt keeleprobleemidega ja et
just siin ilmneb erilise selgusega kahe kultuuritraditsiooni
semiootiline konflikt. Samal ajal märgi tõlgendamise
konflikt konventsionaalsena ja mittekonventsionaalsena
ei ilmne sugugi ainult keelesfääris.

Tõepoolest, seesama konflikt on jälgitav ka suhtumises
visuaalsesse märki. Näiteks ikoonimaali sugenevad alates
XVII sajandi teisest poolest elulised kujutised, igasugused
illusionistlikud efektid (lineaarperspektiiv, valgus ja vari)
jmt. ilmingud, mis on mõeldud tajumiseks ja eeldavad sellele
vastavalt konventsionaalset suhtumist märki, antud juhul
visuaalsesse märki. Iseloomulikul kombel hakatakse seda
uut maneeri nimetama “võõramaiseks” [ôðÿæñêèé “itaa-
liamaiguliseks” < vanavene ôðÿã, itaallane < kr. fragkos,
frank — tlk.]), s.t. läänelikuks. Ja see kutsub esile vanausu-
liste terava protesti. Nõnda ütleb näiteks Avvakum “Arupi-
damises ikoonimaalimisest”, et uue kooli ikoonimaalijad
kujutavad pühakuid nii, nagu elus inimesigi, nii, nagu seda
tehakse lääne maalikunstis: “Päästja Immanueli kujul70 on
nägu punsunud, huuled punased, juuksed käharad, käed ja
lihased tursked, sõrmed prisked; jalad tehakse niisamuti
paksude puusade alla ja ülepea on ta nagu kõhukas ja tüse
sakslane, ainult mõõka pole puusale sirgeldatud. Aga muidu
on kõik maalitud lihaliku tagamõttega, sest ketserid ise ar-
mastavad lihavat priskust ja eelistavad ülevusele madalust.
Kristusel, meie Issandal olid aga peenendatud tunded, nagu
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70 Immanuel (< hbr. Jumal on meiega) — Jeesuse juudipärane nimi,
mida esmakordselt mainitakse Vana Testamendi Jesaja raamatus
(Js 7:14): “Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi
saab käima peale ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks
Immaanuel”. Seda teksti peetakse Jeesuse sünni prohvetlikuks ette-
kuulutuseks. — Tlk. mrk.



õpetatud usumehed on meile ka rääkinud [---] Kõik selle
on aga vastaline, hoorajääger Nikon v ä l j a m õ t e l n u d,
e t m a a l i d a n i i , n a g u e l u s o n , v õ õ r a m a a l a s t e
e h k s a k s l a s t e m o o d i” (Àââàêóì 1927, vrg. 282–283)71.
Sedasama räägib Avvakum ka “Arupidamises välisest tar-
kusest”: “Vaata pühasid ikoone ja sa näed jumalamehi [s.t.
märka neid, kes Jumalat austavad] nii, nagu nende välimust
on kujutanud tublid maalimeistrid: näod, käed ja poosid ja
kõik tunded on peened, ja paastust ja tööst ja kõigest neid
tabanud vaevast kurnatud. Aga nüüd olete teie nende väli-
must muutnud, kujutate neid samasugustena, nagu te ise
olete — suur kõht ees ja rasvane lõust peas, ja käed-jalad
nagu notid” (samas, vrg. 291). Analoogilist protesti “liha-
mägede” vastu ikoonimaalidel kohtame hiljem Andrei De-
nissovi “Pomooride vastustes” (vastus 50, punkt 20). Siin
loeme: “Praegused [---] kunstnikud [---] ei maali ikoone
vanade kreeka ja vene imettegevate ikoonide eeskujul, vaid
omaenda mõttetarkust mööda: muudavad Lunastaja Kris-
tuse ja teised pühamehed välimuselt paksuks ega kujuta
muudki nii, nagu vanadel pühadel ikoonidel, vaid ladin-
laste ja teiste moodi, nii, nagu on Piiblites trükitud [pee-
takse silmas gravüüre] või siis lõuendile maalitud [peetakse
silmas pilte]”. Seejuures rõhutatakse, et “ladinlased, kes
maalikunstis vana kirikutraditsiooni ümber tegid, maalivad
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71 Õigluse huvides tuleb märkida, et antud juhul seisis uuele ikoonimaa-
limise maneerile vastu ka Nikon ise: ta ei pidanud sääraseid kujutisi
ikoonideks ja käskis need hävitada või ümber maalida (vt. nt. Aleppo
Paulose tunnistust — Ïàâåë Àëåïïñêèé, III, 136–137). See on seleta-
tav asjaoluga, et “paavsti- ja ladinapärase tõlgenduse pealt, s.t. katoli-
ku traditsioonist pärit piltide järgi ei ole neid maalitud isade pärimusi
silmas pidades“ (vt. Ãèááåíåò, II, 473–475; Ãèááåíåò, I, 20, mrk. 1;
vrd. samuti Ñîëîâüåâ, V, 629–630). Antud juhul, nagu näeme, Nikoni
seisukoht Avvakumi omast üldiselt ei erine. Seega Nikoni suhtumine
keelemärki ei langenud kokku suhtumisega visuaalsesse märki.



pilte omaenda tarkusest” (Ïîìîðñêèå îòâåòû, 183)72. Koos-
kõlas sellega keelduvad vanausulised uusi ikoone kummar-
damast, kinnitades nimelt, et nendel kujutatakse elusaid
inimesi, ja mitte pühakuid. Nõnda kostis Rostovi rätsep
Sila Bogdaško 1657. a. Rostovi metropoliidile Ionale:
“Ikoonidele maalite oma näod ja teie jumalateenistus ei ole
teenistus, vaid kometimäng” (Ðóìÿíöåâà 1990, 31). Kõigis
neis väljaütlemistes käib jutt eeskätt kujutamise naturalist-
likkusest, mis ei ole ikoonimaalile põhimõtteliselt omane.

Samas on tüpoloogiliselt analoogiline nähe täheldatav
kirikulauluski, kus iidse unisoonis laulmise vahetab välja
uus, parteesne laulmisviis [< ld. partes, osad, rollid; koori
mitmehäälsuse vorm vene kirikumuusikas — tlk.]73, mille
retseptsioon keskendub ometigi välisele efektile. Eriti ise-
loomulik siinses plaanis on üleminek “mitmehäälsuselt”
“ükshäälsusele” ja samaaegselt “homoonselt” ehk “naoon-
selt” laulmisviisilt “kõnepärasele” laulmisviisile.

Praktiliselt eeldab “mitmehäälsus” jumalateenistusel mit-
me talituse üheaegset kulgemist ühes ja samas ruumis, s.t.
mitme teksti samaaegset laulmist [ettelaulmist papi, diakoni
poolt — tlk.]. Säärase praktika tekkimise põhjustas taotlus
kõik kiriku põhikirjas ettenähtud tekstid kuuldavaks teha.
Ühtlasi on selge, et niisugune praktika ei aidanud kuidagi
neid tekste tajuda. Mis aga puutub homoonsesse laulmisse,
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72 Vrd. ka vanausuliste õpetusssõnadega XIX saj. pärit kogumikust:
“Pühakukujusid maalitakse sobimatult: silmades pisarakotid ( ),
kehad prisked ja kogukad, seljas sakslaste rüüd” ( èëååâ 1880, 55;
vrd. ëÿïêèí 1891, 61). Sõna “ märgib “silmalaugude kokku-
puutekohta ninajuurel” ( àëü , II, vrg. 271).

73 Siin vaadeldud tüüpi mitmehäälsus tekkis XVI saj. praktilistel kaalut-
lustel: kõiki ettenähtud laule ei jõutud jumalateenistuseks ettenähtud
aja sees ära laulda; ühtlasi oli siin märgata pappide soovi jumalatee-
nistuse käiku “tõhustada”. Selle vastu hakati peatselt võitlema ja nii-
sugune praktika hääbus (alles!) XVIII saj. esimesel poolel. — Tlk. mrk.



mis vastandatakse kõnepärasele, siis etümoloogiliste jer’ide
(endiste häälikute ú ja ü) asemel saab selles laulmislaadis
kasutada o-d ja e-d — mitte ainult rõhulises, vaid ka rõhu-
tus foneetilises positsioonis, kust jer-id on juba ammu ka-
dunud74. Nõnda näiteks võidakse sõnu “Õðèñòîñ”, “Ñïàñ”
[< Ñïàñèòåëü Lunastaja — tlk.], “äíåñü” [kirikusl. “täna”,
“nüüd” — tlk.] jmt. laulmisel hääldada Õðèñòîñî, Ñîïàñî,

äåíåñå, sest nendes sõnades on kunagi olnud jer’id; hääldu-
ses Õðèñòîñî peegeldub vana vorm Õðèñòîñú, häälduses
Ñîïàñî — vana vorm Ñúïàñú, häälduses äåíåñå — vana
vorm äüíüñü jne. jmt. Loomulikult raskendab säärast laadi
hääldamine oluliselt teksti tajumist.

XVII sajandi keskel vahetab mitmehäälse laulmise välja
ükshäälne ja homoonse laulmise kõnepärane laulmine; sõ-
nade hääldamine kirikulaulus lakkab olemast erinev luge-
mishääldusest — laulma hakatakse “kõne moodi”, s.t. nii,
nagu räägitakse ja loetakse. On iseloomulik, et see tekitab
ägeda poleemika75, eriti tähelepanuäratav on aga see, et
kultuuriteadvuses võivad mõlemad nähtused liituda (vt. nt.
Ðîãîâ 1973, 81, 87–91).
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74 Enne XII sajandit artikuleeriti häälikuid ú ja ü kui omaette redutseeri-
tud vokaale. Seejärel leidis aset foneetilise süsteemi oluline ümber-
kujunemine, kus nad ühes positsioonis (rõhulistes silpides) muutusid
täisvokaalideks, ja nimelt ú muutub o-ks ja ü e-ks, aga teistes positsioo-
nides (rõhuta silpides) kadusid ära. See protsess, mis oli alguse saa-
nud elavast kõnekeelest, kajastub kirikliku laulu tekstis. Ühtlasi võivad
kirikulaulus jer-id täisvokaalideks muutuda kõikides silpides (nii
rõhulistes kui ka rõhututes). See on tingitud kirikumeloodiate lahti-
laulmise (pàñïåâ) konservatiivsusest: kuivõrd jer-ide käibelt kadumi-
sega (rõhututes silpides) vähenes silpide arv, siis laulutraditsioon,
milles silpide arvu kahanemisega meloodia oleks moondunud, hak-
kas erinema lugemise traditsioonist — ühtesid ja samu sõnu hakati
lugedes ja lauldes erinevalt hääldama. Vt. Óñïåíñêèé 1988.

75 Ükshäälsuse vastu väljaastumiste kohta vt. Áåëîêóðîâ 1894; Êàïòåðåâ
1908; Ðàñïðîñíûå ðå÷è...1861, 394–395; väljaastumiste kohta kõne-
pärase laulmise vastu vt. Óñïåíñêèé 1971, LXVII–LXIX.



Tegelikult on need nähtused teatud määral seotud: nii
nagu ülemineku mitmehäälsuselt ükshäälsusele, nii ka üle-
mineku homoonselt kõnepärasele laulmisviisile põhjustab
tegelikult orienteerumine tajule ning see eeldab konvent-
sionaalset suhtumist sakraalsesse märki. Pühakojas toimuva
suhtes on mõlemal juhul täheldatav üleminek seesmiselt
vaatekohalt välisele vaatekohale.

Tõepoolest, mitmehäälsuse tingimustes on põhimõtteli-
selt tähtis sakraalse teksti hääldamise fakt omaette — ole-
nemata sellest, millisel määral pühakojas viibivad inimesed
võivad sellest tekstist aru saada. Kiriklikku jumalateenistust
käsitatakse suhtlemisena Jumalaga ja mitte inimesega ning
vastavalt sellele tundub, et ainutähtis on hääldatava teksti
objektiivne mõte, mis põhimõtteliselt abstraheerub selle
subjektiivsest tajumisest. Jumalateenistus on pöördumine
Jumala poole ja see asjaolu kõrvaldab kommunikatsiooni-
raskused iseenesest. Nüüdiskeeles öeldes eeldatakse siin
ideaalse suhtlemiskanali olemasolu; ja tõepoolest, missugused
saaksidki olla kommunikatsiooniraskused suhtlemisel Juma-
laga! Samal ajal üleminek ükshäälsele laulmisele ja lugemi-
sele on vaieldamatult seotud sellega, et kiriklik teenistus
hakkab olema orienteeritud mitte ainult Jumalale, vaid ka
kirikus seisvale76 inimesele77. See asjaolu teritab loomuli-
kult tähelepanu kommunikatsiooniprobleemi vastu, muu-
dab aktuaalseks tekstist arusaamise.

Täiesti samaviisi on tõlgendatav üleminek homoonselt
laulmiselt palju arusaadavamale ja võrreldamatult kerge-
mini tajutavale kõnepärasele laulmisele. Selles mõttes on
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76 Olgu märgitud, et õigeusukirikus (reeglina) ei istuta, vaid seistakse
püsti. — Tlk. mrk.

77 On seaduspärane, et samal perioodil — just XVII saj. teisel poolel —
sugeneb vene kirikusse jutlus. Vt. Óñïåíñêèé 1987, 282–283; vrd.
selles seoses ka Øëÿïêèí 1891, 103, 108; Íèêîëüñêèé 1901, 4–5.



tunnuslik, et mõlemad probleemid on loomulikul kombel
assotsieerudes tõlgendatavad ühe ja sama dilemma varian-
tidena: homoonne laulmine samastati XVII sajandil mitme-
häälse laulmisega, kuigi tegelikult on need erinevad nähtu-
sed. Täiesti seaduspärane on ka see, et koos homoonse
laulmise kõrvaldamisega kaovad ka kõikvõimalikud glos-
solaaliasse78 kuuluvad viisikäänud, mis varem olid kiriku-
laulule iseloomulikud olnud (vt. Ìåòàëëîâ 1912, 122;
Ñìîëåíñêèé 1901, 98). Teatud mõttes võib nii mitme-
häälset kui ka homoonset laulmist käsitada glossolaaliatena,
s.t. tekstina, millest pigemini saab aru Jumal kui inimene,
sest inimestele võib ta täiesti mõistetamatu olla.

Sarnaselt sellega, kuidas jumalateenistuse keel teatud
mõttes samastatakse inglite keelega, mis esindab üldiselt
kujutlust sakraalse keele arhetüübist (vt. ülempreester
Avvakumi arutlusi eespool), samastatakse kirikulaul nii-
viisi põhimõtteliselt “inglite lauluga”. Õigeusu arusaamade
kohaselt käsitatakse kirikut jumalateenistuse ajal “teise (ehk
maise) taevana” — Taevariigi ajutise kehastusena79; sellele
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78 glossolaalia (< kr. glôssa, keel; laleô, lobisen) — on tagasiviidav hel-
lenismiajal viljeldud kõnelemisele ekstaasiseisundis, mil “vaim peale
tuleb” — “keeltega rääkimisele” (mis pühendamatule on kuuldav üld-
keelelise tähenduseta tundetooniliste häälikväljendite vooluna). Risti-
usutraditsiooni ülekandunud glossolaalia kohta on apostel Paulus
arvanud, et “keeltega rääkida” võib, ent kui sellega ei kaasne “tõlgitse-
mist”, s.t .“mõistuse tööd” — õpetamist või ennustamist (“prohvet-
likkust”), siis “keeltega rääkija” “ei räägi inimestele, vaid Jumalale,
sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi” (1Ko 14:2).
“Kes võõraid keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja
ehitab aga kogudust” (1Ko 14:4). — Tlk. mrk.

79 Vt. nt. Kirill Belozerski läkituses vürst Andrei Dmitrijevitš Mo�aiskile
(XV saj. algus): “Aga kirikus, isand, seiske kartuse ja värinaga, mõtel-
des nii, nagu seisaksite taevas; sest, isand, kirikut nimetatakse taevaks
maa peal, temas toimetatakse ju kristlikke talitusi” (Áóñëàåâ 1861,
vrg. 930), või Tsargradi patriarhile Nikodimosele omistatavas õpe-
tuses: “Kirikusse tulnutena viibime jumalakartuses, ei räägi omavahel,



vastavalt võidakse kirikulaul samastada inglite kiidulauluga,
lauljad aga inglitega (see motiiv on leidnud eksplitsiitse väl-
jenduse “Keerubilaulus”, millega õigeusu jumalateenistu-
sel algab Ustavate teenistus)80. Siit ka see, et glossolaalseid
viisikäände võidi muuhulgas vahetult samastada Taeva-
vägede hõisetega81. Ettekujutus Jumala poolt hingestatud
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ei sosista, ei tuku, vaid seisame nagu inglid taevas Jumala aujärje ees
kartust tundes, sest kirik on teine taevas ning altar on Jumala aujärg”
(ÐÔÀ, III, ¹ 144, 523). Vrd. Stoglavi kirikukogu samasuguste suu-
nistega kirikus käimise kohta aastast 1551: “ [---] kartuse ja värinaga
[---], mõtlemata millelegi maisele, arvates end seisvat nagu taevas.
Sest püha kirikut nimetatakse teiseks taevaks [---]” (Ñòîãëàâ 1890,
160). Need ütlused pärinevad nähtavasti troopari sõnastusest, mida
lauldakse suure paastu jumalateenistuse järgsel hommikupalvusel:
“Sinu Hiilguse kojas arvame end viibivat taevas” (Îêòîèõ, II, leht
105). Nagu pajatab “Jutustus möödunud aegadest”, kinnitavad juba
Vladimir Püha saadikud, et bütsantsliku liturgia ajal ei tundnud nad
end viibivat maa peal, vaid taevas (ÏÑÐË, I, 1, 1926, vrg. 108); jumala-
teenistust Konstantinoopoli Püha Sofia peakirikus kirjeldab hiljem
(1200. aastal) samade terminitega ka Novgorodi peapiiskop Antoni
(Àíòîíèé 1899, 20). Anonüümses teoses loeme: “Kirikut […] nime-
tatakse taevaks, altar on kui Jumala aujärg, kirikuteenrid kui Issanda
inglid” (Ñìèðíîâ 1913, Lisa, 215). Vrd. Simeon Solunskil: “maine
on pühamu eeskoda, pühakoda on taevas, aga pühamast püha altar –
taeva eeskoda” (Ïèñàíèÿ, III, 11). Samal ajal Johannes Kuldsuu ütleb
loos “Pühaduse kohta”: “Jumalateenistust peetakse maa peal, kuid
taevas määratud korra kohaselt” (Ïèñàíèå îòöîâ ..., 7).

80 Kirikulaulu võrdlemist taevase lauluga võib järjekindlalt kohata Büt-
santsi autorite juures, nagu näiteks Pseudo-Dionysios Areopagita,
Maksimos Usutunnistaja [Maksimos Usutunnistaja (srn. 662) — risti-
usupühak. Oli Bütsantsi imperaatori Herakleiose sekretär ja võitles
ägedasti ristiusku rüvetava ketserluse vastu. Hiljem elas erakuna mäge-
des. Tema teostest on eriti märkimisväärsed “Püha vaimu laskumi-
sest”, “Armastusest”, “Usuvägitegudest”. — Tlk. mrk.] või Johannes
Kuldsuu. Inglilaul saab seal jumalateenistusel kõlava laulu arhetüü-
biks. Seega vastab kirikulaulu ja taevase laulu suhe ikooni ja algkuju
suhtele ikoonimaalimisel. Vt. Âëàäûøåâñêàÿ 1990.

81 Nõnda omistavad lauljad vanausuliste hulgast lauluteksti lükitud sil-
pidele íà-íå-íà jmt. (nn. anenaikadele) vahetevahel eritõlgenduse:
nemad arvavad, et siin vahendatakse Jumalaema kõnet. Näiteks paas-
tumaarjapäeva ülistuslaulu anenaikasid interpreteeritakse Jumala-



inglihäälsest laulmisest ei sobi põhimõtteliselt kokku ette-
kujutusega väljendamise konventsionaalsetest vahenditest,
mis nii või teisiti on orienteeritud tajumisele82.

Lõpuks, märgi konventsionaalse ja mittekonventsionaal-
se käsituse konflikt avaldub samal ajaperioodil ka teatri-
kunstis. Sakraliseeritud teatrietendusi, mis tsaar Aleksei
Mihhailovitši ajal Moskvas tekkima hakkavad, pidasid
vanausulised pühaduse rüvetamiseks — kujutamise tinglik-
kuse teatris heidavad nad põhimõtteliselt kõrvale. Ülem-
preester Avvakum süüdistab tsaari kui nende etenduste
korraldamise initsiaatorit selles, et too on end samastanud
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ema rõõmuhõisetena (Óñïåíñêèé 1971, LXX). Analoogilist tõlgen-
damist võib täheldada ka kreeka lauljate seas (Âîçíåñåíñêèé, I, 103;
Ïðåîáðàæåíñêèé 1924, 37).

Vrd. poleemiliste vastuväidetega glossolaaliliste viisikäändude aad-
ressil, muuhulgas “habuuvide” ja “anenaikade” vastu Ioanniki Kore-
nevi “Muusikas” [Korenev, Ioanniki (srn. u. 1681) — vene muusika-
tegelane, mitmehäälse laulmise eestvõitleja. Oli Sretenski katedraali
diakon Moskvas. Tema “Muusika” on kirjutatud dialoogivormis ja
publitseeriti 1910. a. Korenev taotles muusikalise hariduse andmist,
arendas koorimuusikat ja soosis kirikumuusika kõrval ka ilmalikku
loomingut. — Tlk. mrk.] XVII sajandi teisest poolest): “kas inglid
saavad koos sinuga kirikus laulda sinu ahhaate ja abuuve?”; “vaevalt
küll, et Jumal sinu abuuve, habuuve, ahhaate ja anenaikasid kuulab”
jne. (Ñìîëåíñêèé 1910, 48–49, vrd. 37 jj.).

82 Muistse kirikliku kunsti orienteerumine Jumalale, ja mitte inimesele,
avaldub ka arhitektuuris (vrd. Èîôôå 1944, 238–239; Uspensky
1976, 38). Alati ei ole seda arvestanud restauraatorid, kes võivad oma
töös lähtuda uutest esteetilistest põhimõtetest. Nõnda olid restauraa-
torid aastatel 1837–1839 likvideerinud Vladimiris Dmitrovi kated-
raali juurdeehitised, põhjendades seda muuhulgas tõigaga, et kated-
raali peahoone välisseintel, mille juurdeehitised kinni katsid, olid
asunud bareljeefid, mida oli võimatu vaadata. Samal ajal on hiljutised
uurimused näidanud, et need juurdeehitised püstitati põhihoonega
enam-vähem samal ajal (Âîðîíèí, I, 420–421). See, et seal asjaoma-
seid kujutisi näha ei olnud, muistset kunstnikku nähtavasti ei häiri-
nudki: eeskätt oli teda huvitanud väljendamine, mitte tajumine, ja
kujutise olemasolu fakt ise kandis objektiivset mõtet, mis tajuvast
subjektist põhimõtteliselt ei olenenud.



Jumalaga. Kõrvutades Aleksei Mihhailovitši Nebukadnet-
sariga83, kes pidas end Jumalaga võrdseks (“Mina olen
Jumal! Kes on minuga võrdne? Kas taevane Jumal! Tema
valitseb taevas, aga maa peal olen mina temaga võrdne!”),
ütleb Avvakum: “Sama asi on nüüd siingi. Ehtinud talu-
mehe peaingel Miikaeliks ja lasknud tal saalis enda ette
maha kummardada, küsib: kes sa oled ja kust tuled? Tema
aga kostab: mina olen sinu, suure valitseja juurde saadetud
Issanda väe ülemjuhataja. Seal tabas teda, pimedusega löö-
dud peainglit, Issanda väevõim ja hukka olid läinud nii ihu
kui hing” (Àââàêóì 1927, vrg. 466). Avvakumi meelest saa-
tis oma hinge hukka nii see inimene, kes peaingel Miikaeli
kujutas, kui ka tsaar, kes selles etenduses osales. Anonüüm-
ses vanausuliste “Ettekuulutuses vaimselt pojalt vaimsele
isale” (1676), milles antakse teada Aleksei Mihhailovitši
surmast — läkituse adressaadiks on nähtavasti olnud ülem-
preester Avvakum —, seotakse tsaari haigus ja surm muu-
hulgas sellega, et too “oli lahutanud meelt igasuguste troos-
tide ja mängudega” sakraalsetel teemadel: “Saadi hakkama
sääraste mängudega, mis inimesele pähegi ei mahu: valguse
loomisest veeuputuseni, ja uputusest Kristuseni, ja Kristuse
elust selleni, et ta imet tegi või taevase ende sai [peetakse
silmas teatraliseeritud stseene Vanast ja Uuest Testamen-
dist]; ja kõik see pandi mängudes toime kirjatähe kohaselt
[s.t. pühakirja järgi] — nii Kristuse ristilöömine ja sängita-
mine ja põrguskäimine ja ülestõusmine ja taevasseminemine.
Aga sääraseid mänge imeks pannes kostavad muu-usulised:
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83 Nebukadnetsar II — Babüloonia kuningas 605–562 e.Kr. Võitis Kar-
hemiši lahingus (605 e.Kr.) oma isa väejuhina Assüüria-Egiptuse sõja-
väe ja tõrjus egiptlased Ees-Aasiast välja, vallutas Süüria, Foiniikia ja
Palestiina (Jeruusalemm hävitati 586 e.Kr. ja juudid saadeti Paabeli
vangipõlve). Nebukadnetsari ajal saavutas Uus-Babüloonia õitsengu;
Babülon kindlustati ja sinna rajati toretsevaid ehitisi. — Tlk. mrk.



“Mõnes usutunnistuses on niisugused mängud meie maades
olemas, komöödiateks kutsutud. Mõned kardavad meil sel-
lest kuuldagi, et Kristuse asemel lüüakse risti mu�ikk, pan-
nakse okaskroon pähe ja pistetakse põis järeletehtud verega
hõlma alla, justkui oleks ribidesse torgatud. Ja Jumalaema
silmanäo asemel näeme juuksed vallandanud nutvat eman-
dat, ja evangelist Johannese asemel pojaks nimetatud habe-
meta noort jurakat, ja Jumalaema on temale pühendunud”
(Áóáíîâ è Äåìêîâà 1981, 143). Mõistagi käib siin jutt Kris-
tuse kannatusi kujutava müsteeriumi etendamisest. Sedalaadi
etendusi tavatseti korraldada Kiievi-Mogila Akadeemias,
kust nad Moskvasse rändasid. Omakorda on see traditsioon
tagasiviidav Poola jesuiitide teatri juurde. Suhtumine sak-
raalsetel teemadel korraldatavatesse teatrietendustesse
tuletab seejuures vägagi meelde suhtumist metafooridesse
sakraalses tekstis, millest ülal juttu on olnud.

Kõikidel nendel juhtudel tõuseb esiplaanile mittekon-
ventsionaalne suhtumine märki, mis on iseloomulik olnud
traditsioonilisele vene kultuurile ja mis vanausulistel säilis
kui märgi, millegi tingimatu, väljaspoole jääva, meist ole-
nematu läbielamine. Niisugune arusaamine lähtub sellest,
et kui inimene arvab, et ta valitseb märke, mängib nendega,
annab neile uusi tähendusi, viib nad uutesse seostesse, siis
see vaid näib talle nii — tegelikult annavad siin endast tea-
da palju sügavamad märgi ja tähenduse vahelised seosed,
ja inimene ise osutub teispoolsete jõudude mängukanniks.
Seega etendused sakraalsetel teemadel, näigu nad kui tahes
jumalakartlikud, on sellest vaatepunktist võttes saatana riu-
kad. Sedasama saab öelda sakraalse sisuga märkide kasuta-
mise kohta üldse, kui nad täidavad tinglike, konventsio-
naalsete väljendusvahendite rolli.

1996 (1992)
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ANTIKÄITUMINE

VANAVENE KULTUURIS

—

Antikäitumine, s.t. äraspidine, pahupidine, ümberpöö-
ratud käitumine, teisisõnu vastupidi käitumine, on

vanavene kultuurile nii nagu ka arhailisele ja keskaegsele
kultuurile üldse äärmiselt iseloomulik. Antikäitumise
konkreetsetes ilmingutes võib leida loendamatut mitme-
kesisust, kuid iga kord realiseerib see ühe üldise mudeli:
antikäitumine on nimelt käitumine vastupidi — nii- või
teistsuguste reglementeeritud normide asendamine nen-
de vastandiga. Niisuguse vastandamise iseloom ei ole ette
kindlaks määratud ja vastavalt sellele võib antikäitumine
põhjustada parema ja vasema, ülemise ja alumise, ees- ja
tagakülgse, parempidise ja pahupoolse, mehe- ja naiseomase
jne. jmt. ümbervahetamise. Näiteks võib antikäitumine ilm-
neda selles, et neid või teisi rituaalseid toiminguid soorita-
takse vasema käega või vastupidises suunas; või selles, et
ühed või teised esemed pööratakse kummuli; või ka selles,
et rõivad pööratakse pahupidi, pannakse selga vastassugu-
poole riided jmt. Just samal kombel võib antikäitumine
ilmneda ka äraspidises kõnes, näiteks kui räägitakse moo-
nutatud hääli, loetakse mõnd teksti lõpust alguse poole,
asendatakse sõnu antonüümidega jne. Antikäitumine võib
eeldada ka rituaalset varastamist, rituaalset pühaduseteo-
tamist jne. jmt. Antikäitumise vormid on äärmiselt mitme-
kesised, ent iga kord kujutavad nad endast ühe ja sama
üldprintsiibi ilmingut.



See, et antikäitumist teatud piirides reglementeeriti, osu-
tab, kui oluline positsioon antikäitumisel vene argikultuuris
on olnud. Seejuures reglementeeritud ei olnud mitte anti-
käitumise konkreetsed vormid, vaid antikäitumise printsiip
kui niisugune. Teatud asjaolude korral — eeskätt teatud aja-
hetkel ja teatud kohas — eeldati omaksvõetud normidest
loobumist ja pöördumist risti vastupidise käitumistüübi
juurde. See toimus näiteks talistepühadel, vastlanädalal,
suvise pööripäeva aegu. Vene ajaloo teatud perioode iseloo-
mustab antikäitumise vohamine — see omandab nii-öelda
riiklikud vormid. Just nii juhtus opritšninaga1 Ivan Groz-
nõi ajal (vt. ülal lk. 192–196; Ïàí÷åíêî è Óñïåíñêèé 1983).

Missugused on olnud antikäitumise funktsioonid vana-
vene kultuuris? Üritame näidata, et antikäitumist võisid
motiveerida erinevad põhjused — väliselt sarnastes käitu-
misvormides võisid peegelduda oluliselt erinevad kultuuri-
traditsioonid. Niisiis saab antikäitumist esilekutsuvate eri-
nevate põhjuste pinnal eristada selle erisuguseid tüüpe.

* * *

Peatume kõigepealt s a k r a l i s e e r i t u d antikäitumisel,
millel on vaieldamatud paganlikud lätted. Paganlikud usku-
mused on teadagi vahetult seotud surnute (esivanemate)
kultusega. Sellele vastavalt on paganlikud rituaalid real juh-
tudel inspireeritud ettekujutusest, et sealpoolse (hauataguse)
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1 Opritšnina — tsaar Ivan IV ajal (1565–1572) kehtinud erakorraliste
abinõude süsteem (koos selle relvastatud elluviijatega), mille ees-
märk oli — ühtlasi antikäitumise vorme kasutades — bojaaride ja
osastisvürstide opositsiooni purustamine ja isevalitsuse tugevdamine.
1568. a. opositsiooniliste bojaaride vastast terrorit laiendati ja hakati
hävitama teisigi poliitilisi vastaseid. Ametlikult 1572. a. kaotatud
opritšnina säilis kuni 1584 nn. tsaari õukonnana (ãîñóäàðåâ äâîð). —
Tlk. mrk.



maailma seosed on p a h u p i d i s e d. Säärasel ettekujutusel
on olnud äärmiselt lai levi ning on alust arvata, et sellel on
universaalne iseloom; igatahes tavatsevad väga erinevad
rahvad arvata, et parem ja vasem, ülemine ja alumine, ees-
poolne ja tagumine jmt. vahetavad sealpoolses maailmas
oma kohad ära; s i i n paremale vastab s e a l vasak, päike lii-
gub hauataguses maailmas läänest itta, jõed voolavad tagur-
pidi; kui siin on päev, siis seal on öö, kui siin on talv, siis
seal on suvi jne. jmt. Mõlemad maailmad — siinpoolne ja
sealpoolne — näevad teineteist otsekui peegelpildis2. Meie
jaoks on oluline sääraste ettekujutuste fikseeritus slaavlaste
juures, kus need ilmnevad nii uskumustes kui ka tavandites.

Ettekujutus hauataguse maailma pahupidisusest on muu-
seas kajastamist leidnud “Jutustuses Pjotrist ja Fevroniast”3,
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2 Ettekujutus sealpoolse maailma pahupidisusest ei ole vähimalgi mää-
ral vastuolus ettekujutusega sealse ja siinpoolse maailma isomorfsu-
sest: eeldatakse, et seal on olemas kõik see mis siingi; kuid välispidi-
sest — maisest, siinpoolsest vaatekohast kangastub hauatagune maa-
ilm pahupidiste seostega maailmana.

3 Fevronia on õigeusukiriku pühak. Andmeid Fevroniast on teada ala-
tes XV sajandist ja neid on vahendanud Kljutševski oma teoses “Va-
navene pühakulood ajalooallikana” (1871). Nende kohaselt kanna-
tas Pjotr enne Muromi vürstiks saamist raske haiguse käes, millest ta
keha läks kärna. Ühe metsmesiniku ilus ja arukas tütar ravis Pjotri
mingi määrdega terveks ja Pjotr oli lubanud ta naiseks võtta, kuid ter-
vekssaanuna leidis, et lubatud abielu on ebasünnis. Aga haigus hak-
kas talle uuesti külge ja Fevronia ravis ta jälle terveks. Nüüd täitis
Pjotr siiski oma lubaduse, kuid Muromi ülikud ja sugulaskond hak-
kasid mässama ja Pjotr pidi valima naise ja vürstitrooni vahel. Pjotr
valis naise ja lahkus Muromist. Naine lohutas teda ja soovitas loota
Jumala abile. Peatselt läksid Muromi ülikud omavahel tülli ja kutsu-
sid Pjotri tagasi. Nüüd lepiti jumalakartliku Fevroniaga, kes südikalt
aitas oma mehel valitsemisasjadega toime tulla. Vanas eas läksid mõ-
lemad kloostrisse ja nende uuteks nimedeks said Jefrosinia ja David.
Fevronia olevat surnud 1228. a. mehega samal päeval ja nad maeti
(testamendi kohaselt) ühte hauda (ühes kirstus). 2008. a-st on Vene-
maal nende mälestuspäev (8. juuli) kuulutatud perekonna, armastuse
ja truuduse päevaks, mida laiaulatuslikult tähistatakse. — Tlk. mrk.



milles Fevronia lausub vürst Pjotri saadikule: “Minu vend
aga läks j a l g a d e v a h e l t s u r m a l e s i l m a v a a t a m a”
(Êóøåëåâ-Áåçáîðîäêî, I, 30; vrd. lk. 36, 41). Tuleb arves-
tada, et Fevronia käitumisel ja tema kujul endal on selgelt
eristatav mütoloogiline iseloom: ta k e t r a b l õ n g a, tema
ees kalpsab j ä n e s ja lõpuks — ta räägib m õ i s t a t u s t e
v a h e n d u s e l, millel on ühteaegu nii esoteeriline kui ka
profaanne sisu4. Profaani jaoks tähendavad Fevronia sõnad
seda, justkui roniks tema vend puu otsa mett võtma (ta
peab “kõrgele puu otsa ronides jalge vahelt läbi vaatama ja
aru pidama, et kõrgelt allakukkumist ära hoida, sest kes
alla pudeneb, see elu jätab; sellepärast ma ütlesingi, et ta
läks jalge vahelt surmale silma vaatama”, seletab Fevronia
tema juurde saabunud noormehele); kuid samal ajal pei-
tub Fevronia sõnades teinegi — mütoloogiline või ehk ka
kosmoloogiline mõte, mis seostub ettekujutusega, et oma
jalgade vahelt läbi vaadates saab näha sealpoolset maailma
või nendele ja teistele selle esindajatele otsa vaadata (sää-
rane ettekujutus on fikseeritud mitmetes suurvene usku-
mustes, vt. nt. Èâàíèöêèé 1890, 120; Áîãàòûðåâ 1916,
45; Åôèìåíêî, II, 158).

Ettekujutus teispoolsest maailmast kui maailmast, millel
on vastupidised (pahupidised) seosed, ilmneb eriti selgesti
slaavi matmistavandites, millel seejuures on ulatuslikke
tüpoloogilisi paralleele. Näiteks koolnu rõivad võidakse
kinni nööpida tava suhtes vastupidiselt — “vasakule poole”
(vt. Ñåðåáðåííèêîâ 1918, 3; Çàâîéêî 1914, 93; Ñìèðíîâ
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4 “On oluline, et mõistatus sageli ei eeldagi, et pühendamatu leiaks selle
lahenduse ja krüptograafilised eesmärgid on niisugustel juhtudel
kommunikatsioonilistest olulisemad. On iseloomulik, et mõistatuste
keel paljude kultuuride pärimustes erineb üldse järsult teiste folkloori-
�anride keelest ja seda pigemini just mittearusaadavuse poolest”
(Òîïîðîâ 1971, 37, mrk. 54).



1920, 30; Òîëñòûå 1974, 43, mrk. 2), mis on ilmselt seotud
sellega, et hauataguses maailmas eeldatakse, et parem vahe-
tatakse vasaku vastu välja. Samaviisi on seletatav komme
pöörata matuserõivad pahupidi (vt. Niederle, I, 298–299;
Íèäåðëå 1956, 215), katta leinaajal pea ülerõivaga (kasu-
tades peakattena riideid, mis selleks pole mõeldud, vt.
Ëåáåäåâà 1929, 22, 28; vrd. Ñìèðíîâ 1909, 222). Seega
vastandatakse nii leina- kui ka matuserõivad kandmisviisi
poolest tavapärastele. Osal juhtudest kooskõlastub see vas-
tandamine parem- ja pahupoolse külje, osal üla- ja alapoole
jmt. vastandamisega. Märgitud olgu ka keeld puudutada
koolnut parema käega (Âåëåöêàÿ 1968, 204), mis on mõis-
tetav ühenduses sellega, et parem pool meie maailmas vas-
tab vasemale hauataguses maailmas ja vastupidi. Vana-
Roomas arvati samuti, et nihil dextrum mortuis convenit
[surnutele ei sobi miski parempoolne — tlk.]. Sama iseloo-
mulik on vastupäeva liikumine peiedel ja matuseringkäi-
gul (mida lõunaslaavlaste juures kutsutakse ìðòâà÷êî êîëî

[= surnu ümber kõndimiseks] ehk êîëî íàîïàêî [= vastu-
päeva ümberkõndimiseks], vt. Çå÷åâè÷ 1963, 195, 200;
Çå÷åâè÷ 1966, 380–381; Âåëåöêàÿ 1968, 206; Òîëñòûå

1974, 43) — arvestades, et normaalseks ringi mööda liiku-
misel või ringipöörlemisel peetakse “päevakaare” suunda,
s.o. liikumist kellaosuti suunas vasakult paremale. Siinset
opositsiooni võib üldse käsitada kui parema ja vasaku vas-
tandamise erijuhtu. Teistel juhtudel on samalaadne pahu-
pidisus ilmnenud esemete ümberpööramises, mis matuse-
ja peietavandina on kombeks olnud (vt. Äîáðîâîëüñêèé, II,
315), koolnu matmisrõivaste ja muude esemete erilises val-
mistamisviisis (näiteks koolnu rõivast õmmeldes ei lükatud
nõela enda poole, nagu tavaliselt, vaid enda poolt välja-
poole ja seda mõnikord vasaku käega; ka kirstulaudu ei
hööveldatud enda poole, vaid endast eemale).
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Ka idaslaavlaste matuserituaalid võivad eeldada rõhu-
tatult kehva tööd, näiteks meelega lohakalt ja üldse üle-
jala õmmeldud rõivaid, poolelipunutud viiske, sõlmimata
kaelust, pooleliküpsetatud leiba peielauas, viletsalt höö-
veldatud kirstu, vahel isegi koolnu selga pandud lõhki-
käristatud särki (vt. Çåëåíèí I, 217, 277, 293, 312; Çåëåíèí

III, 1116, 1252; Zelenin 1927, 321–322; Åôèìåíêî I, 135;
Èâàíèöêèé 1890, 115; Ñìèðíîâ 1920, 29; Êîëëèíç 1846,
21). Teleuudid (altai turgid), mattes koos koolnuga talle
hauataguses maailmas vajaminevaid asju, lõhuvad neid mee-
lega (rikutakse ära ka uued!), pidades silmas just seda, et
asjad, mis siin näevad välja äraspidiselt (on katki), saavad
seal tõelise, eheda kuju (Ìàëîâ 1929, 332). Matmisel pa-
nuseks mõeldud või koolnu lähedusse jäetud esemete ette-
kavatsetud kõlbmatuksmuutmine, kuigi seda alati niiviisi ei
motiveerita, on tüpoloogiliselt tavapärane nähtus: surnute
maailma ja elavate maailma vastandamine ilmneb sel juhul
opositsioonina kasutuskõlblik–kasutuskõlbmatu. Sarnaselt
saab slaavlaste juures interpreteerida ka rituaalset lõbutse-
mist matustel ja peiedel, millega kaasnevad mitmesugused
naljad koolnu arvel (vt. Ñâåíöèöêèé 1912, 27; Ãíàòþê

1912, 210, 361–362; Êóçåëÿ 1914–1915; Áîãàòûðåâ 1916;
Øóõåâè÷, III, 243–247; Çå÷åâè÷ 1966, 378). Nähtavasti
eeldati, et sealses maailmas muutub säärane käitumine oma
vastandiks (mõnedes arhailistes kultuuritraditsioonides on
niisugune motiveering tõepoolest fikseeritud; vt. Sartori
1930; arvatavasti võis see omal ajal aset leida ka slaavlaste
juures).

Asju sedamööda mõtestades muutub käitumise pahupidi-
sus loomulikuks ja hädavajalikuks tingimuseks, et tagada
tõhus suhtlemine sealpoolse maailma või selle esindajatega.
Üpris selgesti on see ilmnenud nõidumisel ja ennustamisel,
mispuhul näiteks toiminguid sooritati vasaku käega, keerati
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esemeid kummuli, astuti tagurpidi, istuti hobuse selga,
taguots ees, pöörati riided pahupidi jmt. Oma nii- või teist-
sugustes vormides liitub antikäitumine seejuures loomuli-
kul kombel teispoolse maailma esindajate arvatava käitu-
misega, omandades selle kaudu erilise maagilise või üldse
sakraliseeritud tähenduse. Võib väita, et antikäitumine
demonstreerib osalemist sealpoolse maailma — surnute
maailma asjades. Tõepoolest, surnuid või teisi sealpoolse
maailma asukaid tavatsetakse real juhtudel välja kutsuda
nimelt antikäitumisega. Täiesti analoogiliselt iseloomus-
tab antikäitumine hauakaevajaid, s.t. neid, kes annavad su
n.-ö. hauataguse maailma osaks (Ñâåíöèöêàÿ 1914); siin
paistab hauakaevajatel olevat teatud sarnasus nõidadega ja
ilmselt nad assotsieeruvad nendega nii või teisiti (sellele
assotsiatsioonile leiab jällegi paralleele ka slaavi areaalist
väljaspool, vt. Ïåêàðñêèé 1959, I, 1078).

Sel taustal on seletatav ka rituaalne antikäitumine, mida
näeb arvukates heaolu, viljakust jmt. tagavates põlluharimi-
se, pulmade, kalendaarsete tähtpäevade ja tohterdamisega
seotud tavandites (vrd. näiteks toimingu vasakukäelise soo-
ritusega või rõivaste pööramisega pahupidi, mida kõikides
nendes tavandites võib täheldada). Põhiliselt on need ta-
vandid paganlikku päritolu ja järelikult geneetiliselt seotud
ka surnute kultusega, kuid enam nende motiveeritust ei
teadvustata: õieti on sakraalne antikäitumine degenereeru-
nud rituaalseks antikäitumiseks, mil toimingute funktsiooni
säilides kaob nende semantika.

Käitumise pahupidisust võidakse teadvustada ja eriliselt
rõhutada mitmesugustes tavandites. Sellega rõhutatakse
antikäitumise kui niisuguse maagilist mõtet. Näiteks asula
“ümberkündmise” tavandi sooritamisel, mille mõtteks on
epideemilise haiguse peletamine, laulavad naised ja tüdru-
kud selle tavandi käigus:
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Kus enne nähtud,
kus enne kuuldud,
et piigad põldu künnavad
ja eidekesed külivad...5

(Èâàíîâ 1900, 113–114)

Ühtlasi võidakse “ümberkündmisel” rõhutada kogu toimuva
mõttetust ja teostamatust, mispuhul võidakse vihjata sur-
male kui teise maailma ümberkolimise motiivile, ja seal on
kõik tagurpidi:

Vaata aga vaata ilmaimet!
Piigad põldu künnavad,
eided liiva külivad —
siis, kui liivaidu tõuseb,
suleb surm meil suu.

(Àôàíàñüåâ, I, 567)

Sama iseloom ennustamistavandites on “lume rohimisel” ja
“sõelaga veekandmisel”, mida omal ajal sarjati kui pagan-
likku ebausku (Âîñòîêîâ 1842, 55) ja mida ühtlasi võidakse
käsitada just rituaalse mõttetusena6; analoogiliselt võidakse
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5 Tuleb silmas pidada, et kündmine ja külimine on tavaliselt meeste töö.
Teistel juhtudel kannavad tüdrukud “kündmisel” vikateid, arvesta-
des seejuures, et ka niitmine on meeste töö. Käitumise pahupidisust
“kündmisel” süvendatakse sellega, et asulat kaitsev maagiline ring
märgitakse maha vastupäeva, et tavandit sooritatakse öösi või vara-
valges (nii ööd kui ka koitu peetakse üldse “põrguliste” ajaks), et osa-
lejad võtavad rätikud peast ja rihmad vöölt või koorivad end koguni
alasti (seejuures katmata peaga ning vööta olek arvatakse kuuluvat
pahade vaimude välimuse juurde); lõpuks, seda tavandit võidakse
sooritada, ilma et lauldaks — rituaalselt vaikides, mis kujutab endast
kõnelise antikäitumise eriliiki.

6 Vrd. väljendiga “nagu vesi sõelas” või vanasõnaga äóðàêà ó÷èòü, ÷òî
ðåøåòîì âîäó íîñèòü [sõnasõnalises tõlkes: “lolli õpetada on sama
hea kui sõelaga vett kanda”; struktuurilt samane vaste eesti repertuaa-



ennustamisel külvata lund, lund künda jmt. Sarnase näite
käitumisest, mida suuremal või vähemal määral peetakse
antikäitumiseks, leiab mõistagi mardi-[või kadri-]santide
juures, kes panevad selga vastassugupoole riided või pöö-
ravad rõivad pahupidi, kõnelevad võõra häälega, korral-
davad rituaalseid nurjatusi jne. jmt. On ootuspärane, et
põlluharimisega seotud maagilistes tavandites “ei kasutata
asju endid tavapärasel otstarbel: ringjoont veetakse karu-
oda, rihma, kirve või tapriga, lukku ei keerata kinni ukse
või kirstu külge, vaid maetakse maha, võti lastakse jõkke,
toidukraam tassitakse metsa kalmele, kodus sel päeval ei
sööda” (Åëåîíñêàÿ 1994, 154). Käitumise ebatavalisus vastab
seejuures tegevuse aja ja koha ebatavalisusele (enne päi-
kesetõusu, õuest väljas, metsas jmt.). On ütlematagi selge,
et geneetiliselt — mitte funktsionaalselt — võib kõigil nime-
tatud toimingutel olla täiesti teistsugune motivatsioon.

* * *

Sakraliseeritud antikäitumise kõrval saab eristada s ü m -
b o o l s e t antikäitumist. Näiteks karistamisrituaalides on
antikäitumine olnud äärmiselt tavapärane ja siin on sellel
nimelt sümboolne funktsioon, sest karistamise eesmärgiks
oli naeruvääristamine (häbistamine) ja lõppresultaadina sun-
niviisiline või paljastav kokkuviimine pahupidise, “pimeda”
maailmaga, mida võidi tõlgendada sealpoolsena või tontli-
kuna. Äärmisel juhul suhtutakse karistamisse kui sümbool-
sesse surma7. Väärib tähelepanu, et Vana-Venes karistati
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rist võiks olla “kas hane selga loputa või lollil tarkust õpeta” —
vt. “Eesti vanasõnad”. Toimetanud A. Krikmann ja I. Sarv, kd. I, 826
(lk. 194) — Tlk. mrk.], milles just niisugust laadi käitumise mõttetust
rõhutataksegi.

7 Säärase suhtumise reliktid on jälgitavad uuemalgi ajal. “Mõtiskluses
seadusandlusest üldiselt” protesteerib M. M. Štšerbatov seaduse vastu,



r e e peal. “Daniil Zatotšniku palves” loeme: “Targa nuht-
lemine teeb ta targemaks, aga hull seo või ree peale kinni
ja peksa piitsaga — hullusest lahti ei saa” (Çàðóáèí 1932,
65). Komme nuhelda kurjategijat kummulikeeratud reel
ulatub XIX sajandisse (vt. Åâðåèíîâ 1917, 18, mrk. 6).
Arvatavasti ree peale panemine just sümboliseeriski ühen-
dusseviimist sealpoolse maailmaga, s.t. ajutist surma: tõe-
poolest, matmiskommetes oli regi hädatarvilik ja reel vii-
bimine tähendas surma lähedalolu8.
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mille järgi “iga surma väärinu ja [---] asumisele saadetuga kaasneb
tema abielu katkestamine, otsekui oleks ta kodanikuna surnud inime-
ne”. Štšerbatov ütleb, et niisuguse korra aluseks on mõte sellest, “et
karistatud inimene on kodanikuna surnud ja seetõttu on tema naisel,
nagu surmagi puhul, vaba voli” (Ùåðáàòîâ, I, tulbad 375–376). Nii-
sugune säte on kehtiv olnud ka palju hiljem.

8 “Reel istudes mõtlesin ja kiitsin oma hinges Jumalat, kes mind, patust,
selle päevani on saatnud”, ütleb Vladimir Monomahh (ÏÂË, I, 153)
[Vladimir Monomahh (1053–1125) — Kiievi vürst 1113–1125; enne
seda juhtis edukaid polovetsidevastaseid sõjakäike. Ühendas uuesti
suurema osa Vene alasid Kiievi vürsti võimu alla. Vladimiri kirjutatud
“Õpetus” (õigustab tugevat vürstivõimu, ülistab vürsti sõdalaste vap-
rust, kuulub vanavene kirjanduse paremikku. “Jutustus möödunud
aegadest” on vene koondkroonika, mille algvariandi (valmis u. 1113)
autoriks peetakse vanavene kroonikut Nestorit (1050-ndad–u. 1114).
Nestori muumia asub Kiievi Petšerski kloostris. Muuhulgas kirjutas
Nestor ka kirikukirjaniku Feodossi Petšerski eluloo. — Tlk. mrk.],
kusjuures väljend “reel istudes” tähendab siin surmale lähenedes. Kui
Feodossi Petšerski tundis, et surm on lähedal, pandi ta ree peale ja sõi-
dutati kirikusse, aga just ree peal tõi surev igumeen kuuldavale oma
viimase, lahkumisläkituse (ÏÂË, I, 124); vrd. samuti kõnekäänuga
“ïîñàäèòü â ñàíè” (rekke istuma panema), mis tähenduse poolest on
sama mis “jalust maha rabama” või “karile juhtima”. Drevljaanid
[ida-slaavi hõim — tlk.] surma mõistnud vürstinna Olga laskis nad paati
panna ja see oli (kõrvuti reega) täpselt samuti seletatav paadi rituaalse
funktsiooniga matmistavandis: paati, nii nagu ka rekke asetamine
sümboliseerib surma. [Slaavlased on paati kasutanud ka ohverdamisel.
Muistse Vene alasid X saj. külastanud araabia geograaf Ibn Fadlan on
oma reisikirjas (vt. Êîâàëåâñêèé, 1956, 143–145) erakordselt detailselt
ja värvikalt kirjeldanud noore neiu keerukat ohverdamistseremooniat
paadis, mis lõpuks kõige selle sees olevaga põlema pandi. — Tlk. mrk.]



Ketserite kohtlemisviis Novgorodi peapiiskopi Gennadi
poolt 1490. aastal on selles mõttes äärmiselt tavapärane.
Nagu tunnistab Jossif Volotski, käskis Gennadi ketserid
hobuste selga istuma panna, t a g u o t s e e s p o o l, “et nad
vaataksid Lääne poole ja näeksid nende jaoks valmisseatud
tulelõõma” (Èîñèô Âîëîöêèé 1855, 55–56)9, p a h u -
p i d i k e e r a t u d rõivad seljas, teravatipulised niinekiust
tuttidega kasetohust kiivrid peas “otsekui vanatühjal”,
heintest ja õlgedest pärjad kaelas, millel olid kirjad: “See-
sinane on saatana vägi”. Tegemist ei olnud niivõrd pilka-
mise, kui pigemini ketserite p a l j a s t a m i s e g a — “nende
arvamisega pahupoolse, vanakurja maailmaga ühte seltsi”
(Ëèõà÷åâ 1973, 80; vrd. Ëèõà÷åâ è Ïàí÷åíêî 1976), kus-
juures Gennadi kasutas selleks venelase jaoks traditsioonilisi
vahendeid, mis talistepüha- ja teistes tavandites olid vaata-
jatele omaseks saanud10.

Samal ajal tuleb silmas pidada, et niisugust laadi karista-
misviis ei piirdunud ketserite paljastamise või üldse konfes-
sionaalse teisitimõtlemise problemaatikaga. Sunniviisilist
ümberriietamist rakendati talurahva olmes veel suhteliselt
hiljutigi, kui näiteks mingi räpase teo pealt kinnivõetud
inimest näidati rahvale pahupidi pööratud riietes, pandi,
taguots ees, hobuse selga istuma jmt. Just samuti vahetati
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Ree rolli väljaselgitamisel slaavi matmistavandites on oluline ree
tähistamise etümoloogiline seos mao nimetusega slaavi keeltes; vrd.
kirikuslaavi ñàíü “madu” ja vene ïîëîç “madu, reehaak”. See vastab
mao seostamisele surnute kultusega slaavi paganluses (vrd. nt. laialt
levinud ettekujutusega kodukäija mao-omasest loomusest — arvesta-
des, et kodukäija assotsieerub surnud esivanema — “esiisaga”).

9 Iseloomulik seejuures on ettekujutus Läänest kui millestki, mis asub
taga, vales kohas jmt.: Lääs ei ole siin suhteline, vaid absoluutne mõiste
ega olene seega põhimõtteliselt hobuse asendist, millel ketser istub.

10 Vrd. teravatipulise peakatte kui tunnusega, mis iseloomustab (paharette
mängivaid) mardisante (øèëèêóí) või vanatühja kujutisi ikoonidel.



abielurikkumiselt tabatud paarikese riided vastastikku ära
(s.o. mehele tõmmati selga naiseriided ja vastupidi), ja nii-
suguse väljanägemisega veeti neid mööda kõiki linna täna-
vaid (Çåëåíèí III, 1191). Analoogilisest juhtumist andis
teada Moskvas resideerinud katoliku misjonär isa Johann
Berula oma ettekandes 11. jaanuarist 1701. a., kus kirjel-
datakse, kuidas lihahimust pattulangenud munk riietati
(pooleldi) naisterõivaisse ümber: “Üks arhimandriit nabiti
kinni vahekorra pealt kellegi naisterahvaga [---] Soldatid
viisid ta kaasa, võtsid rummikmütsi peast, sidusid talle pähe
tema sõbratari peakatted ja toimetasid läbi kesklinna türmi,
kusjuures ühed rahva seas naersid, teised aga ohkasid. Sää-
rased ja samalaadi asjad ei ole siin uudiseks [---]” (Ïèñüìà

èåçóèòîâ, 59, 259). Tegelikult ei olnud see midagi muud
kui avalik süüdistus põrguliste-meelsuses: inimest ümber
riietada on sama, mis teda “põrguliseks” nimetada; tõe-
poolest, toodud näidetega täpselt sarnane ümberriietumine
on iseloomulik mardisantidele, kes endale teadlikult põr-
gulise välimuse annavad.

Torkab silma, et Ivan Groznõi on täpselt samuti karista-
nud õigeusklikke piiskoppe talle omase pühadust mõnitava
pahupidipööratusega — esitlenud neid, otsekui oleksid
nad põrgulised või ketserid. Näiteks kui tsaar 1570. aastal
Novgorodi peapiiskopi Pimen Tšornõi peale vihastas, võeti
viimase seljast pidulikult ära tema seisusekohased akses-
suaarid ja riietati s k o m o r o h h i k s. Ta pandi valge mära
selga istuma, seoti jalad mära külge kinni, anti torupill ja
tamburiin kätte ning talutati säärasel kombel mööda linna.
Seejuures ähvardas tsaar, et paneb peapiiskopi skomoroh-
hide kombel karu talutama (Çäðàâîñìûñëîâ 1897, 39;
Îëåàðèé 1906, 127–128). Õiendades 1568. aastal arveid
metropoliit Filipp Kolõtšoviga, käsib Groznõi just samuti
kiskuda tema seljast ülemhingekarjase riided ja panna ta
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“härja selga tagurpidi”, s.o. t a g u o t s e e s, istuma (Êóðáñêèé

1914, vrg. 31).
Suhtumine karistamisse kui sümboolsesse (paljastavasse)

suhestamisse sealpoolse maailmaga on kujundanud suhtu-
mise timukatesse kui vastavate tavandite täitjatesse; siit saab
mõistetavaks timukate assotsieerumine nõidadega11. Anti-
käitumist peetakse nii ühtede kui teiste omaks ja võib arva-
ta, et nendele oli see tõepoolest iseloomulik.

* * *

Lõpuks, antikäitumine on omane ka vagadele hulludele
[vene keeles þðîäèâûé], kuid nende puhul on antikäitumi-
sel põhimõtteliselt teistsugune, n.-ö. didaktiline tähendus.
Vastavalt sellele võime eristada antikäitumise d i d a k t i -
l i s t eritüüpi.

Antikäitumise iseloomuliku näite leiame vaga hullu Pro-
kopi Ustju�ski eluloost. Hagiograafi sõnutsi Püha Prokopi
“käis linnas, ainukene kulunud ja rebenenud vaimulikurüü
seljas, seegi õlalt ribades, ainukesed kulunud ja taldadeta
saapad jalas ja ta veetis sageli öid Jumala pühades kirikutes
ja palvetas Issanda poole. Peale kolme ahjuroobi vasakus
käes ta midagi muud, kaasas ei kandnud [---] ja kui püha-
mehe ahjuroopide otsad olid ülespoole pööratud, siis pidi
sel aastal rikkalik vilja- ja muude maa-andide saak tulema;
kui aga roopide pead ülespoole ei näidanud, siis pidi kätte
jõudma leiva ja muu maise saagi ikaldus ning suur kitsi-
kus” (Æèòèå Ïðîêîïèÿ Óñòþæñêîãî, 57–58). Torkab silma,
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11 On tähendusväärne, et rahva seas levinud ettekujutuse kohaselt timu-
katele armulauda ei jagata; timukate kui “roojaste” inimestega katkes-
tati suhtlemine sarnaselt sellega, nagu ei suheldud muu-usuliste või
ketseritega (Ëåñêîâ, VIII, 10 jj.; Ëåñêîâ, IX, 277). On iseloomulik, et
timuka roll jäeti sageli välismaalaste (tatarlaste, sakslaste jmt.) kanda.



et Prokopi kannab roope v a s a k u s käes ja käib kiriku juu-
res ö ö s i t i; aga eriti tähendusväärsena tundub see, et kolm
roopi Prokopi Ustju�ski käes korreleeruvad kolme küünla-
ga (òðèêèðèé), mida arhierei tema poolt peetava jumala-
teenistuse ajal käes hoiab (sellega ühenduses vrd. suhte-
seost vanasõnade Áîãó ñâå÷è [“Jumalale küünlad”] ja ÷eðòó

êî÷åðãè [“kuradile roobid”] vahel [Vrd. kõnekäänuga íè

Áîãó ñâå÷êà, íè ÷¸ðòó êî÷åðãà, mille adekvaatseks vasteks
eesti repertuaaris oleks “[kellest] pole ei põrguharki ega
taevavärki” = “[kellest] ei tule ei hullu ega tarka” — Tlk.
mrk.]). Prokopi Ustju�ski käitumine on seega äärmiselt lä-
hedane kirikliku jumalateenistuse parodeerimisele ja seda
ei lase paroodiaks muutuda vaid asjaolu, et paroodia mõiste
ise ei ole kohaldatav vaga hullu iseloomustamiseks. Me
näeme, et v ä l i s e l t ei tarvitse vaga hullu käitumisviis olla
eristatav maagilisest (nõiale omasest) käitumisest. On tava-
line, et sageli peetaksegi vagasid hulle nõidadeks; pühadeks
hakati neid pidama aga hoopis hilisemal ajal (vt. Vassili
Bla�ennõi pühakuelulugu; samuti pidas ka Jeanne d’Arc
end vaimulikkonna silmis ülal nõiana).

Vaga hullu käitumine on sisult läbinisti didaktiline ja ees-
kätt on see seotud patuse maailma — selle maailma eitami-
sega, mille kord on paigast ära. Antikäitumise õigustatus
tuleneb just sellest: äraspidine, pahupidine käitumine suhes-
tub sealpoolse maailmaga ning ühteaegu paljastab siinse
maailma valskuse (nii, nagu see on olnud iseloomulik gnos-
tikutele, kelle traditsiooni vagad hullud paistavad jätkavat-
ki; gnostikute kohta vrd. Smith 1970, 295–299). Täpselt
samuti on inimesi oma kummaliste tegudega hämmastanud
maalesattunud ingel rahvaluules levinud legendist: tema
palub kõrtsi ees Jumalat, aga kirikusse pillub kive, sajatab
santi jmt., kusjuures seletab oma tegusid siinse maailma pa-
tususega. Kuivõrd vagale hullule omistatakse individuaalseid
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sidemeid Issandaga, siis luuakse vaga hullu ümber otsekui
sakraalne ruum, n.-ö. pühaduse platsenta. See teeb võima-
likuks käitumise, mis väljastpoolt vaadates näib pühadust-
teotav, kuid tegelikult seda ei ole12. Vaga hullu seesmine
pühadus loob tingimused väliseks antiteetiliselt vastupidi-
seks retseptsiooniks: pahupidisuse tema käitumisviisile
annab kõrvaltvaataja silmis see, et vaga hull asub sakraalses
mikroruumis. Teisisõnu on vaga hull otsekui kohustatud
end “pahupidiselt” ülal pidama — tema käitumine osutub
didaktiliselt vastandatuks s i i n s e maailma omadustele. Siin-
juures kantakse antikäitumise jooned asjaosaliselt vaataja-
tele üle — sealpoolsest maailmast siinpoolsesse maailma:
vaga hullu käitumine muudab mängu reaalsuseks, demonst-
reerides välise ümbruse ebareaalset, võltsi palet.

* * *

Oleme eristanud antikäitumise eri tüüpe — sakraliseeri-
tud, sümboolset ja didaktilist antikäitumist. Väliselt ana-
loogilistel tegevustel on põhimõtteliselt erinevad ajendid.
Vormi poolest langevad antikäitumise eri liigid kokku,
moodustades antikäitumise kui niisuguse ühtse kompleksi.
Oluline on see, et antikäitumine on igal juhul — otseselt
või kaudselt — sõltuv ettekujutuste laadist sealpoolse maa-
ilma kohta, nimelt retseptsioonist, mille kohaselt sealpoolset
maailma tajutakse (siinpoolse maailma suhtes) pahupidi-
pööratud seostes.

Toodud näidete põhjal selgub, et antikäitumisel võib olla
nii üksikjuhuline kui ka regulaarne iseloom. Esimesel juhul
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12 “Pussy Rioti” aktsioon vene õigeusu kirikus täitis täpselt seda funkt-
siooni, mis vene kultuuris on olnud vagadel hulludel. Seda aspekti
Vene kohtuvõim mõistagi ignoreeris. — Tlk. mrk.



oleneb see täielikult situatsioonist ja on nii või teisiti ühe
või teise t a v a n d i element; teisel juhul määravad selle
eeskätt eriomadused, mis kuuluvad ühele või teisele i s i -
k u l e, kes, olenemata mis tahes konkreetsest situatsioonist,
on suuremal või vähemal määral alaline antikäituja. Näi-
teks ennustamise ja nõidumise erinevus ongi just selles, et
ühel juhul (ennustamisel) on vastavatel tegevustel üksik-
juhuline, situatsioonist tingitud iseloom, samal ajal kui tei-
sel juhul (nõidumisel) määravad neid eranditult tegevusi
toimetava isiku eriomadused. Tegevused ise võivad see-
juures olla ühed ja samad ning nad võivad olla samaselt
motiveeritud (mõlemal juhul eeldatakse kontakti kurjade
vaimudega). Seega ennustamisel leiab aset käitumise ja anti-
käitumise (teisisõnu normatiivse ja sellest teadlikult hälbi-
va käitumise) tavapärane vaheldumine, samal ajal kui nõi-
dade antikäitumisel saab olla põhimõtteliselt stabiilne,
alatine iseloom. Matuse- ja nuhtlemisrituaalis on antikäi-
tumisel sarnaselt öelduga üksikjuhuline, tavandiline ise-
loom, ühtlasi aga iseloomustab see hauakaevajate ja timu-
kate — nende tavandite e l l u v i i j a t e käitumist.

Niisiis, kui ühtedel juhtudel on antikäitumine iseloomulik
teatavale tavandile, siis teistel juhtudel osutub see iseloomu-
likuks kindlale sotsiaalsele grupile. Just nii on see vagade
hullude või nõidade, aga samuti hauakaevajate ja timukate
puhul, keda me eelnenus oleme maininud. Seejuures tõime
iga kord esile käitumise (aktuaalse või geneetilise) sideme
sellega, kuidas sealpoolset maailma ette kujutatakse. See
üldine järeldus ei ole vastuolus ka andmetega teiste anti-
käitumise poolest iseloomulike sotsiaalsete gruppide kohta.

Näiteks täiesti teadlik eksplitsiitne antikäitumine on ise-
loomulik skomorohhidele ja sellel on üpris iidsed juured
ning sügavale ulatuv vastavus muistse maailma akrobaati-
de sümboolika ja rituaalsete funktsioonidega (vt. Deonna
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1953). Muuhulgas on iseloomulik, et Vana-Egiptuses sead-
sid akrobaadid end nii matmisrituaali kui ka religioossete
tseremooniate ajal p a h u p i d i s e s s e poosi — pea alaspidi:
pahupidine asend sümboliseerib seejuures nähtavasti su-
hestumist sealpoolse maailmaga13. Niisiis võib arvata, et
skomorohhide käitumine on geneetiliselt seotud sakralisee-
ritud antikäitumisega; siinsel juhul on antikäitumise tradit-
sioon säilinud vaatamata kultuslike funktsioonide kadu-
misele. Sellega on seletatavad skomorohhide ja nõidade
vahel tekkivad assotsiatsioonid, vaatamata sellele, et need
on eri laadi nähtused. Kiievi-Venemaal võis skomorohhide
traditsioon teatud määral assotsieeruda bütsantsi õukonna-
kultuuriga ja sel etapil eristus see küllalt selgepiiriliselt
paganlikest ühisrituaalidest. Seda iseloomulikum on, et hil-
jem — koos paganluse hääbumisega — hakatakse skomo-
rohhide traditsiooni vastu võitlema just paganluse vastu
võitlemise lipu all, s.t. skomorohhindusele omistatakse tege-
likult religioosne tähendus14. Niisiis skomorohhide tradit-
siooniline antikäitumine on neist tekitanud antikristliku
alge kandjate retseptsiooni ja seega aktualiseerinud nende
seose sakraalse sfääriga.
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13 Tüpoloogiliste analoogiate poolest vrd. mh. jaava klounide sugu üm-
bervahetava travestiaga; on iseloomulik, et naiseriietesse ümberrõi-
vastumisega on neil kaasnenud meeste prostitutsioon, kusjuures me-
hed nimetavad end naisteks (Peacock 1978, 210 jj.). Naiserõivastesse
ümberriietumine on nii skomorohhide kui ka mardisantide tunnus.

14 Vrd. näitliku kontekstiga “Jossifi, Kolomna peapiiskopi kohtuasjast”;
1675–1676): “Ja tema, peapiiskopi ees teotati Jumalat: kaks meest
tõstsid lati selle otstest kinni hoides peade kohale, aga kolmas mees —
see oli tema, peapiiskopi lemmik Sidorka Krjutškov, võttis teist teivast
käes hoides hoogu, poolpaljalt, särgiväel ja paljajalu, hüppas üle lati
ja tegi, seesamune teivas käes, igasugu vigureid. Ja tema, Sidorka, vaju-
tas peapiiskopi ees tolle meeleheaks pika teiba maa sisse ja ronis seda
mööda üles; aga peapiiskopile valmistas see lõbu” (Òèòîâ 1911, 38).
On märkimisväärne, et “pühaduseteotamiseks” nimetatakse siin tava-
lisi akrobaatilisi mänge sellepärast, et neid harrastasid skomorohhid.



Viimaks — antikäitumist on omistatud ka röövlitele, mis
on seletatav sellega, et teatud mõttes assotsieerusid rööv-
lidki (eriti röövlipealikud) nõidadega; neis nähti nimelt
pahade vaimudega mehkeldavaid moondajaid15. Geneeti-
liselt on see nähtavasti seotud kulla ja rikkuse sakraalsete
omadustega slaavi paganluses (vrd. sõnade áîã [“jumal”]
ja áîãàòûé [“rikas”] etümoloogilise seosega), mis määras
arusaama rikastumise maagilistest võtetest (täpselt sama-
sugune on olnud suhtumine aardeotsijatesse ja nendesse,
kes tegelevad “küngastes tuhnimise”, s.t. iidsete kalmete
lahtikaevamisega; vt. Óñïåíñêèé 1982, 56 jj.; Ïîêðîâñêèé

1979)16. Väärib märkimist, et patriarh Nikon, suhtudes
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15 Röövlid võivad samal ajal assotsieeruda ka timukatega ja ilmselt teatud
määral skomorohhidega. Selles seoses on iseloomulik, et timukaid
värvati tavaliselt kriminaalkurjategijate (s.o. röövlite) hulgast, mis sä-
testati seadusega 1833. a. Võib-olla on röövlite ja skomorohhide seos
peegeldamist leidnud rahvalikus draamas “Paat”, sest ei saa pidada
juhuslikuks, et lavalaudadena pakutakse rahvale just röövlite pargast.

16 Selles mõttes iseloomuliku episoodi leiab “Vassili Koriotski loost”.
Kui Vassili oli sattunud röövlite saarele ja pealikuks valitud, oli ta
sunnitud simuleerima nõida: “Ja Vassili tegi nende ees näo, nagu os-
kaks ta nõiduda. Ta võtnud kaks suurt tabalukku, sidunud need jalga-
de külge, jooksnud kõigi röövlite keskel ja sõnunud nende tapariistad
ära” (Ìàéêîâ 1880, 8–9). Üldiselt on pärimused röövlitest eriti sageli
seotud motiividega kuuli sõnumisest ja peitvara sõnumisest — nii
üks kui teine eeldab pahade vaimude vahendusteenust. Uskumustes
röövlipealikutest esinevad viimased nõidade või siis “end panti and-
nud” koolnutena, s.t. inimestena, kes nii- või teistsugusel kombel on
seotud pahade vaimudega. Rahvaluuletekstides palub ka Suvorov,
sarnaselt Razini, Pugatšovi jts. matta end teelahkmele, sinna, kuhu
maetakse nõidu ja neid, kes on “end panti andnud”. Suvorovi kohta
räägitakse, et ta ei olevatki surnud, vaid on end mäe sisse asutanud —
nii nagu Razin, Mazepa, Griška Otrepjev või Vanka Kaingi [Mazepa
(1644–1709) — Vasakkalda Ukraina hetman 1687–1708, aadlik,
suurmaaomanik Ukrainas ja Venemaal. Põhjasõja ajal pidas algul
Poolaga, seejärel Rootsiga salajasi läbirääkimisi Ukraina eraldami-
seks Venemaast. Läks 1708. a. Karl XII poolele, põgenes pärast Pol-
taava lahingut 1709 koos Karl XII-ga Türgisse. Griška Otrepjevist
loe siinse kogumiku artiklist “Tsaar ja isehakanu…” lk. 151 jj. Vanka



röövlitesse kui nõidadesse, keelas nende pihilevõtmise ja
neile armulaua andmise, sest nemad on surma mõistetud
pattu kahetsemata, nii nagu nõiadki (Óíäîëüñêèé 1982,
209). Ei ole kahtlust, et ka röövlid ise olid nende ettekuju-
tuste haardes ja nende teguviis võib endast kujutada täiesti
teadlikku ja sihilikku antikäitumist. Näiteks Stepan Razin,
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Kain (snd. 1714 Moskvas) — nuuskur. Oli taibuka ja osava noorukina
rikka kaupmehe Filatjevi teenistuses, kuid sai temalt alalõpmata jul-
malt karistada ägeduse, kakluste, jultumuse ja varguste eest. Põgenes
teenistusest ja sai tuntuks pettustega, mida tema kamp mitmes linnas
toime pani. Tuli siis ometigi süüd kahetsema, andis oma jõugukaasla-
sed välja ja hakkas edukaks nuuskuriks, aidates võimudel hävitada
vargaid ja röövleid. Sooritas hiljem ka ise uusi kuritegusid ja vangista-
ti. Vanka Kaini elust sai rahva seas legendide allikas ja kui mõned ta
lauludest on tõepoolest pärit Vanka enda suust, siis tuleb teda kind-
lasti pidada andekaks luuletajaks. Vanka Kain muutus rahva hulgas
löömameeste ja jauramite hüüdnimeks, juttude ja bõliinade aineks.
Ja võib oletada, et ka eesti keelde sugenenud venelase pejoratiivne
hüüdnimi “vanka” on pärit sealt. — Tlk. mrk.] — selleks, et viimse-
päevakohtu eel välja ilmuda (vrd. lõpuks Röövel-Ööbiku kujuga bõlii-
nades, kus too nähtavasti assotsieerub mütoloogilise Mao ja pahade
vaimudega). Üpris tunnuslik on ka bõliina “Ilja Murometsi vastu-
hakk Vladimirile”, kus Ilja Muromets laseb kirikukuplite ja ristide
pihta; see on seletatav sellega, et “kasakas” Ilja Murometsile omista-
takse kasakate, s.t. varaste käitumise enamasti pühadust teotavad
tunnused (vrd. Kirša Danilovi kirjutatuga [Danilov, Kirša (ristinime-
ga Kirill) — väikevene kasakas. Teenis Peeter I aegu Siberis ja oli tun-
tud rahvajuttude ja -laulude ennastsalgava kogujana. On ka ise annet
ilmutavaid luuletusi kirjutanud. Tema poolt kogutu liikus käsikirjali-
selt rahva seas ja avaldati 1804. a.; 1818. a. ilmus riigikantsleri krahv
Rumjantsevi eestvõttel tema rahvaluulekogu teine, parandatud ja
täiendatud trükk. — Tlk. mrk.]: “staniitsa-mehed on meie, venelaste
meelest röövlid”). Röövlite vastav retseptsioon peegeldus mitme-
sugustes bõlitškades [bõlitška — muistendi alaliik slaavi traditsioo-
nis, jutustus sellest, kuidas kangelane kohtub vaenlastega, “vanakurja
jõududega” — tlk.]; vrd. nt. bõlitškaga, mille on üles kirjutanud
P. G. Bogatõrjov: röövlid võtavad ristikäigul tagumikud paljaks ja
teevad ikoonide ees kummardusi, tagumik ees. Neid tulistavad talu-
pojad, kuid kuulid röövleid ei võta, sest pealik on kuulid ära sõnu-
nud; seejuures pühadust teotaval antikäitumisel on nõia käitumisega
sarnased jooned (vt. Áîãàòûðåâ 1916).



loobudes demonstratiivselt kiriklikest kombetalitustest,
laskis laulatatavatel karata tantsusammul ümber puu, s.t.
elustas tegelikult vastava paganliku rituaali ja samal ajal
meenutas Kaasani tatarlastele saadetud “imekenas ametli-
kus kirjas” “Jumalat ja Prohvetit”, s.o. Allahit ja Muham-
madit. Pugatšov tavatses kirikusse siseneda, müts peas, ja
võtta istet altarilaual (Ñìèðíîâ è äð. 1966, 314; Êðûëîâ

1942, 9; Ïóãà÷åâùèíà, III, 214, 334; ×èñòîâ 1967, 171).
Tüpoloogiliste analoogiate poolest on huvitav märkida, et
mässajad Lääne-Euroopas riietasid end tihtilugu n a i s e -
r õ i v a s t e s s e , otsekui demonstreerides sellega oma otsu-
sekindlust loobuda allumisest kehtivatele arusaamadele
(Davis 1975, 147–149 jj.). Mäss selle maailma korralduse
vastu stimuleerib ja sanktsioneerib antikäitumist loomuli-
kult — see saab vastava kuju seaduspäraselt. Oluline on
küll seegi, et Venemaal on röövlite käitumisel — p ü h a -
d u s t t e o t a v a käitumise näol — erilised religioossed
konnotatsioonid. Röövlite käitumisest saab niisiis teatud
mõttes sakraliseeritud, maagiline antikäitumine.

On selgunud, et antikäitumine on temaatiliselt kõigil
juhtudel seotud sakraalsusega sedavõrd, kuivõrd sakraal-
suse mõistet omakorda vormivad ettekujutused sealpool-
sest maailmast.

1996 (1985)
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VENE INTELLIGENTS KUI

VENE KULTUURI

ERILINE FENOMEN

—

Meie vene intelligents — sedavõrd iseloomulik,

et on võõramaa keeltele andnud

eriomase sõna intelligentsia
(vene sõna transkriptsioonis)…

Âåðåñàåâ, 1945

Mis on vene intelligents? Kas me võiksime teda põhi-
mõtteliselt pidada millekski analoogiliseks sellega,

mida kutsutakse intelligentsiks ja intellektuaalideks Lää-
nes, ehk kas võiksime arvata, et vene intelligent on pelgalt
lääne intellektuaali vene variant? Või me peaksime aduma
vene intelligentsis oluliselt erinevat nähtust, mis, olgugi
tekkinud Venemaa kokkupuutel Läänega, lääne kultuuri-
ga, on ometigi arenenud millekski originaalseks ja erili-
seks, millekski lähtemudelist põhimõtteliselt erinevaks?

Vastused sellele küsimusele võivad järsult lahkneda.
Lääne vaatekohast võidakse vene intelligente käsitada kui

midagi lääne intellektuaalidega identset: sageli peetakse
neid samastatavateks fenomenideks. Ent vene vaatekohast
nähakse siin, vastupidi, midagi erinevat ja isegi vene kul-
tuurile eriomast: äärmisel juhul võidakse vene intelligenti



ja lääne intellektuaali käsitada isegi polaarselt vastandlike
fenomenidena.

Sõna “intelligents” on lääne päritolu ja Venemaale võis ta
sattuda üksnes lääne kultuurimõju kontekstis1. Kuid vene
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1 Sõna “intelligents” sotsiaalses tähenduses, s.t. inimgrupi, mitte aga
mõistuse tegevuse tähistajana (vrd. ld. intelligentia selles viimases
tähenduses) kujutab endast tõenäoliselt polonismi (vt. Ìèõåëüñîí, I,
377; Ïàíôèëîâ 1970, 365 jj.; vrd. Âèíîãðàäîâ 1994, 228; Ñîðîêèí
1965, 147–148). B. M. Markevitši tõendusel laenati see sõna (meid
huvitavas tähenduses) vene ajakirjanduse vahendusel 1840-ndate
algul (mitte varem) poola ajakirjandusest (Ìàðêeâè÷, XI, 393);
P. A. Lavrovski fikseerib 1861. a. selle sõna ukrainismina (“haritud
klass või nagu teda Austrias nimetatakse — intelligents” — Ëàâðîâñ-
êèé 1861, 402). Sõna satub vene publitsistikasse alles 1860-ndate lõ-
pul (Ñîðîêèí 1965,145); P. D. Boborõkin kinnitas, et see sõna “läks
ajakirjanduses käibele” 1866. a. ja omistas selle teene endale (Áîáî-
ðûêèí 1909, 129; vrd.: Áîáîðûêèí, I, 283).

Selle sõna sotsiaalne tähendus fikseeritakse alguses poola entsüklo-
peediates (Encyklopedia, VII, 145 [1874. a.]), seejärel vene omades
(Áåðåçèí, II/2, 427–428[1877. a.]); vt. Wójcik 1962, 22, 24. Vene
sõnaraamatutes, vastupidi, registreeritakse see tähendus poola oma-
dest varem (vene keele jaoks esmakordselt Dali sõnaraamatu teises
väljaandes, vt. Äàëü, II [1881. a.], poola keele jaoks nn. Varssavi sõ-
naraamatus, vt. Karùovicz et al., II, 101 [1902. a.]. Kui seejuures sõna
“intelligents” sotsiaalne tähendus tõrjus vene keeles täielikult välja
mõistuse tegevust puudutava vana tähenduse, siis poola keeles on kõne-
alune sõna esindatud mõlemas tähenduses (vene sõnaraamatutes ala-
tes Dalist antakse vaid selle sõna üks tähendus, aga poola sõnaraama-
tutes osutatakse mõlemale tähendusele, kusjuures tähendus, mis vas-
tab ld. intelligentia’le, antakse esimesena). Kuivõrd meid huvitava tä-
hendusega vene sõna võeti lääne-euroopa keelte poolt üle, on poola
autorid võinud arvata, et see sattus poola keelde vene keelest (vt.
Doroszewski, 1948–1954, I, 185; Doroszewski 1958–1969, III, 233).

Ülestähendus V. A. �ukovski päevikus 2. veebruarist 1836. a. (“Tõl-
lad, kõik täidetud Peterburi parima aadelkonnaga, nendega, kes meil
esindavad kogu vene euroopalikku intelligentsi” — Æóêîâñêèé 1994,
46) demonstreerib võimalust selle sõna ümbermõtestamiseks sotsiaal-
ses võtmes. Ometigi ei ole alust väita (hoolimata S. O. Šmidti arvamu-
sest; vt. Øìèäò 1996; Øìèäò 1996a, 217–218), et �ukovski kasutab
seda sõna sotsiaalse grupi tähistamiseks — tõenäoliselt ta lihtsalt
translitereerib ladina sõna.



kultuuri spetsiifika just selles seisnebki, et ta on ühteaegu
teiste kultuuridega sarnane ja neist erinev. Sellepärast võib
vene kultuuri alati kirjeldada niisamasuguste terminite abil,
niisamasuguse mudeli alusel, nagu mõnd teistki kultuuri,
kuid niisugusel juhul ignoreeritaks paratamatult vene kul-
tuuri teatud spetsiifilisi jooni, nad jäetaks uurija vaateväl-
jast kõrvale (vrd.: Óñïåíñêèé 1985, 12–14).

Arvan, et vene intelligents on eriomaselt vene kultuuri
fenomen. See nähtus on tüüpiline vene kultuurile. Tõe-
poolest, siin koonduvad tema pea kõige iseloomulikumad
tunnused otsekui fookusesse.

Milles üldse vene kultuuri omapära seisneb? Nii imelik
kui see ka on — see seisneb tema piiripealsuses.

See näib paradoksina. Piiril puudub ju meie ettekujutuste
kohaselt ruum või see on mõõtmete poolest ahas; rangelt
võttes on selleks tinglik tähis — joon. Ent ühtlasi käib ju
jutt maast, millel on maailmas kõige suurem territoorium
ja mida iseloomustab nii suure territooriumi kohta häm-
mastav kultuuristandardite ühetaolisus.

Aga ometi see ongi nii. Kultuur pole niivõrd seotud va-
hetult objektiivse tegelikkusega (antud juhul geograafilise
tegelikkusega), kuivõrd selle tegelikkuse mõtestamisega:
kultuuri kujundabki just tegelikkuse mõtestamine, enese-
refleksioon2. Venemaa on end mõtestanud piirterritooriu-
mina, eriti territooriumina, mis asetseb Ida ja Lääne vahel:
see on Lääs Idas ja samaaegselt Ida Läänes3. Selles paistab
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2 Ses mõttes on kultuur analoogiline keelega. Me tajume ümbritsevat
maailma keele kaudu, milles fikseeritakse üldistatud ettekujutusi maa-
ilmast; need ettekujutused määravad meie maailmapildi — me tajume
ümbritsevat tegelikkust läbi niisuguste ettekujutuste prisma. Sama-
moodi on kultuuri puhul, mis kujutab endast keelt, või kui soovite —
keelte, nende laiemas semiootilises tähenduses, kogumit.

3 Seda mõtestamist saab käsitada romantilises võtmes. Vrd. Puškiniga:
“Venemaa jäi Euroopale kaua võõraks. Pärast ristiusu valguse vastu-



olevat Venemaa järjepidev tunnusjoon. Juba vanimates vene
kroonikates on Venemaad iseloomustatud kui maad, mis
asub teel “varjaagide juurest kreeklasteni” ja sellega koos-
kõlas on vene kommete vanim kirjeldus neissamades kroo-
nikates esitatud distantsi hoides, teispoolse vaatleja seisu-
kohast, mille järgi “oma” kirjeldatakse võõra ja veidrana
(pean silmas pajatust apostel Andrei käigust Venemaale
“Jutustuses möödunud aegadest”)4.
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võttu Bütsantsilt ei osalenud ta roomakatoliku maailma poliitilistes
pööretes ega selle vaimutöös. Suur renessansiajastu ei avaldanud te-
male mingisugust mõju; rüütelkond ei hingestanud meie esivanemaid
puhta vaimustusega ja hüvettoov vapustus, mille tekitasid ristisõjad,
ei kajastunud põhjamaa tardunud piirides [---] Venemaale oli määra-
tud auväärne saatus [---] Tema hõlmamatud tasandikud neelasid mon-
golite jõu ning peatasid nende sisserände otse Euroopa piiril; barba-
rid ei söandanud jätta oma tagalaks alistatud Venemaad ja pöördusid
tagasi steppidesse koduses Idas. Räsitud ja hingeheitev Venemaa oli
päästnud võrsuva rahvavalgustuse [---] [Märkus: Ja mitte Poola, nagu
veel hiljaaegu kinnitasid Euroopa ajakirjad; vaid Venemaa suhtes on
Euroopa alati olnud ühtviisi võhiklik ja tänamatu]” (“Vene kirjanduse
vaimuvaesusest”, 1834. a., — Ïóøêèí, XI, 268). Puškinile kiidab
takka Blok: “Me valvel seisime täis orjahoolt. / Kui müür, mis tõrjub
iga noole, / kilp lahus hoidis meil kaht ilmapoolt — / Euroopat ja
mongoole!“ (Aleksandr Blok. Ööbikuaed. Valik luulet. Tallinn: Eesti
Raamat 1972, lk. 295. Tlk. Jaan Kross.)

4 Vrd. vene sauna kirjeldusega, nagu seda kujutab apostel Andrei: “Ja
jõudsin slaavlaste juurde, sinna, kus praegu on Novgorod, ja nägin seal
elavaid inimesi, nende kombeid ja seda, kuidas nad pesevad ja vihtle-
vad, ja nad panid mind imestama. Ja sõitsin varjaagide maale ja tulin
Rooma ja pajatasin sellest, kuidas õppisin ja mida olin näinud, ja ju-
tustasin: “Oma teel siia nägin ma slaavlaste maal imeasja. Nägin palk-
saunu ja nad kütavad need kangesti kuumaks ja võtavad riided seljast
ära ja on alasti ja valavad end nahaparkimisveega üle ja annavad en-
dale värskete vitstega valu ja nüpeldavad end ise ja nüpeldavad endal
peaaegu et eluvaimu seest, enne kui välja ronivad ja valavad end jää-
külma veega üle ja alles niiviisi saavad virgeks. Nad teevad seda kogu
aeg ja piinavad end ise — seda ei tee nendele keegi teine, ja niiviisi on
see enese pesemise, mitte aga piinamistoiming” (ÏÂË, I, 12).



Vene kultuur on alati olnud orienteeritud võõrale kul-
tuurile. Alguses, pärast Venemaa ristimist orienteeruti Büt-
santsile. Koos ristiusuga võtab Venemaa üle bütsantsi väär-
tuste süsteemi ning üritab muganduda bütsantsi kultuuri.

Ja täpselt samamoodi mõtestab Venemaa end XVIII sa-
jandil Euroopa tsivilisatsiooni osana ning püüab kohaneda
lääne-euroopa kultuurietaloniga. Varem oli Venemaa (Rus’)
end mõtestanud bütsantsi oikumeeni osana, nüüd aga sise-
neb ta euroopa kultuurisfääri. Nii nagu varem oli üle võe-
tud bütsantsi väärtussüsteem, võetakse nüüd omaks lääne-
euroopalik kultuuriorientatsioon.

Piiripealne, vahepealne iseloom määratleb vene kultuuri
nii-öelda kahetist eneseteadvust, tema kahetist lähtepunkti.
Orienteerumise korral lääne kultuurile võib siin mitmes
perspektiivis, mitmest vaatekohast hinnates kangastuda nii
Lääs kui ka Ida. Sellepärast võib Venemaal pidevalt tähel-
dada kas püüdlemist lääne kultuuri poole või vastupidi,
arusaama oma eripärasest teest, s.t. pürgimust eralduda,
säilida. Nii või teisiti on mõlemal juhul püsivaks kultuurili-
seks orientiiriks olnud Lääs, lääne kultuur — see, millega
kogu aeg on tulnud arvestada5.
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5 Midagi sarnast — samasugust autorefleksiooni, samalaadset enese-
teadvust täheldame me Saksamaal. Ka saksa kultuur on end mõtesta-
nud piiriäärsena, piiripealsena. Siit muuhulgas teatav alaväärsus-
kompleks, mis mõlemaid (vene ja saksa) kultuure ühendab, orientee-
rumine võõrale kultuurile ja ühtlasi sellega antiteetiliselt seotud nat-
sionalism, puristlik lahtiütlemine võõrast kultuurist, juurte otsingud,
ajaloo mütologiseerimine, messianism — enese erilise rolli rõhuta-
mine. Just see võõra traditsiooni vastane natsionalistlik protest on
tavaliselt kõige vähemal määral rahvuslik ja traditsioone järgiv. Need
juurteotsimised on alati kunstliku, intellektuaalse iseloomuga ja üldse
on nad sageli seotud võõrkeelse, välismaise mõjuga — selle lääne kul-
tuuri mõjuga, millest püütakse lahti ütelda. Näiteks vene slavofiilide
puristlik võõrsõnade-vastane protest toob ilmsiks saksa romantismi
ja üldse saksa ideoloogia mõju (vt. Óñïåíñêèé 1994, 160–161): vene
slavofiilid on ideoloogiliselt saksa romantikute koopia.



Sellest algab kiirenev arenemine — võõraste kultuuri-
väärtuste läbematu omandamine ja koos sellega Vene ühis-
konna kultuuriline heterogeensus, kultuurieliidi ja rahva
lahknemine, kes mõlemad räägivad eri keelt ja kuuluvad
eri kultuuridesse. Aga sellest saab omakorda alguse ka vene
intelligentsi eriline ilming temale nii iseloomuliku süü- või
kohusetundega rahva ees6.

Vene intelligents on orienteeritud lääne kultuurile ja juba
see asjaolu eristab kaheldamatult vene intelligenti lääne
intellektuaalist (kelle jaoks Lääs ei saa olla kultuuriliseks
orientiiriks). Ta kuulub küll lääne kultuuri, kuid sellel kuu-
lumisel on eriline sotsiaalne funktsioon, ühiskonna teeni-
mise iseloom (mida tal Läänes jällegi olla ei saaks): intelli-
gents esindab lääne kultuuri, kuid selle kultuuri retsipiendiks
peab olema vene rahvas — selle mõiste kogu ebamäärasuse
ja ajaloolise muutlikkuse juures.

Intelligentsi fenomeni on raske defineerida, muuhulgas
on raske eristada intelligendi käitumist määravaid iseloo-
mulikke jooni, sest intelligents ise ei püüagi end sotsiaalse
grupina määratleda. Pigemini püüab ta määratleda oma
suhtumist teistesse sotsiaalsetesse nähtustesse. Seetõttu ta
sõltub nendest nähtustest (millele ta end vastandab või
millele, vastupidi, orienteerub). Kuid need nähtused ei ole
stabiilsed, nende sisu on omakorda teatud sõltuvuses aja-
loolisest ja kultuurikontekstist, see aga kajastub intelli-
gentsi mõiste sisus7.
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6 Selles mõttes osutus intelligentsi kui “kihi” ja vahepealse grupi (vt.
Óøàêîâ, III, 1002) stalinlik määratlus õnnestunuks.

7 Niisugust laadi situatsioon on hästi tuntud lingvistikas ja semiootikas.
Me võime foneemist a kõnelda sedavõrd, kuivõrd ta vastandub teis-
tele sama keele foneemidele; teisisõnu: foneemi a sisu ei määra ise-
seisvad (näiteks artikulatsioonilised või akustilised) karakteristikud,
vaid tema asend fonoloogilises süsteemis: foneem a on ühtede tunnus-
te alusel vastandatud foneemile b, teiste tunnuste alusel foneemile c



Niisiis intelligentsi ei iseloomusta niivõrd mingid sõltu-
matud ja immanentsed tunnused (mis lubaksid konstatee-
rida selle nähtuse olemasolu või puudumist sõltumatult
ajaloolisest ja kultuurikontekstist), kuivõrd just vastandu-
mine teistele sotsiaalsetele nähtustele. Intelligents mõtestab
end eeskätt suhtumise kaudu võimu (muuhulgas tsaari kui
võimu kehastusse) ja rahvasse. Suhtumine võimu ja rah-
vasse määrab n.-ö. semantilise ruumi koordinaadid, pluss-
ja miinuspoolused: intelligents vastandab end võimule ja
teenib rahvast (kellele ta end sellega faktiliselt samuti vas-
tandab). Seejuures nii võimu mõiste sisu (muuhulgas ku-
jutlus ainuvalitsejast) kui ka rahva mõiste sisu võivad aja
jooksul muutuda, ajaloo eri etappidel võib neil olla täiesti
erinev mõte ja loomulikult kajastub see ka intelligentsi käi-
tumises; ometigi vastandumine ja suhete struktuur — see
kõik säilib.

Järgnevalt kavatsen ma rääkida just suhtumisest võimu.
Mulle näib, et vene intelligentsi formeeris nimelt see suh-
tumine ja vahest ilmneb vene intelligendi ja lääne intellek-
tuaali erinevus siin kõige kujukamalt.

Nagu ma olen rääkinud, on Venemaa alati olnud eksplitsiit-
selt orienteeritud võõrale kultuurile. Kõigepealt orientee-
ruti Bütsantsile, seejärel Läänele. Püha Vladimiri reformi-
des, mis tähendasid Venemaa saamist Bütsantsi tsivilisat-
siooni osaks, ja Peeter I reformides, millega deklareeriti
Venemaa kuulumist lääne-euroopa tsivilisatsiooni, ilmneb
põhimõtteline sarnasus. Tegelikult on need reformid oma
iseloomu poolest analoogilised — muutub vaid kultuuriline
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jne., ja see suhete kogum määrab tema sisu. Aegade jooksul (keele
evolutsiooniprotsessis) vastandamise iseloom muutub, kuid vastan-
damine ise jääb alles — fonoloogiline süsteem on tema elementide
konkreetsetest karakteristikutest stabiilsem.



orientiir. Ühel juhul kuulutatakse printsiipi ex Oriente lux,
teisel juhul — ex Occidente lux, kuid mõlemal juhul mää-
ratakse väärtused väljaspool ja see eeldab paratamatult
võõraste kultuurimudelite ning kontseptuaalsete skeemide
teadlikku omandamist. Vana ja uue probleem paistab nüüd
oma ja võõra probleemina, kultuurilist arengut adutakse
võõra kogemuse omandamisena.

Ent vene pinnasesse sattunutena saavad need mudelid
reeglina sootuks teise sisu ja tulemusena kujuneb miski, mis
on oluliselt uus ja mis ei sarnane ei omaksvõetavale (s.t.
orientiiriks olevale) kultuurile ega ka retsipiendi kultuuri-
le. Selle tulemusena — ärgu see tundugu paradoksina —
toetab vene kultuuri omapära märgatavalt just orienteeru-
mine võõrale kultuurile8.
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8 Vrd. Bitsilli märkusega vene kultuuri loomingulise laadi kohta: “See,
et Venemaa oli oma arengus Euroopast maha jäänud ja pidi hiljem
kiiruga Euroopale järele jõudma, oli suurim õnnetus, kui me peame
silmas Tsivilisatsiooni; kui me aga peame silmas Kultuuri, siis oli see
saatuse suurimaks kingiks. Kultuurilgi on oma eripärane progress,
millel küll puudub seaduspära, mis küll ei ole sirgjooneline, mis küll
ei pea realiseerima teadlikult püstitatud eesmärke, ent mis seisneb
vaimse kogemuse tulemuste salvestamises, vaimsete stiimulite ja loo-
minguliste võimaluste reservi soetamises. [---] Kultuur on loomu
poolest traagiline ja sellepärast ei ole talle iseloomulik kulgeda häiri-
matult, idülliliselt, ilma takistuste ja ohtudeta. Muidu ähvardaks teda
oht, mis on kõige kohutavam ja vääramatu — olla tsivilisatsiooni
poolt märkamatult, vähehaaval endasse imendatud, nii nagu see on
järjepidevalt juhtunud hulga euroopa kultuuridega. Nende pärijaks
osutudes käis vene kultuur oma rikkustega ümber tõeliselt kuningliku
vabadusega” (Áèöèëëè 1996, 147).

Sarnaseid mõtteid võib leida ka Toporovil: “On hästi teada, mille
poolest mahajäämine on halb ja milles on mahajääja häda. Halvemini
tuntakse mahajäämisolukorra eeliseid nendel juhtudel, kui teatud
imperatiiv kohustab jäigalt seda mahajäämust ületama, ettejõudnuid
kinni püüdma, s.t. hädavajalikkusest voorust tegema — kui arvestada
olukorra üht tõlgendamisvõimalust. Samal ajal kuulub säärane olukord
vene kultuuri arengu tüüpiliste ja kestvate situatsioonide hulka. See,
et venelased (ja laiemalt slaavlased) olid Bütsantsist ja lääne-euroopa



Tõepoolest, võõrale kultuurietalonile orienteerumise
tulemuseks on see, et Venemaale hakkab ilmuma nii- või
teistsuguseid tekste (nii selle sõna lingvistilises kui ka laias
semiootilises mõttes), mis väljendavad omandatavat kul-
tuuritraditsiooni. Kuid need tekstid hakkavad siin käibima
väljaspool seda ajaloo- ja kultuurikonteksti, mis oli tingi-
nud nende tekke omal ajal. Veel enamgi: tegelikult nad just
selleks üle võetaksegi, et vastav kultuurikontekst taasluua
siin. Kultuuriline hoiak ja ideoloogiline taotlus ennetavad
tõelisust ja nad on tegelikult kutsutud looma uut reaalsust.
Uude konteksti sattunutena omandavad need tekstid para-
tamatult teise sisu — võib öelda, et nad hakkavad elama
uut elu.

Öeldu on õige ka vene intelligentsi fenomeni suhtes. Sel-
les pole vähimatki kahtlust, et vene intelligentsil ja lääne
intellektualismil on ühised juured. Nad lähtuvad ühest ja
samast allikast ja vene intelligents tekib lääne kultuuri
transplantatsiooniprotsessis. Sellegipoolest, nagu ma püüan
osutada, tekib Venemaal midagi oluliselt erinevat sellest,
mida võib kohata Läänes.

Üheks vene intelligentsi fundamentaalseks tunnuseks on
tema põhimõtteline opositsioonilisus ühiskonnas dominee-
rivate instituutide suhtes. See opositsioonilisus leiab väl-
jenduse eeskätt suhtumise kaudu poliitilisse re�iimi, reli-
gioossetesse ja ideoloogilistesse hoiakutesse, kuid see võib
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rahvastest maha jäänud oma liikumise poolest ristiusu suunas, oli
halb, kuid see, et ristiusu vastuvõtmine teatava paratamatusena eel-
das omakeelse kirjaviisi kehtestamist ja omandamist, mis teostati
praktiliselt samaaegselt — see oli vaieldamatult hea ja selle heaga
seostus säärase vaimse maksimalismi, lootuste ja eufooria õhustiku
kujunemine, mis iseloomustas ühiskonna vaimset olekut nende kahe
sündmuse ajastul, kuid sellega tärkasid ka ahvatlused, mis lähtusid
“heast”, kuid vedasid äraspidise suunas…” (Òîïîðîâ 1994, 339).



laieneda ka eetilistele normidele ja käitumisreeglitele jmt.
Nende standardite teisenedes muutub selle opositsioonili-
suse laad ja suund, kuid mitte kvaliteet. Just opositsiooni- ja
vastasseisutraditsioon ühendab eri põlvkondade intelli-
gentsi: intelligents on alati vastu — eeskätt on ta võimu ja
erinevat sorti despotismi, domineerimise vastu. Vastavalt
sellele on vene intelligents näiteks religioosses ühiskonnas
ateistlik (nagu see oli imperaatorlikul Venemaal) ja ateist-
likus ühiskonnas religioosne (nagu see oli Nõukogude Lii-
dus). Üldistatult peitub selles vene intelligentsi kui ideo-
loogilise liikumise nõrkus: teda ei ühenda niivõrd ideoloo-
giline programm, kuivõrd vastasseisu traditsioon, s.t. mitte
positiivsed, vaid negatiivsed tunnused. Tulemuseks on, et
olles opositsioonis sootsiumis domineerivate instituutide-
ga, satub ta tegelikult nendest sõltuvusse: standardite tei-
senedes muutub opositsioonilisuse laad, selle avaldumise
konkreetsed vormid9.

Näib, et öeldu eristab vene intelligentsi lääne intellek-
tuaalsusest. Lääne intellektuaale ühendab palju suuremal
määral ideoloogiline traditsioon, mis lõppkokkuvõttes on
tagasiviidav valgustusaja ideoloogiale — muuhulgas prog-
ressiusk. Vene intelligendile ei ole progressiusk iseenesest
tähtis (kuigi teatud ajalooperioodidel võib ta väga tähtis
olla). Vene intelligent võib (teatud perioodil) uskuda prog-
ressi samal määral, nagu ta (teisel perioodil) võib uskuda
Jumalat. Kõik oleneb sellest, millele see usk vastandub.

Ajalooliselt on vene intelligentsi ideoloogilise vastasseisu
traditsiooni nähtavasti määranud opositsioonilisus Tsaari-
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9 Siit omakorda saab tekkida teisene opositsioonilisus, s.t. opositsioo-
nilisus opositsioonilisuse suhtes, kui miinus korda miinus annab plussi
(niisugune on Leontjevi ja Rozanovi seisukoht). On ilmne, et see asja-
olu seostub intelligentsi üldiste tüpoloogiliste karakteristikutega (sel-
les mõttes Leontjev ja Rozanov on intelligentsi kvintessents).



Venemaa poliitilise re�iimi suhtes. Edaspidi muutub opo-
sitsioonilisus sõltumatuks faktoriks, mis laieneb ka teistele
sootsiumis domineerivatele instituutidele ning võib esineda
kõige mitmekesisemal kujul. Kord kätteõpitud vastasseisu-
printsiip otsib siis endale realiseerumisvõimalusi.

Vene intelligentsi lätteks on just opositsioon “intelligents
vs. tsaar”: vene intelligents tekkis vastuseisul tsaarivõimule,
tsaarire�iimile. Teisisõnu, opositsioon tsaarivõimu vastu
formeeris vene intelligentsi.

Veel enam, vene intelligents tekkis vastuseisu tingimus-
tes tüüpilisele tsaarile, tsaarivõimule kui regulaarsele insti-
tuudile, kui Vene riigimasina süsteemipärasele ilmingule.

Võib öelda, et tsaari tüpologiseerimine tekib uusimas
vene ajaloos suhteliselt hilja, alles Nikolai I ajal. Enne 1825.
aastat olid vene ainuvalitsejad isikupärased ja erinesid suu-
resti üksteisest. Valitsemiskorra vahetumine tähistas alati
uut epohhi, mis olenes täiel määral ainuvalitseja isiksusest.
Puudus tsaarivõimu kui organiseeriva printsiibiga seotud
korra, regulaarsuse traditsioon. Sealhulgas puudus ka troo-
nipärimise, s.t. võimu üleandmise korrastatud traditsioon.
Kuni Nikolai I-ni välja oli võimu üleandmise tavaliseks vii-
siks riigipööre (mille viisid täide kaardiväe ohvitserid), ja
selle traditsiooniga on kooskõlas ka dekabristide ülestõus.
Tulemusena võis troonile sattuda isik, kellel polnud aujär-
jele mingeid õigusi, nagu näiteks Katariina II (ja siit selgub
muuseas isehakanute teke; vrd.: Óñïåíñêèé 1996, 150 jj.
vt. siin “Tsaar ja isehakanu”). Kuidas muidu sai Puškin väita,
et kõik Romanovid on revolutsionäärid (Ïóøêèí, XII, 335,
178; vrd.: Ëîòìàí è Óñïåíñêèé 1996, 415, 502 mrk. 3);
kui seejuures arvestada, et faktiliselt lõpetas Romanovite
dünastia eksisteerimise pärast Jelizavetat (sest Paul I ei olnud
Peeter III poeg), siis peame järeldama, et revolutsioonilisus
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ei ole kirjeldatava perioodi ainuvalitsejate geneetiline, vaid
tüpoloogiline tunnus.

Võtmemõisteks, mis avas Romanovite valitsemisstiili, oli
kuni 1825. aastani ekstsess. Ja alles Nikolai I ajastul tekib
ettekujutus seaduslikust tsaarist, millega ei peeta silmas
üksnes tsaari legitiimsust, vaid ka ainuvalitsusliku võimu
määruspäraste aluste olemasolu. Teinud oma eesmärgiks
niisuguse kõikehõlmava reeglistatuse saavutamise, loobub
Nikolai I esmakordselt toetumast ajutisele (ning kergesti
väljavahetatavale) favoriitide seltskonnale ja loob isikupä-
ratu riigimasina, mille aluseks on määruspärasus ja kord, mis
peab elama temast endast kauem ning saama järglase omaks.
(Ses seoses on iseloomulik, et uusima aja vene riigivalitseja-
test on tema samuti esimene, kes algusest peale ja vastutus-
tundeliselt kasvatas vanemat poega kui oma järeltulijat.)

Võib öelda, et isiksuse ja valitseja suhted Nikolai-eelsel
ajastul tuginesid religioossele mudelile. Apelleerimine tsaa-
rile, nii nagu ka Jumalale, võis jääda vastuseta, võis esile
kutsuda täiesti ettearvamatu (sh. negatiivse) reaktsiooni,
kuid mis tahes tulemus vaid rõhutas suhete isiksuslikku ja
põhimõtteliselt kodifitseerimatut laadi. Suhe tsaarisse on
siinjuures analoogiline religioosse suhtega Jumalasse. Ent
Nikolai-ajastul vahetab religioosse mudeli välja maagiline
mudel, mille olemus seisneb selles, et soovitud tulemuse ta-
gab ainult õige käitumine. Suhted valitsejaga asendatakse
sel ajastul suhtega riiki kui korrastatud süsteemi (mis näeb
ette suhete formaalse, bürokraatliku külje järsult tõusva
väärtuse). Isiklik kontakt tsaariga on mõistagi võimalik
uuteski oludes, kuid tsaaril ei ole enam voli rõhuval ena-
musel juhtudest muuta iseenda poolt kehtestatud korda10.
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10 Tsaariga suhtlemise iseloomu vahetumist, millele osutasime, elas va-
lulikult üle Puškin. Näiteks “Kapteni tütres” palub Maša Mironova



Intelligents kui eriline sotsiaalne nähtus tekib, nagu mulle
näib, nimelt reaktsioonina selle uue korra vastu. Oposit-
sioonilisus süsteemi vastu ja isiku vastu, kes seda süsteemi
personifitseerib (tsaari vastu) muutub immanentseks fakto-
riks, mis eri ajaloolistes oludes teostub erinevalt, kuid mis
hakkab nii või teisiti alaliselt ohjama käitumise üldist koodi.

Vene intelligents on ikka olnud opositsiooniline, s.o. ühis-
konna niisugune grupp, keda tema loomust silmas pidades
ei saa põhimõtteliselt kutsuda osa võtma riigivalitsemisest,
keda ei saa bürokraatlikku masinavärki kaasa tõmmata;
intelligent ei saa õigupoolest kuuluda bürokraatlikku ad-
ministratsiooni, ta ei saa valitseda, administreerida. Selles
mõttes võivad intelligendid meenutada munki, kes hülga-
vad maailma. Intelligent hülgab bürokraatliku, riikliku maa-
ilma, riiklikule süsteemile vastandab ta vaimsed väärtused.

Just selles mõttes on intelligent aadliku vastand. Vene
aadelkond on nimelt teenistuslik seisus, vene aadlik teenib
(mis peegeldub ka sõna “aadlik” etümoloogias11: erinevalt
vastavatest lääne-euroopa sõnadest ei rõhutata siin mõtet
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Katariina II-lt nimelt armu ja mitte õiglust. Ühele selle vastanduse
paljudest mõttevarjunditest heidab valgust jutustuse all seisev töö kuu-
päev. Samadel aastatel sai valmis Speranski teos vene seaduste kodi-
fitseerimisest, mis omandas Nikolai valitsemisajal väga kõrge saavu-
tuse staatuse. Puškin ise mängis demonstratiivselt Maša Mironova
rolli, kui ta ilmus tsaari ballile frakis, aga mitte kammerjunkru mund-
ris; kõigil usalduslikel jutuajamistel Nikolai I-ga oli frakk Puškini
jaoks vältimatuks atribuudiks. See tähelepanek kuulub A. L. Ospova-
tile, vestlused temaga olid selle töö kirjutamisel väga kasulikud.

11 vn. dvorjanin (aadlik < vn. äâîð, õu; õukond) tähendus on avaram,
kui et olla ainult mõiste “aadel” vaste. Dvorjanin tähistas enne Ivan IV
aegu ka vürsti (laias mõttes) teenindavasse kaaskonda kuuluvat isikut
ja siin osutab dvor ka õues asuvatele hoonetele, aitadele jms., mis
dvorjanin’i (“õuehooldaja”) kompetentsi kuulusid. Hilisemal ajal
hakkas dvor märkima õukonda, monarhi ja tema perekonna teenin-
damiseks loodud institutsiooni; dvorjanin on selle institutsiooni koos-
seisuline liige. — Tlk. mrk.



suursugusest päritolust või kõrgemast seltskonnast, vaid
lähikondlust tsaarile, teenimise ideed)12. Aadlik on “tsaari
teener” ja riigi, riigisüsteemi teener, kes põhimõtteliselt
peab alluma kõigile antud ühiskonna standarditele13. Eri-
nevalt aadlikust, kes teenib tsaari, saab intelligent teenida
ainult ideed: kui aadlik teenib riiki, siis intelligent teenib
ühiskonda (ehkki see teenimine võib eri ajalooperioodidel
erinev olla)14.

Siit järeldub, et intelligents, mida võib käsitada oma-
moodi kultuurieliidina, ei saa olemuse poolest kuuluda sot-
siaalsesse eliiti. Kooskõlas sellega intelligent ei või olla ri-
kas, tal ei tohi olla võimu, ta ei tohi administreerida. Kõik
see meenutab tegelikult mungaordut: sarnaselt munkadega
hülgavad intelligendid teatud mõttes ilmaliku ja kesken-
duvad vaimulikule15 (arvestades küll seda, et mõistetele
“ilmalik” ja “vaimulik” omistatakse niisugusel juhul teine
tähendus). Vaevalt et see analoogia on juhuslik. Intelligen-
did olid kutsutud uuel ilmalikustatud Venemaal, kus reli-
gioonil, erinevalt varasemast, Peetri-eelsest Venemaast enam
domineerivat rolli ei olnud, mängima vaimsete väärtuste
kandjatena sama osa, mida omal ajal olid täitnud mungad.
Ilmalikustamise oludes võtsid nad kanda selle ülesande
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12 Pärast aadli privileegide ukaasi (1762) ei olnud vene aadlik kohusta-
tud töötama, tööst sai kultuurilise valiku probleem.

13 See puudutab isegi välimust. 1699. a. käskis Peeter I kõigil habeme
maha ajada ja kanda euroopalikke rõivaid. Vanausulised aadlikud,
kes seda käsku täita ei tahtnud, jäid aadliseisusest ilma: aadlikud ei
olnud oma välimuse suhtes vabad just niisamuti, nagu ses suhtes ei
ole vabad sõjaväelased.

14 Kõneldes aadlist ja vastandades teda intelligentsile ei pea ma mõistagi
silmas seisust, vaid just teenimise iseloomu, s.t. elutee valikut: intelli-
gentsil ei saa olla seisuslikke piire ja paljud intelligendid olidki pärit-
olu poolest aadlikud (vt. allpool).

15 Äóõîâíîå, eesti keelde peaks siin tegelikult tõlkima “vaimne”. — Tlk.
mrk.



(muuhulgas õpetamisfunktsiooni), mis varem oli kuulunud
munkkonnale ja üldse vaimulikele. Pole ime, et intelligent
võib tihti meenutada vaga hullu (näitena sobib Rahmetovi
kuju Tšernõševskil) ja et intelligentsi üritus on iseenesest
käsitatav vaimse missioonina16.

Täpselt samuti täidab ka vene kirjandus uues ilmalikusta-
tud ühiskonnas sedasama ülesannet, mida varem oli täitnud
vaimulik, religioosne kirjandus. Ta õpetab, moraliseerib —
see on omamoodi jutlus. Vanavene lugeja luges pühakute
elulugusid; uus vene lugeja loeb klassikalise vene kirjanduse
teoseid. Need täidavad üht ja sedasama dotseerivat rolli.
Klassikaline vene kirjandus nagu ka vanavene kirjandus
õpetab, kuidas elada, ta pajatab pidevalt Hea ja Kurja võit-
lusest, vajadusest teha valik Tõe ja Vale vahel (see on ise-
loomustanud vene kirjanduse traditsiooni nüüdisajani välja.
Sotsiaalsed probleemid on sellele vähem iseloomulikud,
reeglina arutatakse neid üldisema probleemistiku konteks-
tis; omaette ei ole nad huvitavad — nad on huvitavad ainult
kui Hea ja Kurja ilmnemise valdkond)17.

384 BORISS USPENSKI

16 Vaga hullu, kelle nimeks vene religioosses kultuuris on jurodivõi, on
Uspenski teisal interpreteerinud kui “didaktilise antikäitumise”
kandjat, keda ümbritseb “sakraalne mikroruum” ja kelle käitumine,
mis “ühendab teda sealpoolse maailmaga”, paljastab samaaegselt
“siinse maailma valskuse”. Vrd. siinses kogumikus lk. 362 jj. — Tlk.
mrk.

17 Vanavene kirjandus oli ennekõike kirikukirjandus — õpetav, sama-
võrd kui vanavene kultuur oli ennekõike kirikukultuur. Aga uus vene
kultuur oli Peetri ajast peale ilmalikustatud kultuur — ta kujunes kiri-
kust väljaspool ja isegi vastandas end kirikule. Samal ajal uus vene kir-
jandus, võiks öelda, täidab kujunenud lünka — ta tekib tühistatud
kirikutraditsiooni asemele. Nendes tingimustes omandab algupärane
kirjandus senisest veelgi suurema tähenduse. Varem oli kirjandus ol-
nud justkui lisanduseks pühakirjale ja jumalateenistusraamatutele.
Nüüd, ilmalikustatud kultuuri oludes võtab vene kirjandus kanda selle
rolli, mis varem kuulus kirikule — ta jutlustab, õpetab.



Selles on vene kirjanduse eripära. Vene kirjanduse eripära
on õigupoolest analoogiline vene intelligentsi eripäraga.
Sarnaselt intelligentsile tekib klassikaline vene kirjandus
lääne kultuuri omaksvõtmise käigus, lääne-euroopa kirjan-
duslike standardite jäljendamise käigus, kuid välja tuleb
midagi lähtenäidistest erinevat — niisamuti nagu intelli-
gentsigi puhul.

On lausa seaduspärane, et vene intelligentsi kujunemisel
on nii tähendusväärne roll vaimuliku seisuse esindajatel.
Õigupoolest ei ole intelligents seisuslik (intelligent võib olla
mis tahes seisuse esindaja): intelligents on kutsumus, aga
mitte seisus; intelligentsi ei ühenda mitte päritolu ühtsus,
vaid elutee valik. Ja ometigi on intelligentide hulgas silma-
torkavalt palju vaimuliku seisuse võsusid.

Ka siin ilmneb vene ajaloolise ja kultuurikonteksti erili-
sus. Õigeuskliku vaimulikkonna abielukeelu puudumine
viis selleni, et preestritöö muutus pärandatavaks ametiks.
Preestri vanim poeg päris isa koguduse (kui pärijaks osutus
tütar, siis sai koguduse tema mees, kes reeglina samuti kuu-
lus vaimulikku seisusse). Preestri lapsed said hariduse, kuid
paljulapselistes preestriperekondades ei jätkunud kirikus
kõigi jaoks kohta. Seega siis tsölibaadi puudumine koos
koguduse pärandamise tavaga viis selleni, et Venemaal moo-
dustus haritud klass, mida katoliiklik Lääs ei tundnud —
preestrite lapsed, kes isa jälgedes ei käinud (Vrd.: Ìåäâå-

äüåâ 1976, 17–18; Óñïåíñêèé 1987, 29, § 3.1.5). Just sealt
käib vene intelligentsi pidev värbamine — see klass on tema
täienemise püsiv allikas.

Kuid pöördugem ajaloo juurde tagasi. Nagu öeldud, on
vene intelligentsi kui erilise sotsiaalse fenomeni tekkimine
tagasiviidav Nikolai ajastusse. See oli reaktsioon selle impee-
riumiideoloogia vastu, mis leidis väljundi kuulsas Sergei Uva-
rovi vormelis “Õigeusk, Isevalitsus, Rahvuslus” (1832).
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Uvarovi programm avaldas suurt mõju nii Vene impee-
riumi kui teokraatliku ja monarhistliku rahvusriigi kujune-
misele kui ka lõppkokkuvõttes vene intelligentsi formee-
rumisele.

Seejuures tuleb tingimata rõhutada, et Uvarovi kolm-
ainsuslik vormel loodi nähtavasti Prantsuse revolutsiooni
vormeli Liberté, Egalité, Fraternité — Vabadus, Võrdsus,
Vendlus mudeli järgi ja vastandati sellele poleemiliselt18.
See oli omamoodi reaktsioon, vastus prantsuse vormelile.
Niisiis Uvarovi vormel on ühteaegu prantsuse vormeliga
seotud ja sellele vastandatud. Tõepoolest, “Vabaduse” ase-
mel pakutakse meile “Õigeusku” (mida käsitataksegi tõelise
vabadusena — vabadusena mitte inimlikus, vaid jumalikus
mõttes), “Võrdsusele” vastandub “Isevalitsus” ja lõpuks,
“Vendluse” asemele asub “Rahvuslus”, s.t. rahvuslikkuse
idee19.

Vene intelligents tekkis omakorda reaktsioonina seda
tüüpi ideoloogia vastu ja suurel määral reaktsioonina otse-
selt Uvarovi programmi vastu. Niisiis selle asemel, et võtta
aluseks prantsuse lähtevormel (Vabadus, Võrdsus, Vendlus)
ning sellega koos asuda ühte kilda Lääne demokraatia (lääne
intellektuaalide) traditsiooniga, reageeris vene intelligents
eeskätt Uvarovi programmile. Teisisõnu oli see reaktsioon
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18 Vrd. selles seoses märkusega A. D. Homjakovilt (kelle avaldused või-
vad peegeldada tema isa vaateid): “Tsaar Nikolai Pavlovitši ja tema
tahte väljendaja S. S. Uvarovi suur teene on selles, et nad valisid Vene-
maa deviisiks selle kolmeosalise vormeli, milles ei varjata tolle silma-
hakkavat vastandamist Prantsuse revolutsiooni deviisile, mis koos-
neb samuti kolmest sõnast” (Õîìÿêîâ 1997, 7, samuti 8–9).

19 Sõna “rahvuslus” toob Vjazemski käibele prantsuse nationalité va-
hendamiseks. Selle sõna konstrueeris ta poola narodowoúã’i eeskujul
(vt.: Ëîòìàí è Óñïåíñêèé 1996, 506–507, 555–556). Niisiis nähta-
vasti on sõna “intelligents” nagu ka sõna “rahvuslus” tagasiviidavad
poola allikale.



reaktsioonile (kuivõrd Uvarovi programm oli reaktsioon
Prantsuse revolutsioonile).

See määrab vene intelligentide ja lääne intellektuaalide
vahelise põlise erinevuse: need on kaks erinevat mõttetra-
ditsiooni.

Vastandades end Uvarovi vormelis väljenduse leidnud
impeeriumiideoloogiale, osutub vene intelligents sellest
faktiliselt sõltuvaks (samaviisi, nagu Uvarovi vormel sõltub
faktiliselt Prantsuse revolutsiooni vormelist). Üldiselt rea-
liseerub igasugune vastandamine teatud tunnuste alusel,
mis oma semantiliste karakteristikute poolest on ühitata-
vad, s.t. tunnuste alusel, mis eksisteerivad nende jaoks ühises
semantilises ruumis. Vastandatavatel tunnustel peab tingi-
mata olema midagi ühist, nad peavad pärinema ühelt ja
samalt semantiliselt väljalt (vastasel juhul ei ole vastanda-
mine võimalik). Niisiis vastandamine selle või teise tunnuse
alusel tähendab faktiliselt sisenemist antud ruumi, antud
semantilisele väljale. Kui Uvarovi vormel (Õigeusk, Ise-
valitsus, Rahvuslus) osutub sõltuvaks prantsuse vormelist
(Vabadus, Võrdsus, Vendlus), millest ta lähtub, siis vene intel-
ligentsi programm osutub sõltuvaks Uvarovi programmist.

Tulemuseks on, et vene intelligents keeldub oma kujune-
misperioodil olemast õigeusklik (nagu seda pakub Uvarovi
vormel), kuid seejuures püsib vaimuomasena — “Õige-
usklikkust” asendab “Vaimsus” — ja see eristab vene intel-
ligentsi selgesti lääne intellektualismist. Edasi hülgavad
intelligendid isevalitsuse ja pakuvad selle asemele revolut-
sioonilisuse.

Lõpuks nad hülgavad rahvusluse kui imperiaalse rahvus-
liku idee; selle kohale võib asuda kosmopolitism; “rahvus-
luse” idee, mis Uvarovi mõtte järgi on seatud ühendama
rahvust, vahetatakse edaspidi välja “Rahva”-ideega, mis vas-
tandatakse vene ühiskonna teistele kihtidele, eeskätt aadli-
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ja linnakultuurile (siit minemine rahva hulka, mis võib
üpris vahetul kombel meenutada palverännakut20; sellest
olenevalt saavad intelligendi tunnusjoonteks enese klassi-
kuuluvuse eitamine ja talumatsi idealiseerimine)21.

Nagu näeme, sünnitab lähtevormel Vabadus, Võrdsus,
Vendlus Venemaal vastureaktsioonina vormeli Õigeusk, Ise-
valitsus, Rahvuslus, too viimane aga sünnitab omakorda
vormeli Vaimsus, Revolutsioonilisus, Kosmopolitism.

Need transformatsioonid saavad olla illustratsiooniks
sellele, millest ma varem rääkisin.

Vene intelligentsil ja lääne intellektualismil on kahtle-
mata ühised juured: nad on nii või teisiti seotud valgustus-
ajastu ja Prantsuse revolutsiooniga. Kuid vene intelligents
ei ole nende allikatega seotud vahetult. Ta tekkis reaktsioo-
nina teokraatliku, isevalitsusliku ja natsionalistliku re�iimi
vastu, mille tekkimine omakorda oli prantsuse ideoloogia
vastase reaktsiooni tulemus.

Seega me näeme midagi kahekordse tõlke taolist. Kui me
tõlgime teksti näiteks prantsuse keelest vene keelde ja püüa-
me siis saadud teksti vene keelest prantsuse keelde tagasi
tõlkida sõltumatult algsest lähtetekstist, siis ei pöördu me
ilmaski algseisu juurde tagasi, s.t. lähteteksti me ilmaski ei
taba. Me saame uue teksti, mis erineb nii algsest kui ka tõlke-
tekstist.
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20 Kõneldes “rahva sekka minemisest” me peame silmas ainult 1873. ja
1874. a. revolutsioonilist liikumist, mida selle nimetuse all tunti.
Nähtusel endal on kahtlemata üldisem iseloom (ses seoses on eriti
iseloomulikud kujud Aleksandr Dobroljubov ja Leonid Semjonov-
Tjan-Šanski).

21 Kasutades XIX sajandi keelt, võib väita, et “rahvaliku” vahetab välja
“lihtrahvalik”. Puškinil assotsieerub “lihtrahvalik” “slavofiilsusega”
(“Kriitikate ümberlükkamiseks”, 1830. a., — Ïóøêèí, XI, 159; vrd.
Ëîòìàí è Óñïåíñêèé 1996, 556–557).



Sedalaadi kahekordne tõlge näib laiemas semiootilises
mõttes olevat tüüpiline Venemaale, vene kultuuri evolut-
sioonile. Eriti on aga säärane protsess, nagu mulle näib,
suuteline selgitama vene intelligentsi kui erilise kultuuri-
ilmingu tekkimist.
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KUNSTI KEELED
—





ERI KUNSTILIIKIDE

STRUKTUURI ÜHISJOONED

MAALI JA KIRJANDUSE PÕHJAL

—

K u n s t i l i s e t e k s t i struktuuri saab kirjeldada, fiksee-
rides erinevad vaatepunktid, s.t. positsioonid, millelt

narratiivi kulgu suunatakse, ja uurida nendevahelisi suhteid.
Seejuures sõnu “kunstiline”, “tekst”, “narratiiv” (ïîâåñò-

âîâàíèå) mõistetakse maksimaalselt avaralt ja neid ei kasu-
tata ainult sõnakunstis, vaid ka kujutavas kunstis (kus püs-
titatud probleem on paratamatult seotud p e r s p e k t i i v i
uurimisega selle sõna kõige laiemas mõttes), filmikunstis
(kus antud probleem on seotud m o n t a a � i võttega)1 jt.
kunstiliikides, mis on vahetult seotud semantikaga (s.t. nii-
või teistsuguse tähistamisele kuuluva tegelikkuse represen-
tatsiooniga). (Seega käsitatakse sõna “kunstiline” inglise
artistic tähenduses ja sõna “tekst” märkide mis tahes seman-
tiliselt korrastatud järgnevusena; sõna “narratiiv” all pee-
takse silmas protsessi, mis niisuguse järgnevuse kujundab.)2

1 Kui m o n t a a � i käsitletakse eri kunstiliikide puhul tavaliselt ühen-
duses kunstilise teksti g e n e r e e r i m i s e g a, siis kunstilise teksti
s t r u k t u u r i n a peetakse silmas vastupidises suunas teostatud a n a -
l ü ü s i p r o t s e s s i resultaati. Otsene analoogia generatiivsete ja ana-
lüütiliste mudelitega lingvistikas on siin sedastatav.

2 Terminite “tekst” (òåêñò) ja “narratiiv” ~ “jutustus” ~ “jutustamine”
(ïîâåñòâîâàíèå) piiritlemine Uspenski siinses käsitluses jääb ähmaseks,
sest tekst ei ole mõeldav väljaspool “protsessuaalsust” ja narratiiv



Teisisõnu: vaatepunktide probleem on vahetult seotud
nende kunstiliikidega, milles teosed on definitsioonipõhi-
selt k a h e p l a a n i l i s e d, s.t. neil on väljendustasand ja
sisutasand: niisugusel korral saab rääkida r e p r e s e n t e e -
r i v a t e s t kunstiliikidest3. Antud kunstiliikide struktuuris
leiavad väljenduse teatud ühised kunstilise teksti korrasta-
mispõhimõtted, mida me siinses töös vaatleme, kusjuures
vahetu vaatluse objektiks võetakse struktuurianaloogiad
ilukirjandusteose kompositsiooni ja kujutava kunsti teose
ülesehituse vahel.

VÄLINE JA SEESMINE
VAATEPUNKT

—

Kui kunstiteost — kommunikatsiooniprotsessi aspektist vaa-
dates — tõlgendada teatava t e a t e n a, autorit teate s a a t -
j a n a ja lugejat (vaatajat) teate a d r e s s a a d i n a, siis sellele
vastavalt saab eristada autori (saatja) vaatepunkti, lugeja
või vaataja (adressaadi) vaatepunkti ja lõpuks teoses kirjel-
datava isiku (kujutatava figuuri), s.t. teose “tegelaskuju”
vaatepunkti. Vaatepunktide kolmest siinsest tüübist võivad
üks või teine omavahel “liituda”, s.t. narratiivi kulgemise
protsessis eristumatuks jääda. Näiteks võivad omavahel
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kui jutustus (jutustamine) on mõistagi “korrastatud järgnevus”. Ter-
minite sisu “maksimaalsele avarusele” paistab siin liituvat maksi-
maalselt suur osaline kattuvus — Tlk. mrk.

3 Ja me vastandame nad nendele kunstiliikidele, mis seostuvad peami-
selt süntaktika, mitte semantikaga. Vrd. sääraste kunstiliikidega, nagu
abstraktne maal, ornament, mittekujutav muusika, arhitektuur (vii-
mane seostub veel ka pragmaatikaga). Märkigem, et säärastes kunsti-
liikides ei ole vaatepunktide probleem nii aktuaalne ning selle saab pea
täielikult tasalülitada.



sulanduda autoripositsioon ja lugejapositsioon või autori-
positsioon ja tegelaspositsioon.

Märkigem seejuures, et kui lugeja ja vaataja positsioonid
on narratiivi suhtes põhimõtteliselt v ä l i s e iseloomuga
(tõepoolest, lugeja ja vaataja kaevad teost paratamatult
väljastpoolt) ja kui tegelase positsioonil on paratamatult
s e e s m i n e iseloom, siis autori positsioon võib ses suhtes
vahelduda. Juhul kui autor võtab omaks lugeja (vaataja)
vaatepunkti, on meil tegemist sündmuste väljastpoolt (min-
gilt kõrvaliselt positsioonilt) lähtuva kirjeldusega, ent juhul,
kui autor asetab end tegelaskuju vaatepunkti, on meil te-
gemist s e e s t p o o l t l ä h t u v a kirjeldusega4.

Seega saab rääkida välisest ja seesmisest vaatepunktist
kui autori kahest põhimõtteliselt võimalikust narratiivi esi-
tamise lähtekohast; nende vaatepunktide erinev vaheldu-
mine loob mitmekesiseid kompositsioonivõimalusi.

Välise ja seesmise vaatepunkti kasutamisvõimalused on
jälgitavad mitmesugustes (representatiivsetes) kunstiliiki-
des. Teiste hulgas on see aktuaalne nii ilukirjanduse kui ka
kujutava kunsti puhul. Kõigepealt peatume esimesena
mainitul5.
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4 Siinjuures võib autor omaks võtta teatud konkreetse tegelaskuju,
jutustatavate sündmuste vahetu osalise vaatepunkti või siis p o t e n t -
s i a a l s e tegelaskuju vaatepunkti, s.t. selle inimese vaatepunkti, kes
asub sündmuste keskel, kuid nendest (sündmustest) osa ei võta. (Seega
saab autori üldiselt seesmises positsioonis, mis tal tema poolt kirjel-
datava tegevuse suhtes on, omakorda eristada seesmist ja välist posit-
siooni, mis tal selle või teise tegelaskuju suhtes on.)

5 Selle probleemi üksikasjalikuma käsitluse ja üldse vaatepunktide
probleemi kohta kirjandusteose kompositsioonis vt. raamatus “Kom-
positsiooni poeetika” (Óñïåíñêèé 2000).



Väline ja seesmine vaatepunkt
ilukirjanduses

—

Tõepoolest, autorile, kes oma narratiivi kokku seab, on
avatud kaks võimalust: ta võib kirjeldust esitada kellegi
individuaalse teadvuse kaudu, s.t. kasutada kellegi kahel-
damatult subjektiivset vaatepunkti (näiteks kellegi kirjel-
datavas tegevuses osaleja vaatepunkti), või siis kirjeldada
sündmust võimalikult o b j e k t i i v s e l t. Teisisõnu, ta võib
opereerida teatava t a j u m u s e (või mitme tajumuse) and-
metega või vahetute f a k t i d e g a. Mõistagi on võimalikud
ka nende printsiipide mitmesugused kombinatsioonid, s.t.
autori lähtekohtade vaheldumised6.

Toome näite, mis demonstreerib teatava sündmuse “sub-
jektiivse” (s.t. niisuguse, mis kasutab kellegi individuaalset
tajuakti, teatud psühholoogilist vaatepunkti) ja “objektiiv-
se” kirjeldamise võimalusi.

Vaatame, kuidas Fjodor Dostojevski kirjeldab “Idioo-
dis” stseeni, kus Rogo�in üritab vürst Mõškini elu kallale
kippuda. “Rogo�ini silmad hakkasid kiiskama ja hulluirve
moonutas ta nägu. Ta parem käsi tõusis ja selles välgatas
midagi; vürst ei mõelnudki seda peatada” (Dostojevski
1975, 258).
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6 Öeldu kehtib nii ilukirjanduse kui ka jutustuse kohta igapäevaelust
(olmest). Tõepoolest, kui me jutustame ühest või teisest sündmusest,
mille tunnistajaks me ise oleme olnud, siis põrkume tahtmatult dilem-
maga: kas jutustada ainult sellest, mida me ise vahetult nägime, s.t.
asja faktilisest küljest, või siis rekonstrueerida osavõtjate siseseisun-
did, motiivid, mis nende tegevust suunasid, kuid mis ei olnud väliselt
märgatavad — s.t. kaasata nende isiklik (seesmine) vaatepunkt. (See-
juures tavaliselt me kombineerime oma jutustuse, kasutades vastavalt
nii üht kui ka teist.) Nii on ka ilukirjandusteoses: teoste tegelaskujusid
kirjeldatakse kas esimesest või teisest vaatepunktist.



Kaks lõiku allpool kirjeldatakse seda sündmust oluliselt
erinevast vaatepunktist. “Tuleb oletada, et [---] ootamatu
õudusetunne ühes kõigi teiste selle hetke hirmsate tunne-
tega aheldas Rogo�ini äkki paigale ja päästis seega vürsti
vältimatu noahoobi eest, mis pidi juba tema pihta lange-
ma” (samas, 259). Saame teada, et ese, mis Rogo�ini käes
välgatas, oli nuga.

Niisiis üht ja sama sündmust on siin kirjeldatud kahel põhi-
mõtteliselt erineval viisil. Ühel juhul kasutatakse subjektiiv-
set kirjeldust, osundatakse vürsti tajuaktile, s.t. tema vaate-
punktile; sellele vastavalt on noana kõne all “midagi” —
nähtavasti niisugusel kujul, nagu vürst sel hetkel nuga tajus.
Autor justkui veel ei teakski, mis riist see on — sel hetkel
ühineb ta täielikult vürsti vaatepunktiga (siit ka iseloomulik
sünkroonsus selle vaatepunktiga, millelt vaadates narratiiv
kulgeb: noa kohta öeldakse “midagi” nimelt sellepärast, et
vürst — ja temaga koos justkui ka autor — veel ei tea, mis
see on; hetke pärast saab see muidugi täiesti ilmseks).

Teisel juhul aga kirjeldatakse elu kallale kippumist objek-
tiivsetelt positsioonidelt, s.t. esitatakse fakte, mitte muljeid.
Autor lähtub siin oma isiklikust vaatepunktist — millel kir-
jeldatava teo suhtes on põhimõtteliselt väline iseloom —
mitte vürsti vaatepunktist (mistõttu sel korral ei lähtu ta
jutustus sünkroonsest, vaid retrospektiivsest vaatekohast).

Esimesel juhul kirjeldatakse tegevust s e e s t p o o l t,
samas kui teisel juhul kirjeldatakse seda v ä l j a s t p o o l t.

Välise ja seesmise autoripositsiooni lahknevus kirjelda-
misel võib avalduda kõige erinevamates aspektides ja tasan-
deil: psühholoogilise iseloomustuse või kõnetunnuste tasan-
dil, ruumilis-ajaliste karakteristikute tasandil ja lõpuks —
ideoloogilise hinnangu tasandil7.
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7 Nende tasandite (s.t. nende sfääride, milles vaatepunktide erinemine
üldse võib ilmneda) piiritlemise ja analüüsi kohta vt. Óñïåíñêèé 2000.



P s ü h h o l o o g i l i s e iseloomustuse tasandil ilmneb see
erinevus näiteks selles, et inimese käitumist on võimalik
kirjeldada kas kõrvalt (inimese objektiivsete tegude termi-
nites või osundades teatava vaatleja arvamusele), või siis
ka osundades inimese siseseisundile, mille juurde kõrvalt-
vaataja üldiselt ei pääse. Teiste sõnadega: ühel juhul esinda-
vad kirjeldust niisugust tüüpi väljendid, nagu ta tegi, ta
ütles jmt., samal ajal kui teisel juhul väljendid nagu ta mõt-
les, ta tahtis, talle näis jmt. Sama näitlikud niisugusel ana-
lüüsil on spetsiaalsed operaatorid, mis lubavad teist tüüpi
(seesmist seisundit kirjeldavaid) väljendeid tõlkida välis-
vaatleja vaatepunktist lähtuvaks kirjelduseks; niisugusteks
operaatoriteks teiste hulgas on sõnad ilmselt, nähtavasti,
vahest ehk, justkui jmt. (vrd. samade, väliseks kirjeldami-
seks transformeeritud väljenditega: tundub, et ta hakkas
mõtlema..., NN näis justkui tahtvat... jmt.). On olemas
terve rida mitmesuguseid kompositsioonilisi võimalusi, mis
on rajatud antud erinevuse kasutamisele8.

K õ n e k a r a k t e r i s t i k u t e n a võivad kõikvõimalikud
võõra sõna kasutamise juhud autori kõnes (pseudo-otse-
kõne või siirdkõne, sisemonoloog jmt.) märku anda kirjel-
datava tegelase seesmise vaatepunkti kasutamisest9.

Teisalt, v ä l i s e ja s e e s m i s e autoripositsiooni (vaate-
punkti) eristamine ei tarvitse oluline olla üksnes vahetult
autorikõnes, vaid ka vahendatavas tegelaste otsekõnes.
Osutagem näiteks, et võõrkeelse või väärkeelse kõne natu-
ralistlik reprodutseerimine võib eriliselt rõhutada distantsi
kõneleva tegelase positsiooni ja teda kirjeldava vaatleja
positsiooni vahel, s.t. rõhutada nende positsioonide kokku-
langevuse (omavahelise vahetatavuse) puudumist, mõnikord
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8 Lähemalt vt.: Óñïåíñêèé 1966.
9 Vt. “oma” (s.t. autori) ja (autori suhtes) “võõra” sõna eristamisest

rmt-s Âîëîøèíîâ 1929.



aga isegi kõnelejapositsiooni teatud “pentsikust” kirjeldaja
silmis. Näitena võib siin viidata prantsuse keele naturalist-
likule reprodutseerimisele või Denissovi kõratavale kõne-
pruugile Tolstoi “Sõjas ja rahus”. Seejuures on märgatav,
et see naturalism ei ole autorile alati vajalik, ja sellest läh-
tudes ta seda alati ei kasutagi. Tõepoolest, Denissov ei põ-
rista r-i sugugi alati, nii nagu ka prantsuskeelset kõnet ei
vahendata narratiivi kulgedes sugugi alati prantsuse keeles
(näiteks prantslaste endigi kõnet võidakse edastada vene-
keelsena; sageli Tolstoi lausa rõhutab, et see või teine lause
öeldi prantsuse keeles, ometi esitab ta selle vene keeles
ümberöelduna10. Ja teistel juhtudel, nagu teame, esitatak-
se prantsuskeelne kõne prantsuse keelde ümberpanduna).

Niisiis võib arvata, et taolise ilmingu põhjuseks ei ole
niivõrd see, mis kujul tegelikkuses, mida autor kujutab,
eeldatakse selle või teise lause reaalset esitamist, kuivõrd
peamiselt k o m p o s i t s i o o n i l i s e d ülesanded, s.t. suu-
rem või vähem “võõritatus” autori ja kirjeldatava tegevuse
vahel (“väljastpoolt lähtuva kirjelduse” ja “seestpoolt läh-
tuva kirjelduse” kasutamisel)11.
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10 Vrd. näiteks: ““Mu kallis,” vastas Anatol prantsuse keeli (nagu toi-
mus ka kogu jutuajamine)” (Tolstoi V, 397); kuid jutt antakse edasi
venekeelsena! Säärast laadi näiteid ei ole raske lisada.

11 Eriliselt huvipakkuvad on juhud, kui Tolstoi kasutab paralleelselt
mõlemat autoripositsiooni, s.t. muudab kirjelduse otsekui kaheplaa-
niliseks.

Vrd. Napoleoni pöördumistega “Sõjas ja rahus”: “Et vous jeune
homme? Noh, ja teie, noormees?” (Tolstoi, IV, 380), “annan teile ma
parole d’honneur” (samas, 30); või Aleksander I pihtimusega: “Milline
kole asi on sõda, milline kole asi! Quelle terrible chose que la guerre!”
(Kõiki neid lauseid mõistetakse muidugi nii, nagu nad oleksid reaal-
selt kuuldavale toodud prantsuse keeles.)

Vrd. analoogiliste seikadega vahetus autorikõnes: “Nähes vastas-
kaldal [---] laiuvaid steppe [---] andis Napoleon [---] käsu sisse tungi-
da” (Tolstoi, VI, 11) (Napoleoni suhtes välise vaatepunkti tõlkimine
seesmiseks). “Halljänes oli juba poolenisti karva vahetanud” (Tolstoi,



Silmatorkavalt tõuseb seesama vastandumine esile ka
r u u m i l i s - a j a l i s t e k a r a k t e r i s t i k u t e lõikes. Mis
otseselt r u u m i l i s t e s s e karakteristikutesse puutub, siis
kirjeldaja positsiooni kokkulangemine selle või teise tege-
laskuju positsiooniga osutab (antud tegelaskuju) seesmise
vaatepunkti kasutamisele, samas kui niisuguse kokkulan-
gevuse puudumine räägib välise lähtekoha kasutamisest.
Täpselt samuti saame a j a l i s t e karakteristikute puhul
seesmist vaatepunkti kasutada näiteks juhul, kui jutustaja
ajaline positsioneerumine on s ü n k r o o n n e ajaga, mida ta
kirjeldab (otsekui lähtuks tema narratiiv “olevikust”, mil-
les tegevuses osalejad asuvad); samal ajal on autori r e t -
r o s p e k t i i v s e positsiooni puhul esil väline vaatepunkt
(kus autor teeb teatavaks selle, mida tegelaskujud ei saa
veel teada — otsekui produtseerides narratiivi mitte “ole-
viku”, vaid “tuleviku” vaatepunktist, mis loomulikult tege-
lastele endile kätte ei paista). Märkigem, et sünkroonse
autoripositsiooni (s.t. ajalises mõttes “seesmise” vaatepunk-
ti) kasutamise formaalseks näitajaks võivad olla teatavad
grammatilised vormid. Selles funktsioonis võib (eri keel-
tes) esineda näiteks oleviku grammatiline vorm, mis ühest
küljest märgib aja fikseeritust, aga teisest küljest osutab sellele,
et autor asub kirjeldatavate sündmustega justkui samas ajas
(tavapärane on see eriti suulisel jutustamisel — vrd. väljend:
astun sisse — ja näen12 —, kuid küllalt iseloomulik on see ka
ilukirjanduses). Vene keeles saab teisest küljest analoogilises
funktsioonis ajavormina kasutada ka imperfektiivse mineviku
vormi, kuid selle rakendamine niisuguses tähenduses piirdub
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V, 265) (tõlge kirjeldatava tegevuse, s.t. jahilkäigu suhtes seesmisest
vaatepunktist välisesse vaatepunkti).

12 Silmatorkav on siin see, et olevikuvorm — ja sellest tulenevalt ka aja
fikseeritus ning kuulaja asetamine jutustatavate sündmuste kesk-
punkti — leiab tavaliselt rakendamist jutustuse kulminatsioonihetkel.



eranditult poeetilise (kunstilise) kõne sfääriga. Vrd. teksti-
dega rahvaluulest:

Valdjas Volodimer, see lustimeelne vürst
Ikka siisap, kui purju ta jäänud,
Kivipõranda peale ta astunud,
Aina jalalt jalale ta tammunud [---]

Folkloorivälises kirjanduses kohtab mineviku imperfek-
tiivse aspekti säärast kasutamist ainult ühes küllaltki kitsas
sfääris — nimelt väljendites, mis juhatavad sisse otsekõne
ja üldse verba dicendi [kõnetamisväljendite — tlk.] puhul.
Vrd.: ““Aga näed sa, emand”, hakkas talle seletama (îò-

âå÷àë) vana mõisavalitseja”13 (Leskov) (selle asemel, et öelda
“vastas” (“îòâåòèë”), nagu me end mittekunstilises tekstis
väljendaksime). Võib öelda, et poeetilises kõnes (vene kir-
janduskeeles) on mineviku imperfektiivse aspekti vormid
vastandatud perfektiivse aspekti vormidele ja eelkõige läh-
tuvalt vaatleja positsioonist kirjeldatava tegevuse suhtes.
See loob kestva aja efekti: me justkui satuksime edastatava
tegevuse sisse, muutudes selles sünkroonseteks pealtnägi-
jateks. (Teisisõnu vahendatakse siin sama tähendust, mida
inglise keeli saab reeglipäraselt väljendada continuous-
vormiga — s.t. tegevuse kestmist seda tajuva vaatleja silmis;
sedaviisi satub vaatleja tegevuse enda keskele ja tajub seda
seestpoolt). Niisiis poeetikas esineb aspektivormide vas-
tandamine sünkroonse ja retrospektiivse autoripositsiooni
vastandamisena, välise ja seesmise autoripositsiooni vas-
tandamisena.
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13 Tõlge saab siin olla mõistagi kaudne: mineviku imperfektiivne aspekt
vene keeles väljendab tegevuse kestmist, lõpetamatust või korduvus-
likkust, mille täpne grammatiline vaste eesti keelesüsteemis puu-
dub. — Tlk. mrk.



“Välise” ja “seesmise” vaatepunkti erinevus võib lõpuks
ilmneda ka i d e o l o o g i l i s e h i n n a n g u n a. Näiteks autori-
hinnangu kandja, s.t. isik, kelle vaatepunktist kirjeldata-
vaid sündmusi hinnatakse, võib teoses esineda kas vahetu
osalejana tegevuses (peategelase või teisejärgulise tegelas-
kujuna) või siis p o t e n t s i a a l s e tegelasena, kes küll jutus-
tatavatest sündmustest osa ei võta, kuid kes sulandub täiel
määral tegelaste seltskonda. Nii sel kui teisel juhul ekspo-
neerib narratiiv maailma (ideoloogilise hinnangu poolest)
otsekui s e e s t p o o l t, ja mitte väljast vaadatuna. Aga teistel
juhtudel lähtub hinnang teoses teatud positsioonidelt, mis
(narratiivi enda suhtes) on kahtlemata välised, ja lähtub
seega autori (ja mitte jutustaja) positsioonilt sõna otseses
mõttes, s.t. isiku positsioonilt, kes oma tegelaskujudele on
põhimõtteliselt vastandatud, kes ei asu nende keskel, vaid
kõrgub nende kohal. Säärane ideoloogiline võõrandumine
on näiteks iseloomulik satiirile14.
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14 Vrd. keskaegse karnevalihuumori ja uusaegse satiiri vastandamisega
Mihhail Bahtinil (Áàõòèí 1965, 15). Bahtin iseloomustab keskaegset
rahvalikku huumorit kui naeru, mis on suunatud iseenese pihta (kui
naerja ei aseta end väljapoole seda maailma, mille üle ta naerab), ja
ta näeb selles üht põhimõttelist erinevust rahvaliku lustipeopärase
naeru ja “uusaegse puhtsatiirilise naeru” vahel; viimases “naerja ase-
tab end väljapoole väljanaerdavat nähtust, vastandab end sellele”,
kogedes üksnes eitamisnaeru.



Väline ja seesmine vaatepunkt
kujutavas kunstis

—

Oleme tähelepanu pööranud välise ja seesmise vaatepunkti
erinevatele ilmnemisvõimalustele sõnalises tekstis. Kuid
tuleb tingimata osutada, et antud vaatepunktide vastanda-
mine kujutise loomisel ei ole sugugi vähem tähtis kujuta-
vas kunstis.

Kui euroopa kujutavas kunstis on renessansi aegadest
alates olnud tavaline, et kunstniku positsioon kujutise suh-
tes on väline, siis vanas maalikunstis (vana- ja keskaegses)
asetab kunstnik end otsekui kujutatava pildi sisse. Ta ei
jäädvusta maailma mingilt võõrandatud positsioonilt, vaid
kujutab seda enese ü m b e r — s.t. tema positsioon kujuta-
tu suhtes ei ole väline, vaid seesmine.

Selles seoses on eriti iseloomulikud mõned iidsed kujuti-
sed, mis tõsikindlalt osutavad kunstniku seesmisele asendile
kujutatavas ruumis. Vrd. näiteks maastikuga ühel Ninee-
vias, Sanheribi (Sinahheribi) palees (Assüüria, VIII saj. e.Kr.)
asuval reljeefil: jõe kummalgi kaldal kujutatud mäed ja
puud on laotatud tasapinnale — jõe ühel kaldal mäetippu-
de ja puulatvadega ülespoole, samal ajal kui teisel kaldal
on tipud ja ladvad suunatud allapoole15. Vrd. samuti kind-
luse kujutamisviisiga, mis on iseloomulik erinevatele kul-
tuuriareaalidele: kindluse tornid on tasapinnale laotatud
suunaga tsentrist välisäärte poole — alla, üles ja külgedele.
On ilmne, et taolised kujutised saavad tekkida vaid tingi-
musel, et kunstnik paigutab end mõtteliselt kujutatava
ruumi keskele.
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15 Vt. Ôëèòòíåð 1958, 260.



Hilisemale, sealhulgas keskaegsele kunstile on iseloomu-
lik ka pildisisene valgusallikas, mille valgus pildi esiplaanil
(äärealal) sumbub16. See seesmine valgus kooskõlastub
vaatleja (kunstniku) sisemise positsiooniga kujutatul.

Kuid seesmise või välise vaatepunkti kasutamine ilmneb
kõigepealt selles perspektiivisüsteemis, mida maalija raken-
dab. Tõepoolest, klassikalises lineaarperspektiivis (joon-
perspektiivis) esitatakse kujutatavat nii, nagu seda tajutakse
väljastpoolt (kõrvalt, s.t. mingist fikseeritud vaatepunktist,
mis kujutatava tegelikkuse suhtes on v ä l i n e)17. Vastavalt
sellele tehakse siin pilt nii, nagu joonistataks näiteks akna
kaudu avanevat vaadet — vältimatu ruumilise barjääriga
kujutatava maailma ja kujutava kunstniku vahel; pilt on
renessansiajastu teoreetikute mõtteis “aken loodusesse”
(vrd. Alberti fenestra aperta [lahtiste akende — tlk.] ja
Leonardo da Vinci pariete di vetro’ga [klaasseinaga — tlk.]).
Võib öelda, et lineaarperspektiivi süsteemis vastab kunst-
niku vaatepunkt pildi vaataja vaatepunktile.

Samal ajal niinimetatud pööratud perspektiiv, mis on ise-
loomulik nii vana- kui ka keskaegsele kunstile, eeldab, vas-
tupidi, kunstniku seesmist, mitte aga välist positsiooni18.
Pööratud perspektiivi tüüpiliseks tunnuseks, nagu teada,
ei ole esemete mõõtmete vähenemine sedamööda, kuidas
nad vaatajast kaugenevad (nagu see leiab aset lineaar-
perspektiivi puhul), vaid esemete suurenemine, s.t. —
pildi sügavuses kujutatakse kehi pildi eesplaanil olevatest
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16 Vt. Æåãèí 1970, 60.
17 Lineaarse perspektiivi printsiip ise eeldab teatavat kujuteldavat läbi-

paistvat seina, millele vaatevihk silmast projitseeritakse (vrd. Düreri
katsetega luua abivahendeid perspektiivipäraseks joonistamiseks).
See mõtteline sein tähistabki seda vältimatut barjääri, mis perspektiivis
esitatava kujutise korral jääb kunstniku ja tema poolt kujutatava tege-
likkuse vahele.

18 Vt. Æåãèí, samas.



suurematena19. Sellest ilmingust võib aru saada nii, et ku-
jutise mõõtmete kahanemist selles süsteemis ei jälgita meie
vaatepunktist (s.t. sellest vaatepunktist, mis pildi suhtes on
kõrvalisel vaatajal), vaid meie vis-à-vis vaatepunktist, mis
mõeldakse kuuluvat teatavale pildi sügavusse paigutatud
abstraktsele vaatlejale20.

On üpris tunnuslik, et vanas maalikunstis kujutatakse
vahel sümboolselt kellegi silmi, mis pildi üldkompositsioo-
niga justkui ei olekski seotud. Seda tuleb ette egiptuse kuns-
tis, antiikkunstis ja lõpuks — keskaegses maalis21. Tundub
tõenäolisena, et need silmad sümboliseerivad kellegi pildi
sees oleva abstraktse vaataja vaatepunkti (selle vaataja saab
teatud juhtudel samastada jumaliku vardjaga), kelle posit-
sioonilt vastav kujutis esitataksegi22.
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19 Boriss Uspenski on siin ja järgnevalt termineid “eesplaan” (ïåðåäíèé
ïëàí), “esiplaan” (ïåðâûé ïëàí) ja “põhiplaan” ~ “keskplaan”
(îñíîâíîé ~ ñðåäíèé ïëàí) kasutanud ebajärjekindlalt. Siinne tõlge
tema kasutusviisi ei muuda. — Tlk. mrk.

20 Vt. Wulff 1907.
21 Omal ajal märkis Pavel Florenski spetsiaalselt selle nähtuse olemas-

olu ja pühendas sellele ühe oma publitseerimata jäänud töödest; selle
nähtuse märgib ära ka Gilbert Keith Chesterton oma töös Aquino
Thomasest.

22 Teatud juhtudel võivad vaataja seesmine ja väline vaatepunkt sattuda
omavahel konflikti. Selles suhtes on tunnuslik keskaegne poleemika
koha pärast, mille Kristuse kõrval peaksid rooma mosaiikidel hõivama
apostlid Peetrus ja Paulus (selle kohta vt. Schapiro 1969, 12), s.t. —
kas Peetrust tuleks kujutada Kristusest paremal pool (s.o. Kristusest
paremal pool pildi vaataja silmis) või siis Kristuse parempoolsel käel
(s.o. paremal pool Kristuse enda silmis). On ilmselge, et konflikt tekib
siin kahe vastanduva (pildi suhtes välise ja pildi suhtes seesmise) kuns-
tilise süsteemi olemasolu tõttu, millest mõlemas võib antud kujutist
interpreteerida.



KUNSTILISE TEKSTI RAAMID
—

Raamide probleem
erinevates semiootilistes sfäärides

—

“Raamide”, s.t. kunstilise teose piiri probleemi aktuaalsus
tundub olevat küllaltki ilmne. Tõepoolest, kunstiteoses —
kuulugu see ilukirjandusse, maalikunsti vms. — kangastub
meile teatav eriline maailm — maailm, millel on oma ruum
ja aeg, oma väärtussüsteem, omad käitumisnormid jmt. —
maailm, mille suhtes me võtame vältimatult (vähemasti ret-
septsiooni algushetkel) välise, s.t. kõrvaltvaataja seisukoha.

Vähehaaval me siseneme sellesse maailma, teeme selle
normid endale omasemaks ja, leides võimaluse tajuda seda
nii-öelda “seestpoolt” ja mitte “väljast”, elame sellesse sisse.
Teisisõnu asetab lugeja või vaataja end — nii- või teistsu-
guses mõttes — antud teose suhtes seesmisele vaatekohale.
Seejärel peame selle maailma ometigi hülgama — s.t. naas-
ma oma isiklikule vaatekohale, millest me kunstiteost taju-
des olime suurel määral abstraheerunud.

Erakordse tähtsuse omandab siinjuures reaalsest maa-
ilmast kujutatavasse maailma ü l e m i n e m i s e protsess,
s.t. kunstilise kujutise “raamide” eripärase struktureerimise
probleem. See kerkib esile puhtkompositsioonilise prob-
leemina. Juba öeldugi alusel on selge, et siinne probleem
on vahetult seotud “väljast” lähtuva kirjelduse ja “seest”
lähtuva kirjelduse kindla vaheldumisega — üleminekuga
“väliselt” vaatepunktilt “seesmisele”, ja vastupidi.

Enne kui siirduda raamide probleemi otseselt komposit-
sioonilise aspekti juurde vaatepunktide terminites, tuleb
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tingimata rõhutada antud probleemi üldist s e m i o o t i -
l i s t aktuaalsust.

Nii nagu Juri Lotman hiljuti märkis, on a l g u s e ja l õ p u
probleemid väga tähtsad kultuuri süsteemsuse loomisel, s.o.
maailma semiootilise retseptsiooni üldise süsteemi kujun-
damisel (või täpsemalt — ühiskondliku ja isikliku koge-
muse semiootilise korrelatsioonisüsteemi moodustumisel).
Seejuures leidub kultuure, millel on eriliselt rõhutatud algus,
ja kultuure, millel on eriliselt rõhutatud lõpp (eshatoloo-
gilised kultuurid), leidub tsüklilisi süsteeme jmt.23.

Sama aktuaalseks tõuseb see probleem kultuuri üksik-
tekstides.

Osutagem näiteks jumalateenistusele, kus selle tähendus
leiab harilikult väljenduse erilistes tavades (vrd. kohustusliku
reegliga vene õigeusukirikusse sisenemisel risti ette lüüa).
Väga silmatorkav on see näiteks vanausuliste juures (nende
erilises tähelepanelikkuses kirikutalituse kombestiku vas-
tu), kui nad sisenemisel teevad erilisi, üksteisele keerukalt
järgnevaid “hakatavaid” kummardusi. Öelduga seoses on
iseloomulik vanausuliste etteheide Nikoni reformide järgi-
jatele. Vanausulised ütlevad Nikoni pooldajate kohta (kel-
lel talitus on küll reglementeeritud, kuid vähemal määral),
et “nendel ei ole kirikus e i a l g u s t e g a l õ p p u”24. Võib
väita, et vajadus kuidagiviisi märgistada piire, mis kulge-
vad erilise märgimaailma ja tavamaailma vahel, on psüh-
holoogiline.

Raamide probleem on mõistagi olemas ka lavategevuses,
kus “raamid” leiavad muuhulgas väljenduse rambi, eesriide
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23 Vt. Lotman 2010. [Juri Lotmani artikkel “Mõistete “lõpp” ja “algus”
modelleerivast tähendusest kunstitekstides” ja siinse teksti esialgne
variant Boriss Uspenski monograafias “Kompositsiooni poeetika“
ilmusid mõlemad esmatrükina 1970. aastal. — Tlk. mrk.]

24 Vt. ajak. Èñòèíà 1878, 59: 343.



jms. kujul. Seejuures mõnes erisituatsioonis (mille sageli
kutsub nimelt esile püüd kunstilise ruumi piire ületada), või-
vad näitlejad väljuda vaatesaali, isegi pöörduda saali poole
ja üldse astuda üht- või teistviisi vaatajatega kontakti —
kuid sellegipoolest ei riku nad piire tingliku (kujuteldava)
ja tavamaailma vahel. Saab öelda, et siin tingliku kunstilise
ruumi piirid muutuvad, kuid neid piire endid ei rikuta mitte
mingisugusel moel. Vrd. ka kõikvõimalike tänavamüstee-
riumidega, karnevalidega jmt., kus teatri ekspansioon ellu
koos oma tinglikkustega on eriti silmanähtav.

Üldiselt võivad säärased ellu tungiva kunsti e k s p a n -
s i o o n i j u h u d ruumi piire üksnes muuta, kuid neid piire
rikkuda nad ei suuda.

Kunstilise ruumi piire rikutakse põhimõtteliselt vastu-
pidises situatsioonis — mitte kunsti ekspansiooni puhul
ellu, vaid juhul, kui leiab aset elu ekspansioon kunsti, s.t.
siis, kui vaataja (ja mitte näitleja!) üritab kunstilise ruumi
piiridest jagu saada ja “siseneda” kunstiteose teksti, seda
vägivaldselt muutes. Säärane on näiteks tuntud lugu Repini
maali “Ivan Groznõi ja ta poeg” ründamisest, Juudast män-
giva näitleja tapmisest keskaegse rahvahulga poolt (ana-
loogiline ilming on aset leidnud ka muslimite religioossetes
müsteeriumides25) või Othellot mängiva näitleja elu kallale
kippumisest Uus-Orleansis; siia saab arvata ka etnograafiast
hästi teada juhud kujutise kasutamisest nõidumisel (millega
seostuvad vastavad tabud)26.

Püüd kunstilise ruumi piire rikkuda on ise küllaltki mõis-
tetav — selle tingib püüd viia kujutatav maailm maksimaal-
se realistlikkuse (tõepärasuse) huvides reaalsele maailmale
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25 “Pahade” tegelaste ründamise ja läbipeksmise meeldejääva kirjelduse
leiab Jevgeni Bertelsi raamatust: Áåðòåëüñ 1924, 83–91. — Tlk.
mrk.

26 Vt. Ëîòìàí è Óñïåíñêèé 1970.



võimalikult lähedale; siit hargnevad ka kõikvõimalikud kat-
sed “raamidest” üle astuda27. Osutagem näiteks nüüdis-
aegse teatri katsetele vabaneda eesriidest, kõikvõimalikele
juhtudele, kus pilt kujutavas kunstis väljub raami piiridest
(ill. 1); kunstiruumist väljumise omamoodi katseks võib
liigitada ka niisuguse kirjandusele iseloomuliku motiivi,
nagu elustuv portree (Wilde, Gogol). Tegelikkust kaldu-
takse kirjeldama sümbolite ja kujunditega. Selles seoses
kirjutas Pavel Florenski:

“Kuid sümbol lakkaks olemast sümbol ja see muutuks
meie teadvuses lihtsalt iseseisvaks reaalsuseks, mis ei oleks
sümboliseeritavaga kuidagi seotud, kui tegelikkuse kirjel-
damise aineks oleks ainuüksi see tegelikkus ise. Kirjeldus
peab olema kahene: see saavutatakse sümbolite kriitikaga.

[---] Kunstilistele kujunditele on kohane kehastuvuse,
konkreetsuse, elulise tõepära suurim mõõt, kuid tark kunst-
nik teeb suurimaid jõupingutusi vahest just selle nimel, et
sümboli piiridest üleastumisel ei variseks need kujundid
esteetilise isoleerituse pjedestaalilt ega seguneks eluga kui
selle homogeensed koostisosad. Raami piiride taha nih-
kuvad kujutised; tahaks kätte võtta-astmeni küündiv
naturalism maalil; helide väline jäljendamine muusikas;
protokollipärasus luules jmt. — kunsti mis tahes asenda-
mine elu imitatsiooniga üldse on kuritegu nii elu kui ka
kunsti vastu.”28
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27 Siit ka XX sajandi kunstile iseloomulik tendents sisestada kunsti teksti
mingeid konkreetseid reaale elust — vrd. näiteks ajalehetükkidega
kubistide maalidel (Braque’il jt.); säärase tendentsi äärmusse viimisega
on meil tegemist ka nn. pop-art’i maalis. Kirjanduse poolelt vaadates
mängib analoogilist rolli dokumentaalse ajalehekroonika viimine
ilukirjanduslikku teksti (vrd. näiteks Dos Passosel), kõikvõimaliku
reklaami, teadete jms. sisestamine.

28 Vt. Ôëîðåíñêèé 1922, 90–91.



“Raamid” kujutava kunsti teoses
—

“Raamide” probleem omandab eriti suure tähtsuse maali-
kunstis. Just “raamid” — olgu siis pildi vahetult väljajoo-
nistatud piirid (eriti pildiraam) või kompositsiooni eri-
vormid — korrastavad kujutatavat ning annavad sellele
s ü m b o o l s e tähenduslikkuse. Siin võib meenutada Gilbert
Keith Chestertoni sügavmõttelisi sõnu selle kohta, et raa-
mita maastik ei t ä h e n d a praktiliselt midagi; kuid piisab
mingite piiride seadmisest (olgu need siis raam, aken, võlv
vmt.), ja maastik saab olla tajutav kujutisena. Selleks, et
näha maailma märgilisena, on vältimatu (kuigi sellest alati
ei piisagi) märkida kõigepealt ära piirid. Just piirid loovad-
ki kujutise. (Selles suhtes on tunnuslik, et mõnes keeles
“kujutama” on etümoloogiliselt seotud mõistega “piiri-
desse seadma”.)

Isegi nendel juhtudel, kus kujutise piirid ei ole kuidagi
selgelt tähistatud, peab kunstnik kujutise piiride olemas-
olu fakti millekski loomulikuks ja vältimatuks.

Just selles võtmes võib aru saada nendest juhtudest, kus
ürgaegne kunstnik ei ole kandnud joonist puhtale alusele,
vaid mõnele teisele joonisele, seda kustutamata — justkui
see viimane ei olekski vaatajale nähtav. Võib arvata, et ühe
kujutise segunemine teisega ei häirinud antud juhul kunst-
nikku sellepärast, et ta teadis: seguneda nad ei saagi, sest
kummalgi neist on oma (homogeenne) kunstiline ruum29.

Täpselt samuti ei kõhelnud hiina kunstis pildi omanik
või kunstnik ise kirjutamast otse kujutisele pildi kommen-
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29 Vt. niisuguste kujutiste kohta Schapiro, op. cit., 1; siin esitatud tõl-
gendusest erinevalt peab Schapiro neid juhte tõestuseks selle kohta,
et ürgaegsel maalijal piire ei olnudki.



taare või vajutamast sinna pitserit. (Kui seejuures arvesse
võtta, et Hiinas peeti kalligraafiat joonistamisele väga lähe-
daseks kunstivaldkonnaks, siis ei erine see juht kuigivõrd
eelnenud näitest ürgaegse kunstniku kohta.) Vrd. samuti
signatuuridega euroopa piltidel, mis jällegi satuvad olema
vahetult kujutisel30.

Niisiis, “raamid” on maalitud kujutise erakordselt tähtis
komponent. Seejuures eriti suure tähtsuse omandavad nad
juhul, kui kujutise loomine toetub kunstniku “seesmisele”
vaatepunktile (mis ennekõike võib avalduda kasutatavas
perspektiivis või mõne muu aspekti kaudu).

Tõepoolest, kui maaliteos on komponeeritud kõrval-
seisja31 vaatepunktist, “vaatena akna kaudu”32, siis taan-
dub “raamide” funktsioon kujutise piiride märgistamiseks.
Ent kui maaliteos luuakse kujutatava ruumi sees oleva vaat-
leja vaatepunktist33, siis täidavad raamid veel teistki funkt-
siooni (mis ei ole sugugi vähem tähtis) — märkida ülemi-
nek “väliselt” vaatepunktilt “seesmisele”, ja vastupidi34.

Olgu osutatud, et pildi raamid üldse (ja ennekõike pildi-
raam) kuuluvad vältimatult välise vaatleja ruumi (s.t. selle
vaatleja ruumi, kes loomulikult on kujutatu suhtes välise
silmitseja positsioonil), — mitte aga kujuteldavasse kolme-
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30 Vt. Schapiro op. cit., 3–4.
31 Teisisõnu: kui maalija positsioon kooskõlastub pilti silmitseva vaataja

positsiooniga.
32 Vrd. selles seoses pildi raamide iseloomuliku märgistamisega akna-

raami või ukseava kujul.
33 Teisisõnu: kui maalija positsioon ei kooskõlastu vaataja positsiooniga,

vaid vastandub sellele.
34 Vanaaegne pilt — erinevalt uuest, nagu sellele aeg-ajalt osutatakse —

ei vaja põhimõtteliselt raami, s.t. piire, mis formaalselt tõmmatakse
ümber kujutise; pildi loomulikud piirid luuakse siin eesplaanile jäävate
vormide endi toel. Vanaaegsel pildil ei kujutata osa, mis on tervikust
mehaaniliselt eraldatud, vaid kujutatakse (raamide piires) ruumi, mis
on erilisel kombel ümber korrastatud ja enesessesulgunud.



mõõtmelisse ruumi, mis pildil on kujutatud35. Vaimusilmas
sellesse kujuteldavasse ruumi sisenedes unustame raamid
ära — just niisamuti, nagu me unustame seina, millel pilt
ripub (pildi raam võib olla rõhutatult dekoratiivne just selle
pärast). Raamid tähistavad üleminekubarjääri (pildi suh-
tes) välisest maailmast pildisisesesse maailma.

Nendel juhtudel, kui pildi üldkompositsioonis kasuta-
takse “seesmist” vaatepunkti, s.t. kunstnik asub positsioo-
nil, mis pildi suhtes on seespoolne, tähistatakse piire sellele
seesmisele positsioonile vastavate vormide (kujutise põhi-
osas) ja välisele positsioonile vastavate vormide (kujutise
äärtel) vaheldamisega. See võib avalduda näiteks pööratud
perspektiivi (kujutise keskel) ja niinimetatud intensiivselt
koonduvate (Niedersicht) perspektiivivormide vaheldumi-
sena, s.t. kujutise keskosas olevate vormide üldise nõgususe
(nõgususe projektsioon, nagu teada, vastab pööratud pers-
pektiivi süsteemile) ja kujutise äärtel olevate vormide rõhu-
tatud kumeruse (see vastab “intensiivselt koonduva” pers-
pektiivi süsteemile) kombineerimise kaudu36.

Seejuures tuleb silmas pidada, et intensiivselt koonduvad
vormid on käsitatavad pööratud perspektiivivormide pee-
gelpildina. “[---] Intensiivselt koonduvaid vorme (esiplaani
figuure) kujutatakse nii, nagu neid näeb — nii-öelda “pahu-
pidiselt” — vaataja pildi sees (meie vis-à-vis). Kuivõrd tema
peab esiplaani figuure nägema nõgusatena (pööratud pers-
pektiivi süsteemis), siis meile on nad esitatud kumerduvate-
na. See “peegelpildilisus” puudutab üksnes s ü s t e e m i, milles
kujutisi tõlgendatakse, mitte kujutisi endid [---]. Süsteemina
on esiplaan teise plaani tagakülg”37. Teisisõnu, kogu suletud
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35 Schapiro, op. cit., 21.
36 Æåãèí, op. cit., 56–61.
37 Samas, 59–60, 76.



maailm pildil, mis on eksponeeritud “seespoolse” vaataja
vaatepunktist, kangastub meile kujutise äärtel oma tagu-
poolsest, “välisest” küljest.

Ilmekaim näide seespoolse vaataja vaatepunkti (kujutise
keskosas) ja välise vaataja vaatepunkti (kujutise äärtel)
kombineerimise kohta on leida keskaegsele maalile iseloo-
mulikus interjööri edastamise võttes, mille järgi sedasama
hoonet, mida pildi keskel eksponeeritakse interjöörina,
esitatakse pildi äärtel eksterjöörina. Sel kombel on sama-
aegselt nähtavad toa siseseinad (pildi põhiosas) ning selle-
sama maja katus (kujutise ülemises osas), mille all see tuba
asetseb (ill. 2, 3, 4).

Niisiis üleminek väliselt vaatajapositsioonilt seesmisele
positsioonile ja vastupidi kujundab maaliteose loomulikud
raamid. Täpselt sama on iseloomulik ka kirjandusteosele.

“Välise” ja “seesmise” vaatepunkti vahetumine kui
formaalne võte kirjandusteose “raamide”

tähistamiseks
—

Loomulikke raame kirjandusteoses võivad ilmekalt illust-
reerida alguse ja lõpu vormelid rahvaluules38.

Tõepoolest, muinasjutu traditsiooniliste lõpuvormelite
poole pöördudes märkame, et enamikul juhtudel ilmub
neisse küllaltki ootamatult esimene isik (“mina”), kusjuures
enne seda ei ole jutustaja ise üldse tegevuses osalenudki (see
iseloomustab nii- või teistsugusel määral ka algusvorme-
leid); tavaliselt seotakse jutustaja ilmumine teatud moel —
olgu või päris tinglikult — tegevusega.
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38 Vt. nende kirjeldust (slaavi materjali põhjal) teoses: Polivka 1927.



Vrd. näiteks õnnelikku lõppu märkiva kõige populaar-
sema vormeliga: È ÿ òàì áûë, ì¸ä-ïèâî ïèë, ïî óñàì òåêëî,

äà â ðîò íå ïîïàëî; või: À ïðè ñìåðòè èõ îñòàëñÿ ÿ, ìóä-

ðåö; à êîãäà óìðó, âñÿêó ðàññêàçó êîíåö jne. jmt.39

Näib, nagu peaks iroonia, aga ka jutustaja (mina) sises-
tamine seda tüüpi lausungitesse narratiivi kulgemist rikku-
ma: on ilmne, et jutustaja ei oleks saanud tegevusest osa
võtta (eriti juhul, kui narratiivis tehakse juttu kaugetest
maadest või ammustest aegadest, näiteks vürst Vladimirist
vmt.). Aga tegelikult niisugused lausungid narratiivi ei lam-
muta, vaid hoopis lõpetavad selle ära — nad on tarvilikud
nimelt muinasjutu l õ p u n a, mis seisneb üleminekus sees-
miselt vaatepunktilt välisele (muinasjutuelust argiellu).
(Seoses üleminekuga teise tajusüsteemi on üpris iseloomu-
lik ka sedalaadi lõpuvormelite riimistamine.)

Puhtkompositsiooniliste ülesannetega on seletatav näi-
teks ka see, et i m e tunnistatakse bõliinas või muinasjutus
tõsiasjaks tavaliselt ainult narratiivi (või uue sü�eelise teksti)
alguses. Tõepoolest, ime ei ole bõliina ja muinasjutu fan-
tastilises maailmas imepärane, vaid seaduspärane. Ime eba-
harilikkust ennast võidakse sedastada vaid narratiivi suhtes
põhimõtteliselt v ä l i s t positsiooni omaks võttes (samal
ajal kui seesmise vaatepunkti seisukohast on ime täiesti loo-
mulik) — mis on antud juhul võimalik ainult jutustamist
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39 Niisuguste vormelite tõlkimine ei anna adekvaatset tulemust. Pige-
mini sobivad illustratsiooniks analoogilised näited eesti repertuaa-
rist: “Ja see on selge, et pulmi oli tublist. Minagi tantsisin, et jalg jäi
vigasest!” [Jutustaja oligi vigase jalaga. Üleskirjutaja märkus.] Või
järgmine näide: “Ka mina olin seal pulmas ja sain sealt paberist kuue,
võist mütsi ja klaasist kingad. Vihm leutas paberist kuue, päike sula-
tas võist mütsi ja klaas kingad kulusid liiva peal ära, siis pandi mind
suuretüki tropiks ja lasti seie ja siin ma praegu olen” (EÜS VI, 1525/8
(260) < Koeru — V. Rosenstrauch < Anna Keerem Äiavere külast
1909) jmt. — Tlk. mrk.



alustades. Sellepärast sugenevad eeposesse iseloomuli-
kud imele osutavad algused (näiteks serbia eepilistes lau-
ludes):

“Oi püha Jumal, sellest imeteost
Ma teile kohe pajatama hakkan” jmt.40

Tõime näiteid rahvaluulest, kuid seesama printsiip on
täheldatav kirjanduse teisteski liikides. Nii näiteks on väga
tavaline, et — kõige erinevamates �anrides — ilmub narra-
tiivi lõpul välja esimeses isikus jutustaja (keda varem ei ol-
nud)41. Teisest küljest võib narratiivi kulgemine lõppeda
täpselt sedasama funktsiooni täitva ootamatu pöördumi-
sega teise isiku, s.t. lugeja poole, kelle olemasolust ei olnud
narratiiv seni üldse välja teinud. Vrd. näiteks traditsiooni-
lise pöördumisega (kas või Villon’il) printsi poole kesk-
aegse ballaadi lõpus.

Pöördumine teise isiku poole jutustamist lõpetades on
kompositsiooniliselt õigustatud eriti siis, kui narratiiv ise
esitatakse esimese isiku suu kaudu. Seega esimese isiku
(jutustaja) ilmumine ühel juhul ja teise isiku (lugeja) ilmu-
mine teisel juhul täidavad üht ja sama rolli, esindades nar-
ratiivi suhtes v ä l i s t (kõrvalise vaatleja) vaatepunkti —
arvestades, et kummalgi juhul kulgeb narratiiv erinevas
perspektiivis.

Esimese isiku (jutustaja “mina”) ilmumine lõpuvorme-
litesse on õigustatult võrreldav kunstniku autoportree
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40 Selle kohta vt. Íåêëþäîâ 1969.
41 Teistel juhtudel võib esimene isik (jutustaja) osaleda ainuüksi narra-

tiivi alguses ja hiljem puududa (näitena vt. Nikolai Leskovi jutustust
“Mtsenski maakonna leedi Macbeth”). Tundub, nagu oleks ta siin
täiesti üleliigne; tõepoolest, olles vajalik ainuüksi raamiks, ei ole tal
narratiivi kulgemisega mingit pistmist.



ilmumisega pildi serva42, jutustaja (kes tihti sümboliseerib
autorit) ilmumisega lavaserva jmt. Samal ajal võib teise isiku
(vaataja või lugeja “sina”) ilmumist teatud juhtudel võrrel-
da koori funktsiooniga antiikdraamas (see võib sümbolisee-
rida vaataja positsiooni, kelle jaoks tegevus hargneb); üldse
võib siin viidata sageli läbielatavale vajadusele kuidagi fik-
seerida kunstilist kirjeldust tajuva vaataja positsioon, s.t.
vajadusele fikseerida teatav abstraktne subjekt, kelle vaate-
punktist kirjeldatavad nähtused omandavad kindla tähen-
duse (muutuvad märgiliseks)43.

Veel selgemini tõuseb raami funktsioon esile narratiivi
lõpus — üleminekul esimeses isikus antavalt kirjelduselt
kolmandas isikus antavale kirjeldusele (vt. näiteks Puškini
“Kapteni tütar”, kus kogu jutt hargneb esimeses isikus,
Grinjovi positsioonilt, kuid epiloog antakse “kirjastaja”
positsioonilt, mis lubab Grinjovist rääkida kolmandas isi-
kus). Seejuures on tähtis märkida, et kõigil mainitud juh-
tudel täidab raami funktsiooni üleminek seesmiselt vaataja-
positsioonilt välisele44.
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42 Vrd. näiteks Düreri “Palvehelmeste pühaga”, millel kunstnik on ku-
jutanud iseennast pildi paremal äärel rahvasummas; täpselt seesama
leiab aset Botticelli “Tarkade kummardamatulekus” (ill. 5, 6).

43 Ses suhtes on iseloomulikud pildistamise praktilised reeglid, mis esi-
tatakse fotograafia algtõde käsiraamatutes. Maastikufotol on teadagi
tähtis eesplaani olemasolu, mis lubab rekonstrueerida vaatleva subjek-
ti vaatepunkti. Ja väga otstarbekas on paigutada eesplaanile, tavali-
selt pildi küljele, inimfiguur (niisugusel juhul me seirame tema vaate-
punktist). (Vrd. sama printsiibiga vanadel vaatepilte kujutavatel gra-
vüüridel.) Vastasel juhul kirjeldus muutub impersonaalseks ja võib
seetõttu olla e b a h u v i t a v, nagu seda lahutatus reaalsest positsioo-
nist ongi. (Siinses seoses võib osutada tervikuna väljamõeldud loo ja
tegelikult toimunud sündmuste kohta käiva loo põhimõtteliselt eri-
nevale retseptsioonile; teisel juhul lisandub huvitatus, mis muudab
antud sündmusi tajuva subjekti positsiooni reaalseks.)

44 Rääkides “raami” tähtsusest kunstilise teksti r e t s e p t s i o o n i s, võib
osutada iseloomulikule ‘pseudolõpu’ efektile, s.t. vahel tekkivale tun-



Osutatud ilming — s.t. välise ja seesmise vaatepunkti
vaheldumine “raami” funktsioonis — on jälgitav kunsti-
teose kõikidel tasanditel.

Näiteks p s ü h h o l o o g i l i s e iseloomustuse aspektist
eelneb teose alguses, enne kui autor on ühe või teise tege-
lase (psühholoogilise) vaatepunkti omaks võtnud, väga sa-
geli kõrvalseisva vaatleja arvamus sellesama tegelaskuju
kohta. Näiteid saab siin tuua üpris rohkesti. Vt. näiteks
Bunini jutustuse “Armastuse grammatika” algust: “Kord
juuli alul sõitis keegi Ivlev oma maakonna kaugesse nurka”;
aga vahetult pärast seda lauset (milles Ivlevit kirjeldatakse
kui ilmselt võõrast inimest) hakkab Ivlev korraga kandma
autori vaatepunkti, s.t. kirjeldatakse üksikasjalikult tema
mõtteid ja tundeid ja üldse kogu maailm esitatakse tema
tajumusena. Kõrvalseisva vaatleja positsioon on kadunud;
me oleme selle unustanud täpselt samuti, nagu me pilti
vaadates unustame raami. Üleminek autori seesmiselt vaa-
tepunktilt välisele võib veel hämmastavam olla narratiivi
lõpul, kui tegelaskujule kuuluvate aistingute detailse kirjel-
duse vahetab ootamatult välja tegelase kirjeldamine kõrva-
lise vaatleja vaatepunktist — otsekui me ei oleks temaga
kunagi tuttavad olnud (vrd. näiteks Jack Londoni tuntud
jutustuse “Armastus elu vastu” lõpuga).
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dele, et jutustatava lõpp on käes, samal ajal kui selle jätk ootab veel
ees. Võib möönda, et see efekt tekib juhul, kui vastavas kohas kasuta-
takse “raami” kompositsioonilist võtet. Kinokomöödias võib “pseu-
dolõpu” efekt tekkida näiteks pärast pikka lahusolekut ühinenud ar-
mastajate suudlusega (kuivõrd “õnneliku lõpu” situatsiooni ennast
võidaksegi tajuda raamivõttena; selles seoses märkigem, et õnnelik-
ku lõppu tajutakse tegevuse seiskumisena — vt. allpool aja peatamise
kohta raami funktsioonis). Kirjandusteoses võib raamiefekt tekkida
kõikvõimalikel üleminekutel välisele vaatepunktile, eriti kui need
üleminekud on sü�ee olemuse kohaselt pöördumatud — näiteks, kui
peamine autori vaatepunkti kandja hukka saab. (Vastavalt sellele on
loomulik, et peategelase — autori vaatepunkti kandja — hukku taju-
takse reeglina kogu teose lõppemise märgina.)



Formuleeritud põhimõte ilmneb ülimalt selgesti r u u -
m i l i s - a j a l i s t e s k a r a k t e r i s t i k u t e s. Puhtruumilise
karakteristikuna on siin narratiivi piiristamisel iseloomulik
näiteks piisavalt avara vaateväljaga ruumilise positsiooni
kasutamine, mis on selge tõend vaatekohast, mis kuulub
vaatlejale, kes on asetatud väljapoole tegevust. Ajalise
karakteristikuna on siin sama iseloomulik kasutada jutus-
tamist alustades retrospektiivset vaatepunkti, mis seejärel
vahetatakse välja sünkroonse vaatepunkti vastu. Tõepoo-
lest, teos algab küllalt sageli vihjega veel alustamata loo
lahendusele — teose enda suhtes põhimõtteliselt välise
vaatepunkti kasutamisele. See vaatekoht lähtub antud teo-
se seesmise aja suhtes tulevikust. Seejärel võib jutustaja üle
minna (teose suhtes) seesmisele vaatepunktile, võttes näi-
teks omaks teose selle või teise tegelase vaatepunkti koos
tema teadmistele iseloomulike piirangutega selle kohta, mis
edasi juhtub, — ja me unustamegi ettemääratuse, mis kogu
lool on, mille kohta me olime vihje saanud. Säärane algus
on väga levinud kõige erinevamate ajastute kirjanduses.

Just niisamuti võib mingisse tegelaskujusse kinnistatud
sünkroonne vaatepunkt asenduda epiloogis (ajaliselt) kõike-
hõlmava vaatepunktiga. Vrd. ka aja iseloomuliku kiirene-
mise (tihenemisega) epiloogis45, mis seostub ulatuslikku
aega hõlmava narratiivilõpuga.

Teiseks lõpuvõtteks on täielik a j a p e a t a m i n e. Dmitri
Lihhatšov kirjutab selles seoses, et “muinasjutt lõpeb sünd-
muste kättejõudnud “puudumise” sedastusega — heaolu,
surma, pulmade, söömapeoga… Lõpuks saabuv heaolu
ongi muinasjutuaja lõpp”46.
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45 Selle kohta vt. Ëèõà÷¸â 1967, 218.
46 Samas, 233.



Täpselt samuti tähistab aja peatumist liikumatu lõpp —
kõigi moondumine poosidesse “Revidendis”, millele omis-
tatakse raami funktsioon. Sellega ühtib ka linnapea välju-
mine lavalise r u u m i piiridest — pöördumine vaatajate
poole (“Kelle üle te naerate?”), keda ei ole tema jaoks
kogu tegevuse jooksul seni eksisteerinud47. Võib öelda, et
viimasel juhul leiab aset iseloomulik üleminek tegevuse
suhtes seesmisest ruumist tegevuse suhtes välisesse ruumi.

Aja peatamine Gogolil — koos tegelaste iseloomuliku
moondamisega tardunud poosidesse — muudab tegevuse
pildiks ning elavad inimesed nukkudeks48. (Vrd. traditsioo-
nilise hiina teatriga, kus näitlejad tarduvad vaatuse lõpul
erilistesse poosidesse — elavaks pildiks.)

Samasugust aja fikseeritust narratiivi a l g u s e s vahen-
datakse sageli (otsekõne verbides) mineviku imperfektiivse
aspekti vorme kasutades (sellele vormile vastava tähendu-
se kohta vt. eespool). Vrd. näiteks “Sõja ja rahu” eksposit-
siooniga, kus autor juhatab Anna Pavlovna Schereri ja vürst
Vassili dialoogi sisse imperfektiivse aspekti vormidega
(“kõneles [pro: ütles — tlk.] [---] Anna Pavlovna”, “vastas
… sisseastunud vürst”49), mis peatselt läheb üle perfektiiv-
sele vormile; samaga on tegemist “Tarass Bulba” alguses
(vt. Bulba dialoogi oma naisega) jmt.

Kunstiteose raamide ülalmainitud konstrueerimisprintsiip
on sedastatav ka f r a s e o l o o g i l i s t e tunnuste tasandil.
Näiteks analüüsides Gogoli “Õhtuid külas Dikanka lähe-
dal” jõuab Grigori Gukovski järeldusele, et “Punapea Panko
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47 Selle kohta vt. Ëîòìàí 1968.
48 Nukkude teatri olulisusest Gogolil vt. Ãèïïèóñ 1924; maalikunsti

olulisusest Gogoli jaoks vt. Ëîòìàí 1968.
49 Vene keeles vastavalt ãîâîðèëà pro ñêàçàëà või îòâå÷àë pro îòâåòèë.

Puhtgrammatiliste vormidega on seda erinevust eesti keeles raske
edasi anda. Selle kohta vt. ka mrk. 13. — Tlk. mrk.



kõnelejana ja teemakujundina kaob tekstist peaaegu kohe
pärast sissejuhatust ja tõuseb täie selgusega, personaalselt
esile väga harva — täiesti kaheldamatult üksnes “Jaanilau-
päeva”50 sissejuhatuses, “Ivan Fjodorovitš Šponka” sisse-
juhatuses ja viimaks päris kogumiku lõpul, jutustaja “mäng-
levas” trükivigade loetelus. Järelikult, lõpetab Gukovski,
“Punapea Panko jääb vaid raamatu raamiks, ja jutustuse
teksti endasse tema kuju ei sisene”51. Seejuures on iseloo-
mulik, et kui Punapea Panko täidab kogu raamatu piiride
rolli ja ilmub üksikute jutustuste algusse vaid juhuslikult,
siis üksikute jutustuste alguses võidakse kasutada teise ju-
tustaja — romantiliselt umbmäärase poeedi vaatepunkti52

(mis alles seejärel vahetatakse välja narratiivi seesmise vaate-
punkti vastu).

Säärane printsiip on sedastatav “välise” ja “seesmise”
autoripositsiooni fraseoloogilise vastandamise väga erine-
vates aspektides.

Ja lõpuks, osutatud printsiip on jälgitav ka ideoloogiliste
hinnangute tasandil. Näiteks just selles võtmes tuleb aru
saada Mihhail Bahtini märkustest Dostojevski romaanide
“tinglikult kirjandusliku, tinglikult monoloogilise lõpu”
kohta, “omapärase konflikti kohta tegelaskujude ning dia-
loogi seesmise lõpetamatuse ja iga üksiku romaani [---] vä-
lise lõpetatuse vahel”53.
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50 Õigeusklikel Ristija Johannese mälestamispüha 24. juunil vana (Juliuse)
kalendri järgi. Eestlastel — jaanipäev. — Tlk. mrk.

51 Ãóêîâñêèé 1959, 41.
52 Samas, 40.
53 Vt. Áàõòèí 1963, 55–56.



KUNSTILINE TEKST
LIITUVATE ÜKSIKOSADENA

—

Oleme demonstreerinud üldjuhtu, kui tervikteose raamid
loob seesmise ja välise autoripositsiooni vahetumine. Kuid
osutatud printsiip ei ole omane ainult teosele tervikuna,
vaid ka selle üksikosadele, mis kõik kokku moodustavadki
teose. Teisisõnu võib öelda, et teos jaguneb terveks hul-
gaks suhteliselt suletud mikrokirjeldusteks, millest igaüks
eraldi on korrastatud kogu teosele omasel põhimõttel, s.t.
tal on oma seesmine kompositsioon (ja vastavalt sellele
omad eriraamid).

Meil on näiteks juttu olnud kogu narratiivile tervikuna
iseloomulikust võttest tähistada raame, fikseerides aega,
mida väljendab imperfektiivse aspekti kasutamine verbi-
vormides. Kuid sedasama võtet võib autor rakendada sel-
leks, et tõsta teatud lõik narratiivis esile suhteliselt iseseisva
tekstina — selleks, et narratiivi üht või teist osa komposit-
siooniliselt vormistada (piiristada). Vt. näiteks [“Sõjas ja
rahus”] stseeni Rostovide juures laua taga, kus väike Nataša
veab kihla, et ta küsib külaliste juuresolekul, mis magus-
toiduks pakutakse (Tolstoi, IV, 84–85 ):

““Aga näe, sa ei küsi,” ütles [ãîâîðèë pro ñêàçàë — tlk.]
väike vend Natašale, “aga näe, sa ei küsi!”

“Küsin,” vastas Nataša.”

Edasi kasutatakse kirjeldamisel — nii nagu varemgi —
ainult perfektiivse aspekti verbivorme:

““Ema!” kõlas [ïðîçâó÷àë] üle kogu laua tema [---] hääl”.
Kogu stseen jätkub samaviisi; ometigi ilmub imperfek-

tiivne vorm veel korra — ja just antud stseeni lõpus:
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““Ei, missugune? Missugune, Marja Dmitrijevna?” pea-
aegu kisendas [êðè÷àëà pro êðèêíóëà — tlk.] Nataša. “Ma
tahan teada!””54

Niisugune paralleel teose kui tervikukompositsiooni ku-
jundamise ja teatava suhteliselt piiridesse suletud narra-
tiivifragmendi kujundamise vahel on jälgitav ka teistes
seostes.

Fraseoloogiliste karakteristikute poolest ilmneb see ees-
kätt nimekasutuses. Vt. näiteks “Sõja ja rahu” teise raamatu
III jao XXIV ptk. esimest lauset: “Kihlusi ei peetud ega
teatatud ka kellelegi Bolkonski ja Nataša kihlumisest; seda
nõudis tungivalt vürst Andrei” (Tolstoi, V, 247); pärast seda
käib jutt ainult “vürst Andreist”; täpselt samuti nimetatakse
teda ka eelnenud peatükis. On täiesti ilmne, et ühekordne
üleminek välisele positsioonile (vürst Andrei nimetamine
“Bolkonskiks”) on autorile vajalik selleks, et tähistada selle
uue narratiivilõigu piire.

Seostatult öelduga on mõistetavad ka need seesmise ja
välise autoripositsiooni vaheldumised, millest eespool juttu
oli (vene- ja prantsuskeelse kõne vaheldumine “Sõjas ja ra-
hus” jne.). Analoogiliselt saab interpreteerida mitmesugu-
seid juhte, kus narratiivi kulu ootamatult katkestab jutus-
taja hääl.

422 BORISS USPENSKI

54 Vrd. ka iseloomuliku aja peatamisega [“Sõjas ja rahus” — tlk.] vürst
Andrei maaelu kirjelduse lõpul (Tolstoi, V, 173): ““Mon cher,” ütles
näiteks [áûâàëî ñêàæåò] vürstitar Marja niisugusel silmapilgul tuppa
astudes, “Nikoluškat ei või täna jalutama viia: väga külm on.”” [Siin
on “aja peatamist” aktsenteeritud ka stseeni korduvuslikkuse rõhuta-
misega; tõlkida võinuks: tavatses vürstitar Marja öelda [---]. — Tlk.
mrk.]

“Kui oleks soe,” vastas [îòâå÷àë] vürst Andrei niisugusel korral
õele eriti kuivalt [p.o.: tavatses [---] õele eriti kuivalt vastata [---] —
tlk.], “siis läheks ta välja särgiväel.” Vürstitar Marja mõtles neil juhtu-
del sellele, kui kuivaks teeb mehi vaimne töö.”



Seesama printsiip muutub nähtavaks ka psühholoogilisel
iseloomustamisel: ühe või teise tegelaskuju mõtete ja tun-
nete kirjeldamisele (s.t. tema psühholoogilise vaatepunkti
rakendamisele) eelneb sageli tema objektiivne kirjeldus
(milles kasutatakse mõnd teist vaatepunkti). Vrd. näiteks
haavatud vürst Andrei mõtete ja tunnete kirjeldusega väl-
jal (Tolstoi “Sõjas ja rahus”) pärast Austerlitzi lahingut:
Andrei seesmise seisundi kirjeldusele, millele on pühendatud
kogu peatükk, eelneb ekspositsioon, milles teda eksponee-
ritakse välisest vaatepunktist (“Vürst Andrei Bolkonski
lamas Pratzeni mäel, samas kohas, kuhu ta oli kukkunud,
lipuvarras käes. Ta haavast voolas rohkesti verd ja ta oigas,
ilma et ise seda oleks teadnud, vaikselt, haledalt ning lap-
selikult.”).

Vahel esineb antud funktsioonis kellegi seesmine vaate-
punkt. Vrd. stseeniga vana krahv Bezuhhovi majas, mis esi-
tatakse Pierre’i tajumisena; kuid päris selle stseeni alguses,
enne üleminekut selle tajumuse kirjeldamisele, osutatakse
korra A. M. Drubetskaja refleksioonile: “Anna Mihhai-
lovna [---] veendus, et see [Pierre] magab [---]” (ja vahetult
järgmises lauses: “Virgudes [---] Pierre [---] mõtles [---]”
(Tolstoi, IV, 98). Niisiis raami ei kujunda siin väline, vaid
seesmine (A. M. Drubetskaja) vaatepunkt; kuid see sees-
mine vaatepunkt (osundamine kellegi tajumusele) ei ole
autorile vajalik omaette võetuna, vaid ainult sedavõrd,
kuivõrd ta on väline Pierre’i enda suhtes, kes antud stsee-
nis tõuseb esile narratiivi keskse kujuna. Seega on meil ka
niisugustel juhtudel õigus arvata, et raam kujuneb üle-
mineku kaudu väliselt vaatepunktilt seesmisele.

Niisiis kogu tekst narratiivis tervikuna võib järjekindlalt
liigenduda üha väiksematest ja väiksematest mikrokirjeldus-
test koosnevaks kogumiks, milles iga kirjeldus on moodus-
tatud ühel ja samal põhimõttel (s.t. ta evib omaette raame,
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mida tähistatakse välise ja seesmise autoripositsiooni vahe-
tumisega).

Osutagem, et seesama printsiip on jälgitav ka vararenes-
sansi maali ruumistruktuuris, milles rakendatakse “sees-
mise” vaataja vaatepunkti55. Pildi üldruum jaguneb siin dis-
kreetsete mikroruumide kogumiks (ill. 2), milles iga ruum
on korrastatud samaviisi, nagu kogu ruum tervikunagi: tal
on sama eesplaan, mis vastab välisvaatleja (pildi vaataja)
seirepositsioonile. Samal ajal struktureeritakse mikroruumi
ennast seesmise vaatleja positsioonilt (see kuulub vaatajale,
kes asub sessamas kujutatavas ruumis). Sellele viitavad näi-
teks järsult koonduva ja pööratud perspektiivi vormide
iseloomulikud vaheldumised (nagu varem öeldud, tekivad
esimesed kujutise äärealal, samal ajal kui kujutis ise konst-
rueeritakse pööratud perspektiivis — sisevaataja posit-
sioonilt); sellele viitavad ka varjutatud ja valgustatud pin-
dade vaheldumised (antud maalisüsteemi iseloomustava
sisemise valgusallika puhul esinevad varjud kujutise ääre-
alal) jmt. Osutatud vaheldumised võivad seejuures olla nii
horisontaal- ja vertikaalsuunalised kui ka pildi sügavusse
suunduvad, luues sellega keskaegse kujutise ruumisüstee-
mile iseloomuliku mitmekihilisuse. See ruumi mitmekihi-
lisus keskaegses maalisüsteemis paistab selgesti kätte nii nn.
ikooniküngaste kujul — endisaegse traditsioonilise maas-
tiku vormides, kuid muuseas ka katkevates inglifiguurides,
taevakehade poolitatud kujutistes jmt., kui kujutise üks osa
jääb järgmise ruumipinna varju56.

Mainitud vähemat mahtu tekstide (mikrokirjelduste) lii-
tumisi jutustatavas terviktekstis käsitatakse ilukirjanduses
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55 Vt. Æåãèí, op. cit. Kõige skemaatilisemal kujul on see printsiip mui-
dugi esindatud vana-egiptuse kunstis. Vrd. siin ruumi kujutamisega
järjestikku üksteise alla asetatud veergude näol.

56 Vt. Æåãèí, op. cit., 84–85.



n a r r a t i i v i d e n a n a r r a t i i v i s. Kõige ilmekamal ja tri-
viaalsemal kombel avaldub see struktuuriprintsiip teksti
sisestatud novellide, raamjutustuse jne. jmt. kaudu; nii-
sugusel juhul on jutustaja vahetumine teoses eksplitsiitselt
antud ja lugeja teadvustab selgesti eri novellide piire. Teisel
juhul — mida me äsja vaatlesime — on üksikud mikrokir-
jeldused orgaaniliselt sulandunud neid ühendavasse teo-
sesse, jutustajapositsiooni vahetumine on siin lugeja eest
varjatud ning piirid tekstiks liituvate fragmentide vahel on
jälgitavad iga üksiku fragmendi moodustamiseks kasutata-
vate seesmiste kompositsioonivõtete kaudu — spetsiaalsete
“raamide” kujul. On oluline, et viimasel juhul on see sulan-
dumine j a g a m a t u, s.t. et teos kui niisugune ei lagune
seda moodustavateks osadeks57.

Täpselt samuti võib näiteks k õ n e k õ n e s olla esitatud
o t s e k õ n e kujul, mis lülitatakse suurde tekstilõiku (siin
kehtib seesama teksti moodustamise printsiip, mis novelli-
de sisestamise puhul), või see sulandub orgaaniliselt ühend-
tekstiks, nagu näiteks siirdkõnes.

Kujutava kunsti puhul võime täiesti analoogiliselt sedas-
tada, et tegemist on juhtumiga k u j u t i s k u j u t i s e s. Kõige
triviaalsemas vormis näeb säärast hierarhilist ehitust siis,
kui kujutatakse pilti pildis (ja samuti juhul, kui ikoonil jär-
jestatakse eluloostseene, seinamaalingutel freskosid jmt.).
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57 Märkigem siinjuures, et võimalik on keeruline kompositsioon, milles
niisugusel sulandumisel eri mikrokirjeldused ladestuvad üksteise pea-
le, s.t. kui ühe sisemise tasandi (näiteks fraseoloogilise) komposit-
siooni raamid ei lange kokku raamidega, mis ilmnevad teisel (nt. ruu-
milis-ajaliste karakteristikute) tasandil. Mõistagi ei saa teksti säärase
korrastatuse tingimustes narratiivi kulgu kuidagi liigendada seda moo-
dustavateks mikrokirjeldusteks, kuigi viimased on teksti sees ühel või
teisel tasandil sedastatavad. Samal ajal teksti sisestatud novellide puhul
langevad neid moodustavate komponentide piirid loomulikult kokku
kõikidel tasanditel.



Keskaegses maalikunstis saab samal ajal ruumi mitme-
kihilist kujundamist käsitada kui juhtu, kus eri kujutised,
mis esindavad eri mikroruume, sulavad pildil kujutatud
ühises ruumis orgaaniliselt (l a h u t a m a t u l t) kokku — ja
nii, et ühendatavate mikroruumide vahelisi piire saab jäl-
gida vaid seesmisi kompositsiooniraame silmas pidades.

“Kujutist kujutises” (ja üldse “teost teoses”) võib raken-
dada omaette kompositsioonilises funktsioonis, kuid seda
küsimust me uurime alljärgnevas osas.

MÕNINGAID FOONI KUJUTAMISE
PÕHIMÕTTEID

—

Kui käsitleda maaliteost kui koguruumi, mis koosneb üksi-
kute ruumide hulgast, siis saab osutada veel ühele asjaolule,
mis on iseloomulik vanemale maalikunstile: erinevaid ruu-
me, mida kokku sobitatakse, võidakse siin korrastada eri-
neval moel, olenevalt nende kohast ja funktsioonist pildil,
s.t. neid võidakse tõlgendada erinevate kunstiliste süstee-
mide kohaselt (allutades nad vastavalt iga süsteemi spetsii-
filistele struktuuriprintsiipidele).

Osutagem selles seoses, et võrreldes põhiplaani figuu-
ridega, rakendatakse keskaegse pildi foonil sageli t e i s t -
s u g u s t k u j u t a m i s s ü s t e e m i. Näiteks foon esitatakse
vahel linnuperspektiivist, vastanduvana põhiplaani figuu-
ridele (ill. 3)58. Võib osutada ka iseloomulikule võttele,
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58 Siin saab tõmmata otseparalleeli kirjandusteose kompositsiooniga.
Just nii, nagu foon keskaegsel pildil saab olla kontrastiks põhiplaani
figuuridele, olles fikseeritud põhimõtteliselt teisest — ja nimelt tun-
duvalt kõrgemast — vaatepunktist, nii võib ka kirjandusteoses piisa-
valt kõrgele kergitatud vaatepositsioonilt antav kõikehõlmav kirjeldus



mis seob “perspektiivipärase” (s.t. klassikalise lineaarpers-
pektiivi järgi loodud) ja “perspektiivipäratu” kujutise sel-
leks, et pildil eri vaatenurki vastandada59 (ill. 4, 7, 8) —
seda näiteks siis, kui (lineaarperspektiivi reeglite kohaselt
kujutatud) fooni tasapinnalist dekoratiivsust tahetakse
vastandada põhiplaani figuuride ruumilisusele, mida saab
kõrvutada ka efektiga, mis tekib elus näitlejate ja dekorat-
sioonidest fooni kombineerimisel. Vrd. ka pildi põhiplaa-
nile jääva lakoonilise �esti ning kujutise üldise frontaalsuse
sagedase vastandamisega rõhutatult järskudele rakurssidele
(ning üldse barokkstiili elementidele) nende figuuride kuju-
tamisel, mis jäävad pildi foonile (ja kellel on “statistide”
roll) (ill. 9)60.

Renessansiajastul komponeeritakse kujutatav üldruum
sageli mitmest mikroruumist, millest igal joonperspektiivis
loodaval mikroruumil on iseseisev perspektiivne ehitus
(s.t. omaette silmapiir). Seejuures võib tagaplaanile jäävat
ruumi piiristada ukseava või aknaraam vmt. — s.t. tal on
omaette “raamid” (vt. ülal samasuguste võtete kasutamise
kohta raamide tähistamisel seoses renessansijärgse iseloo-
muliku arusaamaga pildist kui “vaatest akna kaudu”). Nii-
suguseid järjestikku kujutatud ruumikihte (milles igal ruumil
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vastanduda kompositsiooni poolest teose teistest, eriomasematest
vaatepunktidest antud üksikasjalikumatele kirjeldustele. On iseloo-
mulik, et nii ühel kui ka teisel puhul paistab “linnulennuline” vaate-
punkt kätte kujutatava perifeerias (mõistagi kuulub foon just kujuta-
tava perifeeriasse — selle kohta vt. allpool).

59 Tunnuslik (Venemaal XVII saj., Itaalias XIII–XIV saj.) on interjööri
kujutamine ristlõikes hoonena, mille esisein on eemaldatud, kusjuu-
res sisevaadet viimistleti perspektiivipäraselt (vt. Ìèõàéëîâñêèé è
Ïóðèøåâ 1941, 121), mis kujutab endast seega justkui omamoodi
pilti pildis.

60 Sellega on seostatav ka tõik, mille järgi ikooni keskseid figuure tõlgen-
datakse frontaalsetena, samal ajal kui teisejärgulisi figuure võidakse
kujutada profiilis (vt. Óñïåíñêèé 1965).



on eri raamid ja omaette perspektiiviga asetus) võib pildil
olla mitu61.

Seega võidakse fooni kujutamist pildil väga sageli käsi-
tada omamoodi p i l d i n a p i l d i s, s.t. iseseisva, spetsiaal-
sete seaduspärasuste järgi loodud kujutisena (ill. 10). See-
juures fooni kujutamine allutatakse puhtdekoratiivsetele
eesmärkidele suuremal määral kui põhiplaanil olevad figuu-
rid62. Võib öelda, et sageli ei kujutata siin maailma ennast,
vaid selle maailma dekoratsiooni, s.t. ei esitata kujutist
ennast, vaid selle kujutise kujutist.
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61 Näitena võib viidata Botticelli “Paastumaarjapäevale”, J. van Cleve
lõuenditele (ill. 11) jmt. Vt. eriti Grossgmainist pärit meistri tööd
“Madonna Jeesuslapse ja apostel Toomaga” (ill. 12) (väljaandes:
Pešina 1962, tahvlid 14, 15).

62 Sellega võib seletatav olla see huvipakkuv seik, et fooni kujutamisel –
ja üldse pildi äärealal — on vanas maalikunstis koha leidnud kunsti-
süsteemi elemendid, mis (põhiplaani kujutamisel kasutatava süs-
teemiga võrreldes) on evolutsioonilises mõttes edenenumad (ill. 10;
vrd. Schapiro 1953, 293.) Teisisõnu: fooni ja üldse pildi suhtes abis-
tavat rolli mängivate figuuride kujutamisel võib kunstnik oma aega
edestada — foon võib näiteks olla üles ehitatud joonperspektiivi (li-
neaarperspektiivi) seaduspärasuste järgi (tüüpiliste rakurssidega ja
väljendusrikka miimikaga), baroki põhimõtete järgi vmt., samal ajal
kui kunstis ei ole sellele vastaval süsteemil veel valitsevat positsiooni
tekkinudki.

Tõepoolest, nii joonperspektiivi kui ka barokivormid on orientee-
ritud nimelt välisvaatlejale, sõltudes vahetult viimase asetusest ruumis
ja ajas (sellest johtub niisuguse kujutamise vältimatu subjektiivsus).
Samal ajal on loomulik, et säärast orienteeritust võib oodata just pildi
äärealal.

Olgu selles seoses osutatud, et joonperspektiivi seaduspärasused
on teada olnud küllaltki varasest ajast (nähtavasti alates V saj. e.Kr.),
kuid nende kasutamist kitsendasid rakenduslikud ülesanded; neid
kasutati eeskätt teatridekoratsioone valmistades (on iseloomulik, et
joonperspektiivi avastamine ise muistses Kreekas oligi seotud deko-
ratsioonikunstiga teatris — “stsenograafiaga”): vt. Ôëîðåíñêèé 1967,
385–386. Vt. ka Ôëèòòíåð 1958, milles perspektiivkujutist ühel su-
meri kööginõul seostatakse just sellega, et antud kujutis oli kuulunud
rakenduskunsti valdkonda. Vt. selle kohta Óñïåíñêèé 1977, 254.



See on seotud sellega, et pildi p e r i f e e r i a s s e kuuluva
fooni kujutamine on orienteeritud välisele vaatajapositsioo-
nile (s.t. kõrvalise vaatleja positsioonile), samal ajal kui
põhiplaani kujutamine renessansieelses maalikunstis on
orienteeritud seesmise vaataja positsioonile, keda kujutle-
takse paiknevat pildi keskel (vt. selle kohta ülal). Et fooni
vanemas maalikunstis ei kujutata mitte seesmisest, vaid vä-
lisest vaatepunktist lähtudes — selle seose asjus võib viida-
ta iseloomulikule interjööri kujutamise võttele vene ikoo-
nidel, kus maja, milles tegevus toimub — ja mis vastavalt
on tegevuse fooniks — kujutatakse v ä l i s e s t, mitte aga
seesmisest küljest nähtuna (ill. 13)63. Vt. fooni ja teose raa-
mide kujutamise ühtsete võtete kohta ka allpool.

Siin võib viidata näiteks Giotto maalide varjamatult de-
koratiivsele foonile (ill. 14) (käsitledes Giotto maastiku
seotust müsteriaalsete dekoratsioonidega, räägib Aleksandr
Benois näiteks “butafoorsetest” majakestest ning paviljo-
nidest Giotto kujutatud maastikel, “kulissitaolistest, lame-
datest, otsekui kartongist väljalõigatud kaljudest”)64, või
Tintoretto töövõtetele: tema komponeeris fooni, riputades
vahakujukesi lakke ega kujutanud seeläbi tegelikkust en-
nast, vaid selle tegelikkuse kuvandit65.

Märkigem siinjuures, et “kujutis kujutises” on enamikul
juhtudest loodud niisuguse kunstilise süsteemi järgi, mis
erineb sellest, mida pildil üldiselt rakendatakse. Näiteks
on maiade kunstile iseloomulik kujutise profiilipärasus
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63 On alust eeldada, et renessansiajastul oli joonperspektiivi kasutamine
samuti seotud teatriga (niisugust seost on vahel märgitud Giotto
maastike puhul). Kõige öeldu kohta vt. Boriss Uspenski sissejuhata-
vat artiklit “Vanema maalikunsti keele uurimisest” teoses Æåãèí, op.
cit., 10–11.

64 Áåíóà I, âûï. 1, 107–108.
65 Vt. Ôëîðåíñêèé 1967, 396–397.



(analoogiliselt egiptuse kunstiga); kuid nendel juhtudel, kui
kujutatakse maski või mingisugust skulptuuri — s.t. kuju-
tise puhul kujutises — võidakse see kujutis anda en face.
Sama tähelepaneku saab tõenäoliselt üle kanda ka egiptuse
kunstile66. Ka vanavene kunstis on teatud figuuride tõl-
gendus täpselt samuti reeglina profiilne; profiilis tavatse-
takse stiliseeritult jäädvustada näiteks ratsu kuju — see
oleks otsekui tasapinnale pressitud; kuid seda seaduspära
rikutakse juhul, kui ei kujutata vahetult ratsut, vaid tema
raidkuju (vrd. Justinianuse raidkuju eestvaates kujutatud
ratsuga XVI sajandist pärit Novgorodi koolkonna Jumala-
ema kaitsmise ikoonil)67. Kõigil neil juhtudel on eseme
kujutise kujutis risti vastupidine sellele, kuidas ese ise
oleks kujutamisel välja näinud.

Niisiis pildi fooni (ja üldse pildi ääreala) võidakse vahen-
dada teatud erilisel viisil — “kujutisena kujutises”. Sellega
kooskõlas võivad pildil formaalselt eristuda figuurid, mis
jäävad kujutise foonile ja üldse kõikvõimalikud teisejärgu-
lised figuurid — “statistide” rollis olevad figuurid68.
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66 Vt. maalingut Kertši sarkofaagil (Ermitaa�is), mis kujutab egiptuse
kunstniku töökoda (vt. reproduktsiooni rmt-s Ïàâëîâ 1967, tbl. 26):
tunnuslik seinal rippuvatel piltidel on kontrast kunstniku profiilis ja
otsevaates antud kujutiste vahel.

Võib eeldada, et otsevaates portree teke egiptuse kunstis oli üldse
esialgu seotud kujutise (surimaski) kujutamisega, mitte aga inimese
enda kujutamisega. Tõepoolest, portree esmaseks funktsiooniks Egip-
tuses oli asendada surimaski: portree pandi muumiaga kaasa samadel
alustel nagu maskki, ja jäi temaga pikkadeks aegadeks kokku (selle
kohta vt. Ïàâëîâ 1967, 46, passim.). Võib arvata, et esialgu kopeeriti
just maski, aga eestvaates kujutis eraldus muumiast alles hiljem ja hak-
kas funktsioneerima iseseisvalt.

67 Vt. Íåêðàñîâ 1926.
68 Fooni (dekoratsioonide) ja “statistide” seose mõttes on iseloomulik

dekoratsioonide vahetamise moodus Shakespeare’i teatris, kus rekvi-
siidi tõid sisse ja viisid välja tegelased (teisejärgulised tegelaskujud)
ise. Vt. Àíèêñò 1965, 146.



Nii-öelda narratiivi foonile ilmuvate “statistide” kujuta-
misel tavatsetakse ka ilukirjanduses kasutada komposit-
sioonivõtteid, mis on põhimõtteliselt vastupidised nendele,
mida kasutatakse antud teose kangelaste kujutamisel. Kui
peategelased võivad kanda autori vaatepunkti (selle nii-
või teistsugust aspekti), siis statistidele ei ole niisugune funkt-
sioon üldiselt omane; tavaliselt kujutatakse nende käitumist
rõhutatult välispidise kirjelduse kaudu. Kõige iseloomuli-
kumad on juhud, kus “statiste” ei kirjeldata inimeste, vaid
n u k k u d e n a, s.t. leiab aset seesama “kujutis kujutises”
võte, mida me äsja ühenduses maalikunstiga märkisime69.

Näitena võib viidata “üüriliste” kirjeldusele Kafka “Me-
tamorfoosis”. Need tegelaskujud on tüüpilised statistid,
nad ilmuvad alati tegevuse tagaplaanil. Ja iseloomulik on
see, et neid kirjeldatakse nimelt nukkudena, mis avaldub
eeskätt nende käitumise rõhutatud automatismis. Nende
käitumine on täiesti ühetaoline, nad ilmuvad alati koos
ning isegi ühes ja samas järjekorras (on tunnuslik, et üht
neist isegi nimetatakse “keskmiseks” — justkui ei vahetaks
nad ilmaski omavahel kohti!), nende liigutused on äärmu-
seni automatiseeritud, tavaliselt kirjeldatakse ainult nende
�este. Seejuures on iseloomulik, et rääkida võib nendest
ainult üks (“keskmine”), kes sedaviisi neid kõiki esindabki.
Võib öelda, et Kafka üürilised astuvad esile ühtse, kolmest
osast koosneva mehhanismina — otsekui kolm omavahel
ühendatud nukku, keda juhib üks näitleja.

Näite käitumise automatismi samasuguse rõhutamisega
foonile jäävate tegelaskujude juures leiame ka Tolstoi “Sõ-
jas ja rahus” (Tolstoi, VII, 21) (kirjelduses, milles statistid
on otsekui nukud, kes on ühendatud anumate põhimõttel
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69 Tegelaste kujutamise kohta nukkude põhimõttel, olenemata antud
tegelaskujude funktsioonist teoses, vt. Ãèïïèóñ 1966.



mehhaaniliselt seotud). Kirjeldatakse blondiini, kellega Ni-
kolai Vorone�is kurameerima on hakanud, ja tema meest:
“Koosviibimise lõpu poole [---] sedamööda, kuidas naise
nägu muutus ikka punetavamaks ja elavamaks, muutus mehe
nägu ikka nukramaks ja soliidsemaks, nagu oleks neil kahe
peale olnud ühine elevuse hulk ja nagu oleks see mehes ka-
hanenud sedamööda, kuidas see naises suurenes.”

Näitlikuks illustratsiooniks võib tuua lõpuks ka Anna
Pavlovna Schereri juures toimuva õhtu kirjelduse (mis on
sissejuhatuseks “Sõja ja rahu” narratiivile), milles foonile
jäävate tegelaskujude automatismi rõhutab autori spet-
siaalne võrdlus värtnatega, mis on ketrustöökojas liikuma
pandud.

Ülalöeldule võib lisada, et tegelaskujud teoses jagunevad
sageli liikuvateks ja liikumatuteks. Viimased oma ümbrus-
konda muuta ei saa (nad on kinnistatud teatavasse kindlasse
kohta), samal ajal kui esimesed muudavad ümbruskonda
vabalt. On loomulik, et “liikuvate” figuuride rollis on
harilikult teose kesksed figuurid, “liikumatute” ossa aga
tavatsevad sattuda igasugused kõrvaltegelased70. Seega
“statistid” võivad olla antud ümbruse külge lokaalselt kin-
nistatud, nad on foonis kinni, moodustades selle lahuta-
matu osa: fooni kirjeldus sisaldab tingimata ka seda tüüpi
statistide kirjeldusi. Tüpoloogiliselt analoogiline printsiip
on täheldatav ka lavakunstis71.

Samasugune tinglikkuse kasv narratiivi kulgedes võib
ilmneda episoodiliste tegelaskujude n i m e t a m i s e l. Näi-
teks Dostojevski “Kuritöös ja karistuses” ilmuvad Katerina
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70 Vt. Íåêëþäîâ 1966, 42; vrd. Ëîòìàí 1969.
71 Ühest küljest iseloomustavad endisaegse teatri lavalist liikumist pan-

tomiimielemendid tagaplaanil, teisest küljest — tinglikkuse järsk või-
mendamine “stseen stseenis” kujutamisel.

Võtte “stseen stseenis” kohta üldisemalt vt. Boas 1927.



Ivanovna jutukangasse täiesti ebatõepärased, tinglikud ja
grotesksed perekonnanimed “vürstinna Bezzemelnaja”
[“Maatu” — tlk.], “vürst Štšegolskoi” [~ “Keigarlik” — tlk.]
(Dostojevski 1958, 182) — kusjuures tegelaste nimed sel-
les teoses üldiselt tinglikkusega silma ei paista. Kuid oluli-
ne on see, et jutust saab omamoodi t e o s t e o s e s ja et
need kujud ei võta tegevusest osa, sest “päriselt” (narratiivi
eesplaanil) neid justkui ei ole, vaid et nad ilmuvad üksnes
Katerina Ivanovna jutu sisse. Vastavalt sellele eksponeeri-
taksegi neid võttena “kujutis kujutises”.

Seega fooni (ja figuraalse fooni) kujutamisel võidakse
nii kujutavas kunstis kui ka ilukirjanduses kasutada üht ja
sama võtet “kujutis kujutises”. Teisisõnu leiab siin aset kir-
jelduse (kujutise) märgilisuse intensiivistamine: kirjeldus
ei ole kujutatava tegelikkuse m ä r k (nagu kesksete tegelas-
kujude korral), vaid tegelikkuse m ä r g i m ä r k. Vastavalt
sellele vastandatakse kesksed kujud (need, mis on põhiplaa-
nil) teisejärgulistele s u h t e l i s e l t k a h a n d a t u d m ä r -
g i l i s u s e (t i n g l i k k u s e) põhimõttel. Sellest võib aru
saada kui suhteliselt kahanenud märgilisuse loomulikust
assotsiatsioonist s u u r e m a r e a l i s t l i k k u s e g a (kirjel-
duse tõepäraga): kesksed figuurid vastandatakse teisejär-
gulistele kui vähem märgilised (tinglikud) — järelikult kui
niisugused, mis seisavad elule lähemal72.

Keskaegse maalikunsti puhul on niisugust tinglikkuse
kasvu pildi foonil ja üldse selle vähemolulistel pinnaosadel
kerge sedastada kujutise iseloomuliku o r n a m e n t a l i s e e -
r i t u s e järgi pildi funktsionaalselt vähemolulistes osades.
Vrd. näiteks traditsiooniliste “ikooniküngaste” kujutamisega
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72 Vt. Óñïåíñêèé 1962, 127, kus tinglikkust määratletakse märgi mõis-
te kaudu kui osundust väljendusele, mitte aga sisule, ja püstitatakse
küsimus tinglikkuse määra kohta (mis on defineeritav komponentide
järgnevuse kaudu reas: märgi märk jne.).



keskaegse ikooni foonil (kus kujutus võib transformeeruda
varjamatult tinglikuks ornamendiks) või siis rõivavoltide
(nn. valgustatud “voldiharjade”) ornamentaliseeritud kuju-
tamisega (ill. 15–16). See tinglikkuse kasv avaldub ülimal
määral ikooni k a t t e s, mis satub vastakuti just fooni ja
rõivastega, s.t. kujutise vähemtähtsate komponentidega;
seejuures katteid, mis ikoonimaalingu peale kinnitatakse,
võib käsitada omamoodi “kujutisena kujutisel”73.

Teisest küljest on sama iseloomulik fooni atribuutide süm-
boolne kujutamine. Näiteks koitu võib vanavene miniatuu-
ril kujutada kukena, ööd aga tähtedega kaetud pärgamendi-
rullina; vrd. ka nirena kujutatava allegoorilise jõega, mis
voolab kannust, mida hoiavad inimfiguurid, põrgu kujuta-
misega näona, mis paistab tagaplaanilt jmt. (ill. 17–18).
Võib öelda, et dekoratsioone, mille taustal tegevus toimub,
kujutatakse nendel juhtudel rõhutatult sümboolselt — süm-
bolismile iseloomuliku suureneva distantsiga tähistatava ja
tähistaja vahel — jällegi suureneva tinglikkusega74.
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73 Samamoodi saab tõlgendada ka tinglikku ornamenti vanavene ikooni
äärtel. Aleksandr Anissimov on selle ornamendi tekkimist seletades
kirjutanud, et vanimaid ikoone kaunistati kalliskividega, mis kiiluti
otse ikoonitahvli krundi (ëåâêàç) sisse või lõuendisse ikooni äärtel või
nimbuse kujutisse. “Nende kallist raha maksvate materjalide puudu-
misel reprodutseeris kunstnik traditsiooniliselt värvide abil niisuguse
joonise ja tooni, mis tema jaoks ikooni kaunistamisel olid saanud har-
jumuspärasteks atribuutideks” (vt. Àíèñèìîâ 1928, 178). Näeme, et
tinglik ornament on siin vahetult seotud “kujutisega kujutisel”.

74 Vanade ikoonimaalingute seostamise kohta printsiibiga “kujutis ku-
jutisel” on väga iseloomuliku väite esitanud Buslajev, kelle arvates
“keskaegses kristlikus maalikunstis on domineerinud skulptuurne
alge”, s.t. ikoonidel justkui ei kujutatudki figuraalseid objekte endid,
vaid nende figuuride skulptuurseid ilminguid (vt. Áóñëàåâ 1910,
204). See arvamus kooskõlastub hästi Buslajevi vaadetega ikoonist
kui tinglikust kunstist; sellest järgnebki loomulik püüd käsitada ikoo-
nimaalingu ülesehitust põhimõttel “kujutis kujutisel”.



Selles seoses ei saa meenutamata jätta dekoratsioonide
tinglikku kujutamist lihtsate, tegevuskohta tähistavate silti-
dena Shakespeare’i (ja ka Shakespeare’i-eelse) teatri laval.
Olemuse poolest erineb sellest vähe hilisem lõuend, millel
kujutati dekoratsioone tinglikult. Dekoratsioonide tinglik-
kus ise nagu tõstaks laval toimuva tegevuse esile, muutes
selle elulisemaks.

Võib-olla just teater temale iseloomuliku näitlejate ja de-
koratsioonide kombineerimisega (dekoratsioonid on tege-
vuse fooniks, moodustades kujutise kujutises) on teatud
määral mõjutanud kirjandust ja kujutavat kunsti, ühenda-
des ilminguid, millest äsja juttu tegime75.

FOONI JA RAAMIDE
TÄHISTAMISPRINTSIIPIDE ÜHTSUS

—

Väga iseloomulik on formaalsete võtete ühtsus kunstiteose
fooni ja raamide kujutamisel — ühtsus, mis on jälgitav kõi-
ge erinevamates kunstiliikides. Näiteks muistsele teatrile
olid pantomiimi elemendid iseloomulikud ühest küljest te-
gevuse tagaplaanil, teisest küljest täitsid nad küllaltki sageli
näitemängu sissejuhatavat rolli (vrd. pantomiimiga enne-
muistse Gonzago tapatöö etendamise alguses, mida kuju-
tatakse Shakespeare’i “Hamletis”)76. Renessansieelses maa-
likunstis võib säärane ühtsus ilmneda näiteks kujutise foonil
ja äärtel kasutatavate perspektiivivõtete kokkulangevuses
(mis samal ajal võidakse vastandada perspektiivisüsteemile,
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75 Teatri mõju kohta maalikunstile vt. eeskätt: Mâle 1908; Cohen 1943;
Francastel 1965, 213 sq.; Kernodle 1945.

76 Pantomiimi kohta näitemängu alguses vt. Àíèêñò 1965, 298.



mida kasutatakse pildi keskosas põhiplaanil), järskudes
rakurssides, mis tekivad nii ühel kui teisel juhul jmt. See-
sama ühtsus on avastatav ka kirjandusteoses — “välise”
kirjelduse (mis on iseloomulik nii narratsiooni foonile kui
ka raamidele) vastandamisel “seesmisele” kirjeldusele.

Säärane ühtsus ei ole mõistagi üldse juhuslik. Nagu juba
korduvalt märgitud, kuulub foon kujutise (või kirjelduse)
p e r i f e e r i a s s e täpselt samuti nagu raamid. Kui teost sel-
lele vastavalt käsitada enesessesuletud süsteemina, siis on
nii raamide kui ka fooni puhul õigustatud välise, ja mitte
seesmise vaatepunkti ootus. Kujutise tagaplaan täidab üldi-
selt sedasama funktsiooni, mida täidab (kujutise äärtele
jääv) eesplaan; mõlemad plaanid on vastandatud kõige-
pealt sellele, mis leiab aset kujutise s e e s, s.t. selle keskel.
Mõistagi võiks selle, mida kujutatakse teatava keskse figuu-
ri foonina, samavõrd mõeldavalt paigutada selle figuuri
e t t e — kuid seda ei tehta siin üksnes põhjusel, et see kuju-
tis varjaks siis figuuri ennast. Teisest küljest võib keskaegne
maalija selle, mis tegelikult asub kujutise e e s, üle kanda
sama kujutise f o o n i l e — võimalik, et osalt ka eesmärgil
põhikujutist mitte varju jätta (vrd. juba meenutatud inter-
jööri edastamismoodusega, kus kujutis hoonest, milles te-
gevus toimub, kantakse üle selle tegevuse foonile). Paljudel
juhtudel võidakse fooni kujutamist käsitada eesplaani pee-
geldusena77 (või plaanina, millest esiplaan “läbi paistab”).

Peale selle on teose raamid sageli nii seatud, et moodus-
tada koguteos kui t e o s t e o s e s (pilt pildis, teater teatris,
novell novellis). Niisiis raame tähistatakse siin samuti kui
foonigi, olgugi et antud juhul on situatsioon selle ühis-
põhimõtte piirides otse pöördpidine. Kui võttega “kujutis
kujutises” tähistatakse ülal vaadeldud juhul teose fooni, kus
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77 Vt. Æåãèí, op. cit., 76–77.



kujutis, mis on paigutatud teise kujutise sisse, paistab selle
viimase (ääristava) kujutise suhtes tinglikumana, siis antud
juhul on vastupidi — kujutis, mis on paigutatud teise kuju-
tise sisse, on põhikujutis (kompositsiooni kese), samal ajal
kui raamide rolli mängivat ääristavat kujutist näeb peri-
feeriana. Vastavalt sellele esitatakse viimasel juhul väline
(ääristav) kujutis tinglikumana, millega võrreldes seesmi-
ne (keskne) kujutis paistab loomulikumana.

Seoses kujutava kunstiga saab siin viidata kõrvalelüka-
tud eesriietele, mida kujutatakse pilti ääristavatena (vrd.
Raffaeli “Sixtuse madonnaga”) või sagedasele aknaraami
või ukseava — üldse mõnd laadi eksterjööri — kujutami-
sele pildi äärtel.

Teatriga seoses on väga iseloomulikud proloogid, mis
kujutavad vaatajate või näitlejate vestlust (laval) enne eten-
duse algust (vrd. muuhulgas “Fausti” “eelmänguga teat-
ris”). Kesksest tegevusest saab sel kombel stseen stseenis.

Ja lõpuks, seoses kirjandusega, saab siin osutada sageda-
sele võttele raamistada novell sissejuhatava episoodiga, mil-
lel tegevuse endaga seos puudub, kuid mille suhtes antud
novell muutub sisestatuks (vrd. “Tuhande ühe öö”, “Deka-
meroni” jmt.).

Teose raamide säärase komponeerimisviisi puhul — ääris-
tava lisateose näol, mis liidab endaga antud (keskse) teose —
on mõistagi just ääristavas teoses, mis täidab raami rolli,
loomulik kasutada välist vaatepunkti. Väline vaatepunkt on
ühest küljest otseses vastavuses vaataja või lugeja vaate-
punktiga, teisest küljest aga on sellele iseloomulik rõhuta-
tud illusionistlikkus (dekoratiivsus, tinglikkus), mis tõstab
esile keskse teose, muutes selle elutruumaks78.
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78 Öelduga seoses on võimalik interpreteerida tinglikkuse taseme kõik-
võimalikke kõikumisi teoses. Tinglikkuse mitmesugused välgatused



Niisiis võime näha, et “teos teoses”-võte kui niisugune
on kasutatav nii fooni kui ka raamide kujutamisel. Ühtlasi
on nii sel kui teisel juhul iseloomulik välise vaatepunkti
rakendamine.

2005 (1973)
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kirjeldamisel, mis kujutavad endast ootamatut viidet kasutatavale
koodile, mitte aga edastatavale teatele (nagu Puškini “jah, publik
ootab riimi “roos” / säh, siin see võtta ongi” stiilis), on samastatavad
pöördumisega publiku poole tegevuse keskel (näiteks Hans Wurstil
keskaegses komöödias). Nii seal kui ka siin leiab aset väljumine kirjel-
duse perifeeriasse (selle raamidesse või foonile), mis lubab esile tõsta
kirjelduse enda.



IKOONISEMIOOTIKAST

—

IKOONI SEMIOOTILISE KÄSITLEMISE
ÜLDISED LÄHTEKOHAD

—

Vanaaegse kunsti teosesse tuleb suhtuda kui objekti,
mida dešifreerides on vaja välja selgitada kunstiliste

võtete eriline k e e l — spetsiaalne süsteem ühe või teise
sisu edastamiseks pildi tasapinnal. Säärase dešifreerimise
keerukuse määrab asjaolu, et tavaliselt ei tunne me piisa-
valt mitte ainult vanaaegse kujutise väljendusvõtteid, vaid
selle sisu ennastki.

Väljendustasandi seisukohast ei tea me eeskätt seda, mis
kujutises on kunstniku jaoks olnud relevantne, s.t. ühel või
teisel kombel korreleerunud teatava tähendusega, ja seda,
millel relevantsus, s.t. märgilisus (tähendusväärsus) üldse
puudub. Me võime samuti eeldada erisuguste märgiliste
elementide tinglikkuse erinevat määra (teisisõnu semiooti-
lisuse erinevat astet1) kusjuures meile ei ole selge, missu-
guseid kujutise elemente tuleb tajuda vahetult, iseseisvate
märkidena, ja missugustel on abistav, süntaktiline, keeru-
kamate märkide loomist toetav roll. Täpselt samuti ei ole
sugugi alati selge, missugused elementide hulgast on tava-
lised märgid, missugused nendest sümbolid jne. jmt.

1 Mõistete “tinglikkus” ja “semiootilisus” seose kohta vt. Óñïåíñêèé
1962, 127, kus esitatakse tinglikkuse semiootiline määratlus.



Lõpuks — see käib juba sisutasandi kohta — puudub
meil enamasti ka piisav teave (reaalse või tingliku) tegelik-
kuse kohta, mis on kunstnikule olnud kujutamise aineks.

Võtmerolli maalikunsti keele (või keelte) dešifreerimi-
sel — rolli, mida ilmselt on õige võrrelda bilingvaalide (kaks-
keelsete tekstide) rolliga lingvistilisel dešifreerimisel — jää-
vad täitma ikoonimeistrite teosed.

Sellele on kaasa aidanud rida põhjusi, kõigepealt aga ikoo-
nimaalimise kanoonilisus ise, sü�eede ja kompositsioonide
range piiratus, nende ikonograafiline määratletus, näidiste
(“algupärandite”)2 olemasolu, mille järgi sajandist sajandis-
se on üht või teist sü�eed maalitud. Just seetõttu, et muistne
ikoonimaalija nii visalt ikoonimaalimise “algupärandit”,
s.o. alatiseks ettenähtud kompositsiooni silmas pidas ja sisu
tõlgendamisel mis tahes uuendustest püüdis hoiduda, hak-
kavad muutused tema poolt kasutatavas maalivõtete keeles
eriti silma. Sellele keelele ei pööranud ta loomulikult sama-
võrd terast tähelepanu, sageli ei andnud ta ehk endale aru-
gi, et tema keel on kopeeritavast algupärandist mõnevõrra
erinev. Sisu ühtsus muudab siin formaalsete süsteemide eri-
nevuse eriti silmatorkavaks. Arvukad kompositsioonid ühest
sü�eest sarnastuvad otsekui ühe ja sellesama sisu t õ l k e d
eri keeltesse (või dialektidesse). Selles seoses olgu märgitud,
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2 “Algupärandid”, s.t. ikoonimaalijatele mõeldud eriotstarbega käsi-
raamatud jagunesid “näidistest koosnevateks” (ëèöåâûå) ja “tõlgen-
duslikeks” (òîëêîâûå). Pildilised algupärandid kujutasid endast kon-
tuurjooniste (näidiste) kogu, samas kui tõlgenduslikud algupärandid
sisaldasid puhtsõnalisi kirjeldusi (juhatusi ühe või teise pühaku, ühe
või teise ikonograafilise sü�ee maalimiseks). Nii vene kui ka bütsantsi
algupärandid sisaldasid sageli paragrahve ikoonimaalimise tehni-
kast, mitmesuguseid arutlusi ikoonide kohta jmt., vt. Áóñëàåâ 1910â;
Áóñëàåâ 1910ã; Áóñëàåâ 1910ä. Kontuurjooniste kohta eraldi vt.:
Ëàçàðåâ 1970a, 24–26; Ëàçàðåâ 1970á, 307–308; Ãîëóáèíñêèé, II,
2, lk. 370–372. Ikoonimaalimise algupärandite üllitistest olgu osuta-
tud näiteks: Áîëüøàêîâ 1903.



et kompositsiooni nimetataksegi ikoonimaalimise termi-
noloogias “tõlkeks”3.

Ikoonimaalimise traditsiooni vaatlemise kõrval osuta-
tud seostes on samavõrd huvitav analüüsida otsekoopiaid
sellest või teisest tuntud ikoonist, mille on samuti teinud
ikoonimaalijad, kuid teinud seda kopeeritava originaali
suhtes mõnevõrra teistsuguse kunstilise süsteemi tingimus-
tel. Vrd. näiteks koopiaid Vladimiri Jumalaema ikoonist,
mille on teinud Andrei Rubljov ja Simon Ušakov, kes mõ-
lemad on küllalt selgelt kasutanud omi kujutamissüsteemi
iseärasusi4. Tunnuslik on samuti vanaaegsete ikoonide hili-
semate kattekihtide analüüs; ikooni kontuurides võib ko-
hati märgata püüdlusi võimalust mööda parandada antud
ikooni keele teatavaid iseärasusi, mida on hakatud tajuma
arhailistena (näiteks pööratud perspektiivi ilminguid), teha
neid vähem märgatavaks, s.o. lähendada pilti muutunud
tajumistingimustele5.

Vahetult lähedased ikoonidele on ühelt poolt monumen-
taalmaali teosed — freskomaalingud ja mosaiikpannood,
mida iseloomustab kompositsiooniline ühtsus, tingituna
kogu tervikliku maalikompleksi ühisest sisust, ja teiselt poolt
miniatuur, millel obligatoorne sõltuvus ikonograafilistest
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3 Sõna kasutatakse üldiselt tehtava koopia tähenduses või näidise tähen-
duses, mille pealt tekst või kujutis maha kirjutatakse või maalitakse.
[Termin “tõlge”, mis vene ïåðåâîä otsetõlkena on “ülekanne”, mis
kalkana kirjeldab ikoonimaalija ülaltoodud töömetoodikat, peaks
välistama termini kasutamise “algupärandi” tähenduses. — Tlk. mrk.]
Selle sõna kasutamiskontekstidest vanades grammatilistes teostes vt.
kompendiumis: ßãè÷ 1896, 413, 437, 441, 455, 500, 697.

4 Rubljovi koopia kohta vt. Ëàçàðåâ 1966, 3; Ušakovi koopia kohta vt.
Onasch 1961, 11; tema koopia kohta “Kolmainsusest” vt. Íå÷àåâ
1927, 122 ning joonist 2 lk. 119.

5 Vrd. L. F. �ogini tähelepanekutega mõnede pööratud perspektiivi
iseloomulike tunnuste “parandamise” kohta Rubljovi “Kolmainsu-
se” hõbedast kattekihiga, mis valmistati ikoonile XVII sajandil. Vt.
Æåãèí 1970, 49.



sü�eedest puudub ja mida järelikult iseloomustab kunstniku
tahte suurem vabadus. Side nende kolme kujutava kunsti
liigi vahel on ilmne. Nõnda ühendab näiteks freskosid ja
miniatuure ühine illustratiivne suundumus — nii ühed kui
teised kujutavad endast selle sõna laiemas mõttes illustrat-
sioone teatavale tekstile, mis on eelnevalt (freskod) või
vahetult (miniatuurid) ette antud, s.t. illustratiivset komp-
leksi, mida ühendab ühine jutustav sü�ee. Teiselt poolt on
niisugused ikonograafilised ansamblid, nagu näiteks eest-
palverida (või teised ikonostaasi read), põhimõtteliselt
freskomaalingutega analoogilised6. Seejuures tuleb öelda,
et fresko ja ikooni sarnasus ei ilmne üksnes kujutise loomise
põhimõtetes, vaid ka materjali töötlemise tehnikas endas7;
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6 Ikonostaasi ajaloolisest seosest seinamaalinguga vt. Ëàçàðåâ 1966,
22; Ðàäîé÷è÷ 1967, XIV–XV.

7 “…Ikoonimaalija esimeseks mureks on muuta tahvel seinaks… Ikoo-
nimaalimise esimest järku tegevused — nagu öeldakse, tahvli etteval-
mistamine — on tervikuna taandatavad kruntimisele (ëåâêàñêa) [vrd.
sõnaga ëåâêàñ (levkass) [termin on ilmselt tuletatud kreeka sõnast
ëåõêïò, valge — tlk.] ikooni krundi tähistajana ikoonimaalijate termi-
noloogias — B. U.]. Tahvlit ennast, mis valitakse hoolikalt välja, kui-
vatatakse korralikult ära, mille esiküljel on süvend (êîâ÷åæåö), mida
piirab raam — ääred (ïîëÿ), toestatakse tagaküljelt võimaliku kool-
dumise vältimiseks põik-põõnadega (øïîíêè). Kruntimise seitse jär-
jestikust tegevust käivad aga nii: esiteks kraabitakse tahvli esipind
millegi teravaga — naaskli või naelaga risti ruuduliseks, seejärel kliis-
terdatakse korralikult läbikeedetud vedela liimiga üle; seejärel, kui
kliister on kuivanud, liimitakse selle peale ïàâîëîêà [linane lõuend,
mis tõmmatakse liimitud pinnale peale — tlk.], s.t. lõuend või hõre
kanepist kangas, milleks tahvel kaetakse juba paksema liimiga, ja peale-
kleebitud, siledaks silutud katte peale kantakse uus liimikord. Pärast
ööpäevast vahet tahvel valgendatakse (ïîáåëÿåòñÿ) — kaetakse val-
gendaja, kriidiga hoolikalt kokkusegatud vedela liimiga (ïîáåë). Siis,
kui valgendus on kuivanud, krunditakse tahvlit levkassiga kolme-
nelja päeva vältel, kusjuures kruntimist sooritatakse kuus-seitse korda.
Levkass tehakse valgendajast, millele lisatakse 2/5 mahus tulist kee-
detud vett, pisut värnitsat, s.t. keedetud linaõli, ja kriiti. Krunt kan-
takse tahvlile laia pahtellabidaga (ãðåìèòêà) ja pärast iga kruntimist
lastakse tahvlil korralikult ära kuivada. Edasi järgneb krunditud pinna



teatavatel juhtudel kantakse ikoonitehnika miniatuuri üle
täpselt samaviisi8.

Kuid nende kolme kunstiliigi hulgas on ikoonimaali
keskne ja ühendav positsioon täpselt sama vaieldamatu.
Ses suhtes osutub kõige tüüpilisemaks nn. e l u l o o i k o o n
(è ê î í à ñ æ è ò è å ì), milles ikooni põhimõte selle sõna
otseses mõttes (ikonograafilisele traditsioonile rangelt alluv
ikooni keskel paiknev kujutis (ñðåäíèê èêîíû) on ühtlasi
ühendatud dekoratiivse fresko põhimõttega (vrd. eluloo-
piltidega ikooni äärtel (êëåéìà èêîíû), mis ühtsele kom-
positsioonile ja ühtsele sisule alludes koos moodustavad
pühakust jutustava ansambli)9. Teisest küljest on eluloo-
piltide jutustavad stseenid miniatuuridega analoogilised
kompositsioonilise vabaduse, ikonograafilisest traditsioonist
lahknemise (mille on esile kutsunud uuenenud sisu) ja lõ-
puks, kujutamise üldise illustratiivse suundumuse poolest10.
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lihvimine (ëèøåâêà) — mitmekordne siledakspoleerimine märja
pimsskiviga, kusjuures lihvimiskordade vahel peab krundil kuivada
laskma; ja lõpuks — kuivlihvimine (øëèôîâêà) kuiva pimsskivi tükiga
ja pinna lõplik viimistlemine osiga (õâîùåì) või tänapäeval klaaspa-
beri — peeneteralise lihvimispaberiga. Alles nüüd on kujutamispind
ikoonil valmis. Mõistagi on see sein, täpsemini seinanišš, kuid seina
täiuslikud omadused on kokku koondatud just ikoonitahvlil: see on
pind, mille valges helgis, struktuuri peenes töötluses, homogeensuses
ja muus peitub seina olemus, ja sellepärast võimaldab see pind kõige
täiuslikumal kujul luua seinamaalingu, mida on peetud kõige õilsa-
maks maalimisviisiks. Ikoonimaalimine on ajalooliselt tekkinud seina-
maalimistehnikast, ja olemuse poolest, vabana seinamaalingu välis-
test arhitektuurilistest ja muudest piirangutest, elab see tehnika temas
edasi” (Ôëîðåíñêèé 1994, 125–126).

8 Nõnda on mahakoorunud miniatuuride foonil vahel näha sankiri
(ñàíêèð) (ikoonitehnika järgi teostatud [näole ja kätele mõeldud ja
tavaliselt tumedama — tlk.] alusmaalingu) jälgi. Vt. selle kohta
Ùåïêèí 1902, 19; vrd. veel Ïîïîâà 1972, 132, 134.

9 Vrd. selles seoses Ôëîðåíñêèé 1993, 278–281.
10 Selles seoses on oluline märkida, et põhimõtteliselt ääreribad ei eelda —

erinevalt ikooni keskmest — kujutist seirava vaataja kontakteerumist



Et semiootiline lähenemisviis ikoonimaalile ei ole sugugi
väljastpoolt (uurimismeetodite kaudu) külge poogitud, vaid
et see on ikoonikujutisele s e e s m i s e l t omane — seda
väita on õiguspärane tunduvalt suuremal määral, kui maali-
teose puhul üldiselt öelda saab. Kirikuisad on ikooni semioo-
tilisest, s.o. keelelisest olemusest täie selgusega aru saanud
ja seda isegi spetsiaalselt proklameerinud. Eriti iseloomulik
selles seoses on ikoonimaalimise kõrvutamine keelega ja
ikoonil kujutatu kõrvutamine kirjaliku või suulise tekstiga,
mille algus ulatub iidsesse minevikku — peaaegu et ikooni
sünniajastusse11.

Juba Neilos Siinailt (V saj.) on kirjutanud, et ikoonid on
pühakodades selleks, et “jagada usuõpetust nendele, kes
pühakirja ei tunne ega küüni seda lugema”. Sellesama mõt-
te — ja peaaegu samas sõnastuses — leiame paavst Grego-
rius Suure pärandist (VI–VII saj.): pöördudes Massilia piis-
kopi poole, märgib ta, et harimatud inimesed, vaadates
ikooni, “saavad läbi lugeda selle, mida nad käsikirjadest läbi
lugeda ei suuda”. Damaskuse Johannese sõnutsi (VIII saj.)
“õpetamata inimestele on ikoonid sama, mis raamatud nen-
de jaoks, kes lugeda oskavad; nägemisele on nad sama, mis
kuulmisele kõne”12 (tähelepanuväärne on siin muuhulgas

444 BORISS USPENSKI

palves. “Siin kujutatavad sündmused on alati seotud kindla koha ja
ajaga, mis vaataja koha ja ajaga kokku ei lange [---] Kujutise keskmes
ongi otsekui pühak ise, kes on vaatajaga vahetus vaimses kontaktis,
olles alati tema kaasaegne; kujutised ääreribadel on pühaku kohta
edastatav pajatus, mis alati on sukeldunud minevikku” (Êî÷åòêîâ
1974, 21–22).

11 Asjakohane on meelde tuletada, et kui Vanas Testamendis võib ini-
mene Jumalat vaid k u u l d a, siis Uues Testamendis ta võib Teda
n ä h a. Juba ainuüksi see asjaolu õigustab põhimõtteliselt nii ikoo-
nide ilmumist kristlikku kunsti kui ka ka pühakirja ja püha kujutise
analoogiat. Vt. Ouspensky 1962, 70; Szolc 1973, 108.

12 Vt. Îëüñóôüåâ 1918; Ïóíèí 1940, 9; Ëàçàðåâ 1947, 18; Mango
1972, 33, 172; Baxandall 1972, 41. Vastavad ütlused on nähtavasti
pärit Basileios Suurelt (vt. Áû÷êîâ 1973, 158).



ideograafilise momendi rõhutamine, millest tuleb üksik-
asjalikumalt juttu allpool13). Pildirüüstajate ja pildikum-
mardajate vaidlus, millel, nagu teada, on õigeusus olnud
põhimõtteline tähendus, on täpselt samuti suurel määral
tõlgendatav just vaidlusena ikooni märgilisest olemusest14.
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13 Vrd. lk. 231 jj., samuti ikooni ja geograafilise kaardi võrdlemisega
lk. 284.

14 Tõepoolest, selle vaidluse keskmes oli m ä r g i s s e s u h t u m i s e kü-
simus. Pavel Florenski kirjutas ikoonikummardamise dogma kehtes-
tanud VII ülemaailmse kirikukogu kohta: “Kunst on VII ülemaailmse
kirikukogu isade õpetuse kohaselt “meeldetuletav”. Meie positivist-
likult meelestatud kaasaegsed toetuvad meeleldi sellele õpetusele,
kuid seejuures teevad nad sügava ajaloolise vea, moderniseerides seda
sõna — “meeldetuletatavust” — ja selgitades seda subjektivismi ning
psühhologismi vaimus. Tuleb kindlalt meeles pidada, et pühitsetud
isade terminoloogia on vana-helleeni idealismi terminoloogia, ja et
see on loomuldasa ontoloogilise värvinguga. Antud juhul ei ole üldsegi
juttu kunsti subjektiivsest meeldetuletatavusest, vaid platonlikust
“äratundmisest”, �íÜìíçóéò — idee enese nähtumisest meelelisuses.
Kunst juhatab subjektiivsest suletusest välja, purustab maailma kon-
ventsionaalsuse piirid ja ülendab kujundite juurest ja kujundite kaas-
abil algkujude juurde [---]” (Ôëîðåíñêèé 1969, 80). Pseudo-Diony-
sios Areopagita tuntud formuleeringu kohaselt “tõepoolest, nähtu-
muslikud asjad on pildid nähtamatutest asjadest”. Just sellele vunda-
mendile rajas Bütsants oma ““ikooni”-teooria (å�êþí [kuju, pilt —
tlk.]) kui peegelduse, mida tema algkujust lahutab teatav oluline eri-
nevus, ent mis ometigi laseb algkuju “energiatel” selles peegelduses
reaalselt kohal olla” (vt. Àâåðèíöåâ 1973, 47). Teises töös on Flo-
renski lausunud: “Ega pildirüüstajad ei eitanudki religioosse maali
võimalikkust ja kasulikkust [---] pildirüüstajad just osutasidki ikooni-
de, nüüdisaegselt öeldes, subjektiivselt assotsiatiivsele tähendusväär-
susele, kuid nad eitasid ikoonide ontoloogilist sidet algkujudega, ja
kogu ikoonikummardamist — ikoonide suudlemist, nende ees palve-
tamist, nende suitsutamist viirukiga, nende ette küünalde ja ikooni-
lampide panemist jmt.; s.t. seda, mis omistati väljaspool algkuju seis-
vatele ja sellest olenematutele “kujutistele”, — sellele kummardatava
teisikule. Seda ei saadud pidada millekski muuks kui kuritegelikuks
ebajumalakummardamiseks” (Ôëîðåíñêèé 1994, 69). Erinevus pei-
tus niisiis tegelikult semiootilises lähenemisviisis.

Selles seoses väärib tähelepanu, et õigeusu traditsioonis on ikooni
tavatsetud samastada kujutatava objektiga; näiteks ikoonile, mis



Seejuures tuleb märkida, et lõplikult ei lahenenud antud
vaidlus sugugi bütsantslikul alusel: küsimus ikooni märgi-
lisest olemusest ja koos sellega suhtumisest ikoonisse ei
kaotanud aktuaalsust hiljemgi; arutlused selle üle jätkusid
veel paljude sajandite möödudes ka vene kultuuris, kajas-
tudes nii õigeusukiriku üksikute esindajate väljaastumis-
tes15 kui ka spetsiaalsetes pildirüüstega seotud hereesiates.
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kujutab pühakut, võidakse anda selle pühaku nimi, pühi kujutavatele
ikoonile — vastavate pühade nimi jmt. Nagu on märkinud Otto
Demus, ei öelda ikooni kohta ilmaski näiteks “Siin näete kujutist sel-
lest, kuidas Kristus risti löödi”, vaid ainult: “Siin löödi Kristus risti“
(vt. Demus 1947, 35).

Ikooni semiootilise loomuse mõistmiseks on erakordselt iseloo-
mulik, et kujutis ikoonil ei pea tähistama ainuüksi teatavat püha arhe-
tüüpi (oma denotaati), vaid teatavatel juhtudel võib kujutis (aga mitte
vahetu arhetüüp, nagu seda on tõlgendatud pildirüüstajate hereesias)
olla teise kujutise arhetüübiks. Just sellel põhineb nn. imettegevate
ikoonide kopeerimise praktika. Seega näiteks Kaasani Jumalaema
ikooni (s.t. imettegeva ikooni koopia) vahetuks arhetüübiks ei olnud
mitte Jumalaema ise, vaid nimelt temast tehtud konkreetne ikoon.

15 Viidata võib nt. Joann Neronovile, kes XVII saj. keskpaiku õpetas:
“Jumalale kuuluvat au ei tohi osutada ikoonidele, mis, kuigi nad ehk
peaksidki olema Jumala ja pühakute kujutised, on puust ja värvidest
käsitsi tehtud. Kas selle arutluse järgi ei peaks mitte pigemini inimesi
au sees pidama ja nendele palvet lugema, sest nad on loodud Jumala
näo järgi ning needsinatsed ikoonid ise valmis teinud?” (vt. Îëåàðèé
1906, 320). Vrd. ka 1653. a. kirikukoguga Muromi ülempreestri
Loggini asjus, kes muuhulgas oli väitnud, et “Päästja ise, Jumalaema
ja pühakud on oma ikoonidest auväärsemad” (kaasuse ajaloo kohta
vt. Ñìèðíîâ 1895, 39–40). Osaliselt samas vaimus võib käsitada
XVI sajandist tuntud kohtuasja Viskovatõi kohta [Viskovatõi, Ivan
(1520-ndate I pool – 1570) — Vene riigitegelane ja diplomaat Ivan IV
õukonnas. Oli Poola prikaasi juht 1549–1561. Sekkus ka vaimulikesse
asjadesse. Kritiseeris järsult Novgorodi ja Pihkva meistrite ikoone,
eitades XVI saj. ikoonimaalis juurduvaid abstraktsete sümbolitega la-
hendusi. Riigitegelasena püüdis reguleerida Venemaa keerulisi diplo-
maatilisi ja jõuvahekordi Leedu suurvürstiriigiga, kus edu ei saavutanud.
Teda süüdistati (alusetult) reetmises ja hukati piinates. — Tlk. mrk.],
kes oli väitnud, et ikoonil saab kujutada ainult seda, millel on olnud
ihuline kuju. Selles seoses olgu ära märgitud spetsiaalsed pildirüüsta-
mise vastu suunatud teosed, näiteks “Ikoonimaalija läkitus ja jutt



Paralleel keelega oli sama selge ka ikoonimaalijaile endi-
le. Näiteks vene ikoonimaalimise “algupärandites” (ikooni-
maalimise praktilistes käsiraamatutes, mida me ülal juba
mainisime) võib kohata ikoonimaalija võrdlemist preestriga:
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ikoonide austamisest”, mis võib-olla kuulub Jossif Volotskile (vt. välja-
andes Êàçàêîâà è Ëóðüå 1955, 320 jj.), või “Kirjatükk pildirüüstajate
ja kõikide kurjade ketserluste asjus”, mille on võib-olla kirjutanud
vürst Katõrev-Rostovski [Katõrev-Rostovski, Ivan (srn. 1640) — vene
kirjamees ja riigitegelane. Oli Boriss Godunovi õukonnas, Vassili
Šuiski ajal saadeti asumisele, Mihhail Fjodorovitš jagas talle hiljem
tähtsaid administratiivseid ja sõjaväelisi ametikohti. Ta on ühe täht-
sama XVII saj. alguse sündmusi kujutava teose autor. Selle pika peal-
kirja teisendas ta värsivormilises järelsõnas “Kroonikaraamatuks”
(1626), milles käsitleb faktidele toetudes ja isiklikke arvamusi varja-
tes “segadusteaega” Venemaal, mille tunnistajaks ta ise oli olnud. —
Tlk. mrk.] (vt. väljaandes Ñàââà, Ïëàòîíîâ è Äðóæèíèí 1907). Ühtlasi
vrd. ilmsete pildirüüstetendentsidega, mida on vahendanud Grigori
Kotošihhin [Kotošihhin, Grigori (u. 1630–1667) — Vene välisasjade
prikaasi (= ministeerium) ametnik, teose “Venemaast Aleksei Mih-
hailovitši valitsemisajal” autor. 1663. a. edastas rootslastele salasta-
tud dokumentide koopiaid ja põgenes välismaale, kus ta Ivan Selitski
nime all võeti Rootsi riigi teenistusse. Tema teose “Venemaast [---]”
leidsid vene ajaloolased XIX saj. algul Rootsi arhiivist koos selles
jäädvustatud üksikasjalike kirjeldustega XVII saj. Venemaa elust, riigi-
asutustest, saadikute vastuvõtu tavadest, õukonnarituaalidest, riigi-
valitsemise tavadest (pealinnas ja sellest kaugemal), sõjaväest, kau-
bandusest jm. 1667. a. tappis Kotošihhin majaperemehe, kes ta üürile
oli võtnud, ja hukati. — Tlk. mrk. (Êîòîøèõèí 1906, 54).

Mis puutub pildikummardamise iseloomu, siis annab sellest märku
Aleppo Paulose pajatus patriarh Nikoni suhtumisest ikoonidesse,
mille Moskva meistrid olid maalinud uuel, lääne-euroopalikul moel.
Nikon käskis need ikoonid kokku tuua, torkas neil silmad peast välja
ja neid kanti sellisel kujul mööda tänavaid. Seejärel peksis patriarh
need ikoonid katedraalis vastu põranda raudplaate puruks ja käskis
nad ära põletada; üksnes tsaari pealekäimisel jäeti nad põletamata ja
maeti maha (vt. Ïàâåë Àëåïïñêèé, III, 136–137). Mõistagi avaldub
ikoonikummardamine just siin, kusjuures ikoonidesse, mis olid va-
lesti maalitud, suhtuti kui kujutistesse, mille vägi on negatiivse ise-
loomuga (vrd. Nikoni suhtumisega “valedesse” kujutistesse; vt. ka
lk. 465, mrk. 50); vrd. sel perioodil valitseva täpselt samasuguse suh-
tumisega keelesse, nimelt ettekujutusega sellest, et vale väljendusviis
toob paratamatult kaasa ka vale sisu.



nii nagu preester loob kuju “jumalale omaste sõnade abil”,
nii elustab kuju ka ikoonimaalija — sõnade asemel kujutle-
mise ja joonte abil”16. Muuhulgas järeldub siit preestri ja
ikoonimaalija eluviiside vältimatu sarnasus17. Sellepärast
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16 Sissejuhatusest käsikirjalisele originaalile J. J. Jegorovi kogust (Vene-
maa Riikliku Raamatukogu käsikirjade osakond, fond 98, ¹ 1866).
See sissejuhatus võib vene käsikirjalistes “algupärandites” päris sageli
ette sattuda. Vrd.: “[---] pühakiri sõnades ja arusaamades on sama,
mis ikoonimaaling värvis ja esemetes” (Saltõkov-Štšedrini nim. Riik-
liku Avaliku Raamatukogu Sofia fondi käsikirjakogust ¹ 1208);
“[---] kui kuulmist meenutab sõna, siis nägemisest annab teada
ikoon: ikoon ja sõnamälu on samaväärsed” (vt. Ôèëèìîíîâ 1874,
21) jmt.

17 Ikoonimaalija eluviisist on eraldi juttu “Sajas peatükis” (“Ñòîãëàâ”)
[XVI saj. keskpaiku koostatud kogumik, mille moodustavad sada
kiriku- ja ilmalikku elu käsitlevat seadusandlikku peatükki. — Tlk.
mrk.] (pt. 43), “Eeskäijas” (“Êîðì÷àÿ”) jne. Sellele vastavalt on ikoo-
nikujutise loomine mõnes mõttes kõrvutatav sakramentaalse ümber-
ollustumisega (siinjuures vrd. põhimõtteliselt teistsuguse suhtumisega
sakraalsesse kujutisse katoliku traditsioonis): tõepoolest, õigeusu-
kiriku ettekujutuses Kristus “on lõplik tunnistus Jumala lihakssaami-
sest” (vt. L. Ouspensky 1962, 69; Ôëîðåíñêèé 1994, 66–67; Szolc
1973, 108). Just sellest näikse tingitud olevat ikoonimaalija loomingu-
protsessi eriline sümboolika, mis on seotud ikooni ilmsiksmuutmise-
taasloomisega (selle kohta üksikasjalikumalt vt. allpool).

G. Ostrogorski: “Samal ajal kui Läänes peab pühapilt kujutatavat
tegelast maalikunsti vahenditega kirjeldades esile kutsuma teatud
usulise liigutustunde ja harda hingeseisundi, siis õigeusu ikoon on
palvetaja jaoks Jumala, Neitsi Maarja ning pühakutega ühendusse as-
tumise vahend [---] Seetõttu ei ole katolitsismis oluline vanade ees-
kujude matkimine ja säilitamine, samas kui õigeusus on see absoluut-
selt kohustuslik” (Ostrogorskij 1930, 399).

Äsja öelduga seoses on keelud, mis ikoonimaalijatele võidakse ilma-
like (ikoonist erinevate) kujutiste suhtes kehtestada, üpris iseloomu-
likud. Vt. erireeglit “Eeskäijas”, mida vahel ikoonimaalimise algupä-
randites tsiteeritakse: “Selle kohta, kuidas õigeusklikul ikoonimaalijal
pole sünnis muud peale pühade ikoonide maalida. Sest kui keegi on
niisuguses pühas kunstis nagu ikoonimaalimine saavutanud täiuslik-
kuse, siis peale pühade ikoonide kujutamise ei kõlba tal midagi muud
üles joonistada ehk kujutada; see oleks inimese mõnitamine [---]”
(1903, 21–22). Tõepoolest, kui ikoonimaalijale omistatakse võime
kujutatav elustada, siis tuleneb siit ka põhimõtteline võimalus seda



on keskaegsel Venemaal iseloomulik ühesugune suhtumine
ikoonisse ja (püha sisuga) raamatutesse, mis avaldus terves
ettekirjutuste ja keeldude sarjas; vrd. näiteks evangeeliumi
suudlemisega, mis on analoogiline ikoonisuudlemisega,
evangeeliumi asetamisega kodusesse ikooninurka, lagune-
nud ikooni või raamatu väljaviskamise mõeldamatusega
(eraldi selle kohta vt. allpool) jmt.18

Nendes seostes oli täiesti loomulik, et tuntud djakk
[kreekakatoliku kiriku köster — tlk.] Ivan Viskovatõi, kes
(XVI saj.) protesteeris nähtamatu Jumala kujutamise vas-
tu — ka ususümbolil —, soovitas seda ikooni maalida ver-
baalset ja ideograafilist teksti põimides: “…kui maaliks
sellele ikoonile ainuüksi sõnu kasutades: Mina usun ainu-
lisse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse,
kes on kõigile nähtav ja nähtamatu, aga sealt edasi maaliks
ikoonimaali võtteid ja kujusid tarvitades: Ja Jeesusesse Kris-
tusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, ja nii edasi
kuni lõpuni välja”19. Seega mõlemad kujutusviisid (verbaalne
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võimet kuritarvitada. Osaliselt valab see valgust ka suhtumisele vale-
desse ikoonimaalidesse, millest ülal juttu oli.

18 Nähtavasti võidi täpselt samuti matmisel raamatuid kirstu kaasa pan-
na — analoogiliselt kirstu pandavate ikoonidega. Vrd. mõningate
sedalaadi näidetega töödes îëó åâ , I, 96; Ïàí÷åíêî 1973, 163.

19 Vt. Áóñëàåâ 1910a; 291. “Piscatori Piiblis” [Piscator — hollandi
päritolu kirjastaja, kes Piibli illustreerituna välja andis — tlk.] nii toi-
mitaksegi ja Simon Ušakov (nähtavasti selle Piibli mõjul) teeb seda-
sama, luues kompositsiooni “Meie Isa palve” sõnade järgi: Jumal-Isa
kujutatakse siin helendava paistena koos pealekirjutatud sõnaga
“Jumal” (vt. Ðåòêîâñêàÿ 1963, 258).

Aga Novgorodi Spass-Nereditsa kiriku “Viimsepäevakohtu” fresko-
tehnikas kompositsioonil asendatakse põrgusseminemise stseen püha
Anastassia kujutisega, ja see on seletatav selle nime etümoloogiaga,
kuivõrd Anastassia “kannab sümboolset nime, millega ida usuõpetuses
tähistatakse Kristuse laskumist põrgusse ehk anastasist (áíÜóôáóéò,
madalkeelselt áíáóôáóßá)” (vt. Ìóðüÿíîâ 1974, 169; seejuures “sõna
täpse tähenduse poolest on “anastasis” ülestõusmine, aga põrgusse-
laskumise all peetakse silmas ajavahemikku, mis jääb Kristuse suur-



ja ikooniline) esineksid kahe võrdväärse ja teineteist täien-
dava väljendamismoodusena20.

Ses mõttes omandab selline tinglik sümboolika sakraalses
kujutises, nagu seda on Kristuse kujutamine talle või kala-
na või evangelistide kujutamine tiivuliste loomadena, te-
gelikult otsekui sõna ja kujutise vahelise positsiooni21. Siit
tulenevaks loomulikuks järelmiks on olnud kirjasõna mõju
maalikunstile ja vastumõju — maalikunsti mõju kirjasõnale.
Nii üht kui teist mõjutust saab jälgida mitmest aspektist22.
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reedese ristisurma ja tema ülestõusmise vahele kolmandal päeval,
mida selle sündmuse järgi kutsutakse ülestõusmispäevaks [resp. “pü-
hapäevaks” — tlk.]). Niisiis püha Anastassia kujutis tõuseb siin esile
omapärase ideogrammina, mille on esile kutsunud nime seesmine
vorm (mis on seostatav ülestõusmispäeva kuvandi enda transtsen-
dentaalse iseloomuga; vrd. ülestõusmise “realistlikust” kujutamisest
loobumisega lääne XII saj. maalikunstis — vt. samas.)

20 Suhtumine (sakraalsesse) sõnasse võib omakorda sarnaneda suhtu-
misega ikoonisse. Eriti torkab see silma hesühhastide juures [kr. sõ-
nast Þåõ÷ç, vaikus, rahu — tlk.]. “Hesühhastid nägid sõnas selle poolt
tähistatava nähtuse olemust ja Jumala nimes — Jumalat ennast. See-
tõttu on sõna, mis pühasid nähtusi tähistab, hesühhastide arvates nii-
sama püha kui nähtus ise” (Ëèõà÷åâ 1958, 22).

Säärase ettekujutuse vastukaja võib kohata palju hiljemgi. Veel
1910-ndatel tekkis vene kloostris Athosel ühtäkki nimekummardajate
ehk nimejumalikustajate liikumine (mis seejärel leidis jätku Kaukaa-
sia eraklates), mille õpetuse kohaselt Jumala nimi ongi Jumal ise. See
liikumine on põlistatud vene luules — Mandelštam on sellele pühen-
danud imeilusa luuletuse “Athosel veel siiamaani [---]” (“È ïîíûíå
íà Àôîíå”); sellesamaga võib olla tegemist ka Gumiljovi luuletuses
“Sõna”. Lähemalt vt. Óñïåíñêèé 1977).

Sellest vaatekohast lähtudes võidakse teistsugune suhtumine sak-
raalsesse sõnasse — sõna tingliku, konventsionaalse iseloomu tun-
nustamine — samastada pildirüüstega.

21 Tõepoolest, sedalaadi kujutistel võib olla täiesti samasugune roll kui
ikoonitiitlitel (seletavatel pealkirjadel); vrd. näiteks evangelistide
kujutistega. Huvitav on ometigi see, et taolised kujutised kutsusid
esile kirikupoolse protesti.

22 Vt. Êèðïè÷íèêîâ 1895; vrd.: Ëèõà÷åâ 1966. Vrd. analoogiliste tähe-
lepanekutega keskaegse lääne kunsti allikates: Schapiro, 1973, 1–17.



Siin tarvitseb märkida, et ikooni pealkirjad (tiitlid) on
ikoonimaalil kujutatu hädavajalik komponent. Sakraal-
esteetika ettekujutuste kohaselt väljendab pealkiri algkuju
samal määral, kui mitte suuremal määral kui kujutis ise.
Identifitseeriva pealkirjata ei saa ikooni ollagi — just samuti,
nagu ei saa ikooni olla kujutiseta; võrdsel määral austata-
vad on nii kuju kui ka nimi23.

Ülaltoodud ja nendega sarnaseid seisukohavõtte arves-
tades on selge, et väljend “ikoonimaali keel” kujutab endast
midagi oluliselt rohkemat kui pelgalt metafoori. Kui räägi-
takse ikoonimaali keelest, siis peetakse siin tavaliselt silmas
teatavat sümboolsete kujutamisvahendite spetsiifilist süs-
teemi, spetsiifilist just ikooni maalimiseks. Avaramas se-
miootilises plaanis on kujutavale kunstile kohaldatavaks
“keeleks” otstarbekas pidada maaliteoses rakendatavat
kujutise vahendamise süsteemi tervikuna.

Niisuguse lähenemisviisi puhul ilmneb, et mõned ikooni-
maali keele iseärasused ei ole iseloomulikud ainuüksi ikoo-
nile ja et nad ühendavad ikooni keskaegse maalikunstiga
üldisemalt (nad on omased keskaegsele kunstile üldse).
Loomulikult kehtib see eeskätt kujutamise kõige üldisemate
seaduspärasuste kohta maalil. Sedalaadi karakteristikute
käsitlemisel on õiguspärane ikoonimaalide kõrval toetuda
ka erinevatele maaliteostele — sel määral, millisel need
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23 Vt. Ôëîðåíñêèé 1994, 88; Ñàëòûêîâ 1974, 282. Just siit saab seletuse
paradoksaalne asjaolu, millele on tähelepanu juhtinud Meyer Scha-
piro, ja nimelt, et muistsed kunstnikud “on sageli tundnud, et nad pea-
vad oma maalid varustama isikunimede ja isegi tegevust identifitsee-
rivate lausetega, kuigi üldise arvamuse kohaselt, mille aluseks on kiri-
ku autoriteet, on pildid tummaks, kirjaoskamatutele mõeldud jutlu-
seks” (Schapiro 1973, 11).

Selles mõttes on tähenduslik, et vene ikoonide pealkirjad on sageli
kreekakeelsed — nad ei ole üldse mõeldud arusaamiseks, vaid nimelt
seesmiseks sakraalseks (müstiliseks) samastumisloomeks — kuju ja
nime ontoloogilise ühendumise kinnituseks.



viimased haakuvad ikoonidega üldiste kujutamisvõtete
pinnal.

Seejuures on rida kujutist moodustavaid erijooni iseloo-
mulikud ja ainuomased vaid kujutisele ikoonimaalil (need
iseärasused võivad olla teatud määral seotud ikooni prag-
maatilise funktsiooniga); f o r m a a l s e l t eristavad just
nemad ikooni ilmalikust pildist.

Käesolevas töös tuleb juttu eeskätt üldistest formaalsetest
karakteristikutest, mis ei ole omased ainuüksi ikoonile,
vaid keskaegsele (osaliselt ka veel vanemale) kunstile üldse,
kuid mis kõige ilmekamalt avalduvad just ikoonimaalis.
Ühenduses sellega puudutame ka mõningaid formaalseid
tunnuseid, mis on iseloomulikud ainult ikoonile. Suuri-
mat tähelepanu osutame siinjuures vanavene kunstiteoste-
le, kuivõrd meie uurimisaine mõned spetsiifilised aspektid
näikse eriti ilmekalt ja selgesti avaldunud olevat just seal.

Tähelepanu keskmesse satub edaspidi seega vanavene
ikoonimaal, kuid vajadust mööda kaasatakse vaatlusse ka
monumentaalmaal ja miniatuur. Samal ajal on meil kavas
toetuda teistelegi muistse kujutava kunsti teostele — sel
määral, millisel üldised kujutamisvõtted neid ikoonimaali-
ga ühendavad.

Maaliteoses kasutatavat kujutise komponeerimise süsteemi
saab uurida eri t a s a n d i t e l — kas silmas pidades kujuta-
tavate objektide spetsiifikat, teisisõnu nende semantikat,
või kujutamisvahendite endi spetsiifikat. Siin võib jällegi
ilmneda analoogia fonoloogilise, grammatilise, semantilise
jmt. uurimistasandite eristamisega loomuliku keele uuri-
misel. Igal tasandil kontrollivad edastatavat sisu vastavad
formaalsed piirangud ja see läbib antud tasandile iseloo-
muliku transformatsiooni (mis on omakorda täiesti ana-
loogiline teatava sisu edastamisega teatavas keeles).
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Niisiis pildi kogusüsteemi saab jagada mitmeks spetsiaal-
seks — ja suhteliselt iseseisvaks — süsteemiks, mis samu
kujutamisvahendeid kasutades võivad omavahel sattuda
teatavasse konflikti24. Mõistagi võime üht tasandit vaadel-
des abstraheeruda maalikunsti teiste tasandite olemasolust;
ent ammendava analüüsi saab teostada üksnes kõiki tasan-
deid kaasates.

Kõige üldisemaks ja ilmsesti kõige olulisemaks analüüsi-
tasandiks tuleb tunnistada tasand, mis käsitleb ruumi- ja
ajasuhete vahendamist maaliteoses o l e n e m a t u l t k u j u -
t a t a v a t e o b j e k t i d e s p e t s i i f i k a s t (s.t. olenematult
nende semantikast) — teisisõnu tasand, mis käsitleb reaalse
kolme- või neljamõõtmelise ruumi ülekandmist maalikuju-
tise kahemõõtmelisele tasapinnale. Sellel tasandil uuritakse
seega optiliste ja geomeetriliste piirangute süsteemi, mille
tingib sellele vastav perspektiivisüsteem. See tasand n.-ö.
määrab kujutusvahendite sõnavara enda, mis maaliteose
tarvis on kokkuleppeliselt ette antud, s.t. potentsiaalsed
võimalused kombineerida kujutise elemente (nende kombi-
natsioonide semantilist sisu arvestamata).

Piirangute üldist, perspektiivisüsteemiga määratavat süs-
teemsust reguleerib spetsialiseeritum kujutamissüsteem,
mis on juba vahetult seotud nende või teiste kujutatavate
objektide eripäraga. Niisugusel juhul mõjutab kujutamis-
võtteid objekti semantika, s.t. seda või teist kujutamis-
süsteemi kasutatakse olenevalt sellest, mida kujutatakse.
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24 Konflikt eri kujutamissüsteemide vahel võib esile tõusta eeskätt kuju-
tamispõhimõtete teisenemise etappidel (vt. lk. 454–455 näidet ikooni
pühaduse mõnede üldiste ideograafiliste atribuutide interpreteerimi-
sest uute esteetiliste normide positsioonilt), kuid mõnikord ka mingi
kindlal ajastul omaksvõetud kujutamisvõtete üldkeele sees (vt. lk.
502–503 näidet ikooni perspektiivi- ja semantiliste suhete võrdsusta-
tud edastamise kohta figuuride suhtelise suuruse kaudu; vrd. lk. 455,
mrk. 30 ja lk. 511–513, mrk. 132.



Muuhulgas võib siin uurida kujutamisvõtete erinevust, mis
oleneb kas kujutatavate figuuride suuremast või vähemast
tähenduslikkusest või kujutatava maailma teatavast varja-
tud liigendusest25 (sellel peatume allpool pikemalt).

Veelgi spetsiaalsemal tasandil saab analüüsida maali-
keele mitmesuguseid i d e o g r a a f i l i s i märke, mis on eriti
aktuaalne just ikoonimaali uuringutes. Näiteks ikoonidel
saab eritleda pühakuid diferentseerivaid eri tunnuseid, mille
kohta pakuvad üksikasjalikku teavet ikoonimaali käsiraa-
matud (“algupärandid” jt.26). Siin kehtib küllaltki range
reglementeeritus; näiteks võib märkida, et kõik “isikuväli-
ne”27 pühaku kujutamisel, muuhulgas tema riietus, esindab
tavaliselt tunnuseid, mis ei iseloomusta pühaku indivi-
duaalsust, vaid (“näo”) positsiooni, (kategooriat esiisade,
märtrite, vagade isade, pühameeste, preestermärtrite jmt.
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25 Benjamin Lee Whorf’ilikus mõttes. Vt. Whorf 1956, milles tüpo-
loogiliselt analoogilisi probleeme — s.t. teatava märgisüsteemi sisu-
tasandiks oleva maailma segmenteerimisega seotud probleeme —
käsitletakse loomulike keelte pinnal.

26 Vene ikoonimaali algupärandid on teada XV–XVI sajandist. Kirjutisi
varakristliku sümboolika kohta võis enne seda leida nn. seletavatest
psaltritest (mille ilmumine ulatub tagasi XI sajandisse) ja glossaariu-
midest [tundmatuid sõnu seletavatest sõnastikest — tlk.]. Selle kohta
vt. nt. Áàòàëèí 1873, 45–46; Ãîëóáèíñêèé, I, 2, 218.

Bütsantsis olid ikoonimaalimise algupärandid (nii kujutavad kui ka
tõlgendavad) kindlasti olemas juba XI sajandil (vt. Ãîëóáèíñêèé II,
2, 370–371).

27 “Isikuväliseks” (“äîëè÷íîå”) ikoonil nimetatakse seda, mis näosse ja
üldse kuju kehaosadesse ei puutu.

Tarvitseb märkida, et erinevus “isikuomase” (“ëè÷íîå”) ja “isiku-
välise” vahel on ikoonimaalimise praktikas erakordselt tähtis. Reeg-
lina kanti maalile kõigepealt “isikuväline”: rüüd, saalid, künkad jmt.,
ja alles hiljem asuti “isikuomaste” kujutiste juurde (samasugune talitus-
viis kehtis muide ka Kreekas ning Itaalias; selle kohta vt. Ðîâèíñêèé
1903, 65). “Isikuomaseid” ja “isikuväliseid” kujutisi maalisid väga
sageli erinevad meistrid (keda vastavalt nimetatigi “meistriteks”
(= “ëè÷íèêè”) ja “õpilasteks” (= “äîëè÷íèêè”)).



hulgas28), mis sellel on. Samal ajal “isikuomased” tunnused
ja ennekõike habeme kuju, mis iga näo tarvis on rangelt
reglementeeritud29, kuuluvad juba individuaalsete tunnus-
te hulka, mille järgi see või teine pühak tuvastatakse. See-
juures vene ikoonidel ei näe peaaegu mitte kunagi (kui äga
üksikud erandid välja arvata) pühakut ilma talle omase
riietuseta — just samuti, nagu ka bõliinades ei jäeta kange-
lasi mitte mingil juhul ilma neid iseloomustavatest “püsi-
epiteetidest”. Seega on riietus oma märgilise funktsiooni
poolest analoogiline nimbuste või identifitseerivate peal-
kirjade (“tiitlitega”), mis kujutise juurde kuuluvad.

Teisest küljest ka niisugused individuaalsetena näivad
tunnused, nagu tõmmu näonahk, vaevatud olekut väljen-
davad vormid, näoilme karmus (kaasa arvatud lapse kuju-
tamisel, keda maaliti väikese täiskasvanuna), esindavad
pühaduse vältimatut atribuuti, s.t. olemuse poolest sama-
sugust pühaku üldtunnust, nagu seda on nimbus30.
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28 Vt. 1916, 13. Hilisemates ikoonimaalimise algupärandites
eristatakse järgmisi rüüde liike: esiisade, vanatestamentlikke, apostli-
te, preestrite, diakonite, märtrite, bojaaride, vürstide, vojevoodide,
tsaaride rüüsid (vt. samas).

29 Vt 1910
30 Huvitav on märkida, et see põhimõte võib sattuda vastuollu kujutise

loomise teiste põhimõtetega ikoonimaalil. Haruldaseks näiteks on
XV saj. ikoon “Neitsi Maarja toomine templisse” Moskva Vaimuliku
Akadeemia kogust (mida eksponeeriti näitusel “Balkani kunst” Andrei
Rubljovi nimelises muuseumis 1972. a.). Sü�eele vastavalt on neitsi
Maarjat siin kujutatud väikese tüdrukuna, mistõttu Jumalaema figuur
antud ikoonil on väiksem kõikidest teistest figuuridest. Samal ajal —
äsja märgitud üldise seaduspärasuse survel — on tal täiskasvanu nägu
ja täiskasvanu riided. Teisisõnu, Jumalaema on siin kujutatud ikono-
graafilisele kaanonile vastavalt — just nii, nagu teda ikoonidel tavali-
selt maalitakse — vaid selle erinevusega, et proportsioonide poolest
(võrreldes teiste figuuridega maalil) on tema figuuri kahandatud. See-
juures on see paradoksaalselt vastuolus kujuloomise teise seaduspära-
susega ikoonil, mille järgi vähendatud mõõtmetele vastab semantiliselt
vähemtähtis figuur (vt. lähemalt siinses kogumikus lk. 502–503).



Iseloomulik on olnud reaktsioon säärastele kujutamis-
võtetele XVII sajandil — vahel juba reprodutseeriva maali-
kunsti, mitte enam ikoonimaalimise positsioonidelt. Näiteks
oma vaadete poolest Simon Ušakovile lähedane ikooni-
meister Jossif kirjutas (XVII saj. teisel poolel): “Kust küll
arulagedad vaidlejad on saanud sellesinatse juhatuse maa-
lida pühakute palet ühtemoodi — tõmmude ja ähmaste
nägudega? Kas kogu inimeste sugu on ühenäoliseks loo-
dud? Kas kõik pühakud on olnud tõmmu näonahaga ja
kõhnad?” Ja edasi: “Kui poisike [peetakse silmas jõululaps
Kristuse kujutist — B. U.] on noor, siis kuidas saab tema
näo süngeks ja tõmmuks maalida?”31. Vastupidi, uue estee-
tilise orientatsiooni kohaselt tuleb pühakute kõiki vorme
ja ihuliikmeid maalida nende t ä i u s l i k k u s t silmas pida-
des. Vrd. sellesama ikoonimeistri Jossifi tähelepanuväärse
lausega: “Kui neil [pühakutel — B. U.] siin maa peal ka
olid koolnu ihuliikmed, siis sinna, taevasse, ilmusid nad
oma hinge ja ihu poolest elustatute ja valgustatutena”32.
Niisiis, v o r m i d e t ä i u s l i k k u s e s t ikoonil (nende ilust,
õilsusest jmt.) oli nüüd saanud pühaduse maaliline atribuut,
s.t. samasugune üldine (aga mitte individuaalne) ideograa-
filine tunnus33.

Teisest küljest vrd. ülempreester Avvakumi, konservatiiv-
se suuna esindaja protestiga uue ikoonimaalimise vastu;
tema meelepaha kutsus esile see, et “Immanueli kujul Lu-
nastaja Kirikus on nägu punsunud, huuled punased, juuksed

456 BORISS USPENSKI

31 Vt. Áóñëàåâ 1910e, 429–430.
32 Vt. samas, 429.
33 Selles seoses vt. Èîôôå 1944–1945, 252–254. Vrd. maalikunsti aka-

deemiku õpetussõnadega, mis pärinevad 1830-ndatest: “Kunstnik
peab pühakuid kujutama parima väljanägemisega, mis on inimese
jaoks võimalik, arvestades nende eluaastaid ja nende teadmisi […] jä-
relikult ei tohi võimalikuks pidada vaevatud ihu, mis on inimese jaoks
kehtiva maapealse ebatäiuslikkuse tulemus.”



käharad, käed ja lihased tursked, sõrmed prisked; niisamuti
on jalad kogukate puusade all ja ta on ülepea nagu kõhukas
ja paks sakslane, ainult mõõka pole puusale sirgeldatud. Ja
kõike seda,” lõpetab Avvakum, “on maalitud lihaliku taga-
mõttega, sest ketserid ise armastavad lihavat priskust ja
eelistavad ülevusele madalust [---] Kõik selle on aga vasta-
line, hoorajääger Nikon välja mõtelnud, et maalida n i i,
n a g u e l u s o n [---]”34. “Vaata pühasid ikoone,” soovitab
Avvakum, “ja sa näed jumalamehi [s.t. märka neid, kes
Jumalat austavad — B. U.] nii, nagu nende välimust on ku-
jutanud tublid maalimeistrid: näod, käed ja poosid ja kõik
tunded on peened, ja paastust ja tööst ja kõigest neid taba-
nud vaevast kurnatud. Aga teie olete nüüd nende välimust
muutnud, kujutate neid samasugustena, nagu te ise olete —
suur kõht ees ja rasvane lõust peas, ja käed-jalad on nagu
notid” (samas, vrg. 291). Sellega sarnast protesti kehade
kerekakstegemise vastu võib hiljem leida ka Andrei Denis-
sovi “Pomooride vastustes”35 (50. vastus, § 20): “Praegused
[---] kunstnikud [---] ei maali ikoone vanade kreeka ja vene
imettegevate ikoonide eeskujul, vaid omaenda mõttetar-
kust mööda: muudavad Lunastaja Kristuse ja teised püha-
mehed välimuselt paksuks ja muudki ei kujuta niimoodi,
nagu vanadel pühadel ikoonidel, vaid ladinlaste ja teiste
moodi, nii, nagu on Piiblites trükitud [mõeldakse gravüüre]
või siis lõuendile maalitud [mõeldakse pilte]”. Seejuures rõhu-
tatakse, et “ladinlased, kes maalikunstis vana kirikutradit-
siooni ümber tegid, maalivad pilte omaenda tarkusest”36.
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34 Vt. vestlust “Ikoonimaalimisest” (Àââàêóì 1927, vrg. 282–283).
35 pomoorid — slaavi sugu rahvaste läänepoolsemaid hõime Valge, Balti

ja Jäämere rannikualadel. Pomooride hulgast on võrsunud vanausu-
liste sekt “Pomooride üksmeel”. — Tlk. mrk.

36 Vt. Ïîìîðñêèå îòâåòû, 183. Vrd. ka vanausuliste manitsustekogu-
mikuga XIX sajandist: “Nemad maalivad pühakute kujusid võõralt:



Sellele vastavalt keeldusid vanausulised uusi ikoone kum-
mardamast, väites nimelt, et nendel ei ole kujutatud püha-
kuid, vaid elusaid inimesi. Näiteks Rostovi rätsep oli väitnud
metropoliit Ionale: “Ikoonidele te maalite omi nägusid ja
teie jumalateenistus ei ole teenistus, vaid pillerkaaritami-
ne…”37. Kõikides nendes väljaütlemistes on eeskätt juttu
kujutamise naturalistlikkusest, mis ikoonimaalile ei ole põhi-
mõtteliselt omane. Protest elusarnaste kujutiste (“kerekaks-
tegemise”) vastu leidis kõige lõpuks kajastuse ka õigeusu-
kiriku järjekindlas võitluses sakraalsete skulptuuride vastu
(mis samal ajal katoliiklikus pühamus on nii tavalised)38.
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silmanurgad lähevad nina kohal vastamisi, keha poolest on nad ras-
vunud ja töntsakad, Saksamaa rõivad seljas” (Ëèëååâ 1880, 55; vrd.
Øëÿïêèí 1891, 61).

37 Vt. Ðóìÿíöåâà 1990, 31.
38 Vene kiriku suhtumise kohta sakraalsesse skulptuuri vt. nt. Ïåòðîâ

1904; Óñïåíñêèé 1982, 112–113. Leskovi jutustuses “Muskusveis”
kirjeldatakse munka, kes salaja nikerdab pühakute kujusid, andes
endale sedalaadi tegevuse lubamatusest aru: “Isa Sergi oli käsitöös
erakordselt osav inimene [---] Tal oli ühe pühaku kuju, mis oli puust
väga osavasti välja nikerdatud; kuid ta näitas seda mulle ainult korra,
ja sedagi tingimusel, et ma kellelegi ei räägiks” (Ëåñêîâ, I, 58).

Niisugune suhtumine sakraalsesse skulptuuri on õigeusklikus tra-
ditsioonis iseloomulik ja seda tarvitseb pidada nii või teisiti seotuks
erilise suhtumisega ikoonisse, mis õigeusku läänekristlusest eristab.
Kui pärast pildirüüste ajastut kehtestati ikoonikummardamise dog-
ma, siis ei olnud Bütsantsis üldiselt kombeks — üksikud erandid välja
arvatud — püstitada pühakute skulptuure (siiski vrd. Kristuse skulp-
tuuriga ühes Konstantinoopoli XIV saj. kirikuist — nn. Uues Basiili-
kas, mille oli ehitanud juba Basileios Makedooniast [Basileios Make-
dooniast (832 või 836–886) — Bütsantsi imperaator, päritolult talu-
poeg, kuid tegi õukonnas karjääri. Temast sai peagi imperaator
Michael III “kaasvalitseja” ja pärast oma patrooni surma (866) sai
Basileiosest imperaator, kelle poliitikat iseloomustas pragmaatilisus
(reformis õigussüsteemi). Ta arendas kunste, ehitustegevut ja teadust.
Rahvasuus peeti teda õiglaseks ja rahuarmastavaks valitsejaks ning
teda on võrreldud koguni Piibli Taavetiga. Muuseas sõlmis ta rahu
Kiievi-Venemaaga ja tema tahtel algas venelaste ristiusustamine. —
Tlk. mrk.]. Seda skulptuuri nähes oli eriti rabatud Novgorodi palve-



Kujutamise ideograafilised võtted ikoonil, freskol ja eriti
miniatuuris võivad viia äärmusliku formaliseerimiseni.
Näiteks ühe või teise figuuri või eseme m i t m u s l i k k u s t
võidakse väljendada mingisuguse ühe iseloomuliku detaili
kordamise kaudu tagaplaanil. Nõnda vahendatakse sõjaväge
ühe või kahe sõjaväelase figuuriga, kelle selja taha maali-
takse paras kogum kiivreid; linna vahendatakse pühakoja
kujutisena, mille tagant on näha hulk kirikute sibulkupleid
(analoogiline mitmuslikkuse edastamise võte on meil ole-
mas egiptuse kunsti näol: vrd. ühe figuuri kontuuri mitme
kordamisega rahvahulga kujutamisel). Olgu märgitud, et
antud võte on täielikus vastavuses grammatilise reduplit-
seerimisega mitmuse väljendamisel (see moodus esindab
tervet hulka loomulikke keeli)39.

Analoogiliselt sellega võib eritleda maaliteose erilist,
s ü m b o o l s e t tasandit ja uurida sellele vastavat värvi-
sümboolikat ning muistse kujutise sümboolseid märke.
Kujutavas kunstis võib kohata erinevaid sümboli käsitusi,
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rändur Stefan, kes kirjutas, et “Kristus seisab ühes kirikus väga-väga
elava inimese moodi — mitte ikooni peal, vaid seisab omaette”; vt.
ïåðàíñêè 1934, 55). Samal ajal i l m a l i k u d skulptuurid, mis olid
valmistatud veel antiiktraditsiooni vaimus, ei olnud Bütsantsis harul-
dusteks. Niisiis ka siin saab täheldada ilmaliku kujutise illusionistlik-
kuse (antud juhul kolmemõõtmelisuse) ja sakraalse kujutise ideograa-
filisuse (antud juhul kahemõõtmelisuse) iseloomulikku vastandamist.

39 Aleksandr Kirpitšnikov toob ilmekaid näiteid ikoonimaali mõjust
verbaalsele tekstile, kus lõvide augus käiva Taanieli piibliloo ümber-
jutustamisel räägitakse k a h e s t lõvist — olgugi et Piibli järgi oli neid
s e i t s e [vt. Taanieli raamatu lisad: “Lohemadu”, 32 — tlk.]. Arv
kaks seitsme asemel oli tekkinud ikoonikujutise mõjul, kus kaks fi-
guuri kannavad mitmuse üldist tähendust. Vt. Êèðïè÷íèêîâ 1895,
222. [Siinsele arutlusele reduplikatiividest lisaksin analoogi süntag-
made näol eesti keelest, kus kaks eri tähendusega sõna omandavad
semantiliselt teisesel tasandil p a l j u s u s t väljendavate reduplikatiivide
(re + duplicatio kahekordistumine) funktsiooni, nt.: siin-seal = paigu-
ti; läbi ja lõhki = igas mõttes; nii ja naa = igapidi jmt. — Tlk. mrk.]



millest lähtuvad erinevad maalikunsti sümboolse tasandi
uurimisviisid.

Ühelt poolt võidakse sümboli all erinevalt tavalistest
märkidest mõista kujutise niisuguseid (minimaalseid) ele-
mente, mille tähendus ei olene neid ümbritsevast konteks-
tist40. Teisiti öeldes määrab sümboolsete märkide tähenduse
eranditult nende semantika (s.t. paradigmaatilised suhted),
ja mitte mingil juhul need süntaktilised (süntagmaatilised)
suhted, milles nad paiknevad.

Teataval määral teisest vaatepunktist ja kitsamas tähen-
duses võib sümbolitena kujutavas kunstis mõista neid mär-
ke, mis esimese tasandi märkide suhtes, milleks on lihtsalt
tähendust omavad kujutised, saavad teise tasandi märki-
deks. Teisiti öeldes on juttu niisugusest situatsioonist, kus
teatav märk tervikuna (s.t. väljendus ja sisu kokku) on oma-
korda tähistamas teatavat teist sisu. Näiteks kuke kujuta-
mine võib vene miniatuuris märkida koitu, samal ajal kui
ööd kujutatakse pärgamendirulli kujul jmt. (ill. 17–18).
Oluline on see, et taolistel juhtudel on väljenduse ja sisu
sidumiseks nõutav teistkordne operatsioon, mõtte täiendav
ümberkodeerimine kõrgemal tasandil, mis on analoogiline
loomulikus keeles toimuva ümberkodeerimisega, kui moo-
dustatakse fraseoloogilisi üksusi. Seda seoste komplitseeri-
tust (tähistaja ja tähistatava vahelise distantsi suurenemist)
saab pidada sümboolsele kujutamisele iseloomulikuks. Teisi-
sõnu: sümboolsete märkide korral käib jutt t i n g l i k k u s e
suhtelisest suurenemisest (kui määratleda suhtelisuse astet
nende sidemete arvu järgi, mis seovad tähistaja tähista-
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40 Tõepoolest, kõige üldisemal juhul määrab kujutise minimaalse ele-
mendi tähenduse tema ümbrus; näiteks punkt võib kujutada nööpi,
naelapead, silmatera jmt. Kontekstist lahtirebituna kaotavad need
elemendid oma tähenduse (selle kohta vt. Schapiro 1969, 238). Kuid
see ei käi sümboolsete märkide kohta.



tavaga, s.t. komponentide arvu järgi ahelas “märgi märgi
märk [---]” jne.)41.
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41 Selles seoses on iseloomulik olnud reaktsioon vanavene ikooni süm-
bolismile XVI–XVII saj., mis leidis väljenduse nõudes loobuda abst-
raktsete vormide kujutamisest ikoonil (mh. loobuda Jumal Seebaoti
kui nähtamatu olendi kujutamisest, kellele kehastatud vormi polegi
antud. Selle küsimuse oli tõstatanud djakk Viskovatõi ja 1554. aastal
just selleks kokkukutsutud kirikukogu mõistab Viskovatõi hukka.
Saja aasta pärast (1667) keelab kirikukogu Seebaoti kujutamise ome-
tigi ära, s.t. tunnistab Viskovatõi arvamuse õigeks. (Üksikasjalikult
Viskovatõi kohtuasja kohta vt. Àíäðååâ 1932; Èîôôå 1944–1945,
244–245, 247; Áóñëàåâ 1910a; Ãîëóáèíñêèé, II, 1, lk. 841 jj.; Ãîëó-
áèíñêèé, II, 2, lk. 358 jj.). Sama iseloomulik on Maksim Kreeklase
vastuseis Ristilöödu kujutamisele ristilöödud Seeravi näol: “see oleks
lausa ketserlus, sest on teada, et seeravid [seerav — Piiblis kuuetiivali-
ne taevane olend, taevahierarhias kõrge ingel — tlk.] ja hinged on
kehatud, aga kehatut kinni naelutada ei saa” (vt. Ìàíñâåòîâ 1874);
vrd. Georgi Konisski (1717–1795) [Konisski, Georgi — valgevene
kirikutegelane ja kirjanik. Oli Kiievi Vaimuliku Akadeemia õppejõud
ja rektor. 1747. a. lavastati Akadeemias tema draama “Surnute üles-
tõusmine”, millesse oli põimitud viis ukraina rahvakeelset intermee-
diumi. — Tlk. mrk.] hilisema katsega interpreteerida seesuguseid
kujutisi juba kujutava maalikunsti positsioonidelt, kus tema “Värssi-
des Kristusele, keda kujutatakse magava sülelapsena” mõtestatakse
ikoonimaali tinglik sümboolika ümber kujundlikuks didaktiliseks
tekstiks (vt. Ãåîðãèé Êîíèññêèé 1913, 3; ill. 21):

Oi võluväge, imet kummalist,
Oi jumal-lapse und ja magamist!
Ta risti löödud! Ta ei näegi und.
Meid päästab jumal-lapse piinatund!

Samal ajal Jossif Vladimirov, uue, naturalistliku (“elusarnasuse”) es-
teetika esindaja, on oma traktaadis ikoonimaalimisest (mida ülal juba
tsiteeriti) “Kosmose” kui vanamehe traditsioonilise allegoorilise
kujutamise kohta “Püha Vaimu laskumise” ikoonidel irooniliselt
hüüatanud: “Või sa siis märkad vanameest, kes seisab pimedas maja
keskel [---]” (vt. Ñàëòûêîâ 1974, 278). (Esialgselt kujutati “Püha Vai-
mu laskumise” kompositsioonis apostlite kõrval rahvaid; X sajandil
hakkas neid asendama Kosmose — krooni kandva vanamehe kuju,
mis maaliti tumedale foonile.)



Lõpuks, ikooni puhul on olulise tähendusega ka teose
seesmine sümboolika, ja see ei ole aktuaalne niivõrd resul-
taadi, kuivõrd ikoonimaali loomisprotsessi seisukohast42,
kuigi ühel või teisel määral võib see ka kujutatul endal
peegelduda. Näiteks teatav sümboolne tähenduslikkus on
juba ikoonimaalija vahenditel endil: ikoonivärvid peavad
olema taimset, mineraalset ja loomset päritolu43. Eriline
tähendus võidi omistada ka määra mõistele (moodulile,
mida vormi ülesehitamisel arvestati)44. Mõnedel andmetel
võisid preestritud vanausulised (kes tavatsevad XVII saj.
religioosse elu laadist küllalt täpselt kinni pidada) kuju
maalimisel kasutada “pealekasvatamise” tehnikat, mis an-
diski kujutatava figuuri taasloomist edasi sümboolselt —
kõigepealt joonistati skelett, mille peale seejärel kasvatati
muskulatuur; edasi tuli järjekorras maalida nahk, ihukar-
vad ja riided, ja lõpuks kujutatava näo juurde kuuluvad
spetsiaalsed atribuudid45. Kui pöörduda ikoonimaalijate
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42 Võib ka öelda, et see sümboolika pole aktuaalne niivõrd selle jaoks,
kes ikoonimaalil kujutatut tajub, vaid selle jaoks, kes ikooni loob.

43 Selle kohta vt. Ouspensky, Lossky 1952, 55. Vrd. veel Ôëîðåíñêèé
1994, 95.

44 Kiievi-Petšerski pühade meeste elulookogumik annab teada, et Vse-
volod Jaroslavitši alaealine poeg (tulevane vürst Vladimir Mono-
mahh) raviti terveks Siimoni kuldvööga, mis talle vööle pandi — selle-
sama vööga, mis oli olnud mooduliks Petšerski pühakoja ehitamisel.
Vt. Ìàòâååâà 1971, 162; Ìóðüÿíîâ 1973, 196.

45 Vt. Hauptmann 1965; autor viitab W. Hollbergi publitseerimata
monograafiale, mille autor oli taolise tehnika tunnistajaks olnud
Peipsi-äärsete “fedossejevlaste” juures.

On huvitav, et nähtavasti kasutasid analoogilist tehnikat vanad
itaalia meistrid. Selle kohta on näiteks olemas ülestähendus Albertilt,
kes on kirjutanud: “Siin leidub neid, kes sellele, mis ma ülal ütlesin,
vastu vaidlevad, ja nimelt, et sellega, mida maalija ei näe, tal asja ei
ole. Seda sobib neil meeles pidada; kuid enne kui me inimesele riided
selga seame, joonistame ta ikkagi üles alasti ja rüütame alles siis; ja
alasti keha kujutades paneme täpselt niisamuti kõigepealt paika tema
luud ja musklid, millele me alles seejärel ihukorra peale kanname



terminoloogia juurde, siis ikoonimaalimise protsess hak-
kab teiselt poolt välja nägema kujutise sümboolse ilmsiks-
muutmise järkjärgulise protsessina (näiteks ikoonimaali-
mise terminoloogia kohaselt a v a b (“ðàñêðûâàåò”) meistri
õpilane selle, mis on “isikuväline”; selleks tarvitatavat värvi
nimetatakse “(alusmaalingu) värvilahenduseks” (“ð à ñ ê -

ð û ø êî é ”) [Siinset sõnamängu ei saa eesti keeles termino-
loogiliselt edasi anda. — Tlk.]46) — ikooni pinnal avatakse
kujutis, mis on otsekui ette antud; seega ikoonimaalija just-
kui e i l o o g i kujutist, vaid t e e b s e l l e n ä h t a v a k s47.
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[---]” (Leon Battista Alberti. “Kolm raamatut maalikunstist”; teine
raamat — väljaandes Àëüáåðòè, II, 46). Väärib märkimist, et Alberti
kõneleb sellest kui iseenesest mõistetavast ning teadaolevast faktist
(ja mitte kui mingist uuendusest).

46 Vrd. ikoonimaalija töö kirjeldusega: “Kunstniku maalitav ikoon ei
tule temalt; ta vaid eemaldab katted ikoonilt, mis juba — seejuures
enne aegade algust — on olemas; ta ei kata lõuendit värvidega, vaid
otsekui puhastab selle kõrvalistest kihististest, vaimse reaalsuse “kir-
jetest”. Ôëîðåíñêèé 1969, 80).

47 Siit ka loomulik järeldus, et muu-usuline maalikunstnik ei saa kujutist
õigesti nähtavaks teha, ja tema käega maalitud ikoon ei saa järelikult
kultuse objektiks olla. Oleariuse ja Adamsi teadetel on venelased au
sees pidanud ainult neid ikoone, mis on venelaste või kreeklaste maa-
litud (vt. Îëåàðèé 1906, 315; Àíãëèéñêèå ïóòåøåñòâåííèêè …, 64).
Teisisõnu on venelased au sees pidanud ainult õigeusklike meistrite
maalitud ikoone. Sellekohane spetsiaalne ettekirjutus tehti “Eeskäi-
jas”; ikoonide kohta “mis on uskmatute käega maalitud”, öeldakse
siin nii: “Kuigi kujutised ikoonil on sarnasuse poolest kiiduväärt ja
osavalt tehtud, ei saa neid kummardada, sest nad on maalitud uskma-
tute käega; k u i g i n e e d i k o o n i d o n g i s a r n a s e d, a g a n e n d e
h i n g e i o l e p u h a s” (tsit. väljaandest Áîëüøàêîâ 1903, 22–23).
Täpselt samuti võisid vanausulised (pärast kirikulõhet) keelduda tun-
nustamast neid ikoone, mis ei olnud maalitud vanasse usku kuulunud
ikoonimaalijate poolt (seda võib näha isegi vanausuliste pisisektide
hulgas, kus tunnustatakse ainult neid ikoone, mis on maalitud antud
sekti kuuluvate meistrite poolt).

Palve kaudu suhtlemine maalitud kujutisega ikoonil oli omakorda
lubatud ainult õigeusklikele; muu-usulistel ei lastud seda teha. Toosama
Olearius annab teada, et kui saksa kaupmees tema aegu venelaselt



Iseenesest võib ikoonide ülemaalimise (“ümberparanda-
mise”) protsessil endal — vanale kujutisele uute salvestiste
pealekandmisel — olla sakraalne (sümboolne) tähendus.
Asjaolu, et uued pealekanded tehti juba olemasolevatele
kujutistele, ei olnud võib-olla sugugi alati seletatav öko-
noomsuse kaalutlustega, nagu seda tavaliselt arvatakse.
Põhjenduseks saab tuua etnograafilised (ja arheoloogilised)
paralleelid. Näiteks austraallased on perioodiliselt uuen-
danud maalinguid selleks, et kujutisele uut väge anda48.
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kivimaja ostis, “olid venelased kõik krohvile maalitud ikoonid viim-
seni maha kraapinud ja neist järelejäänud tolmu endaga kaasa vii-
nud” (Îëåàðèé 1906, 316; vrd. analoogiliste näidetega: Öâåòàåâ
1890, 334–335). Vrd. samuti Mihhail Lilejevi avaldatud juhtumiga,
kus korterit üürinud vanausulised olid perele kuuluva uueusuliste
stiilis maalitud Jumalaema ikooni ära rikkunud, sest perenaise ikoon
oli rippunud nende ikoonide kõrval ja nende seletust mööda segas
see neid palvetamisel (Ëèëååâ 1895, 400). Niisiis põhimõtteliselt pee-
takse müstilist (palve-) osadust kujutisega ikoonil võimalikuks ka siis,
kui see, kes ikooni tajub ja see, kes ikooni on maalinud, ei ole ühte
usku, kuid seda kontakti peetakse valeks ja sellel võib olla soovitule
vastupidine mõju. Ikooni tegija ja ikooni tajuja usutunnistuste ühte-
langevust peetakse möödapääsmatuks tingimuseks just õige palvle-
miskontakti — ja mitte kontakti üldse — loomisel.

Selles mõttes on täiesti seaduspärane, et preestritute vanausuliste
kirikukogul Novgorodis, kus pandi alus nn. fedossejevlaste vanausu-
sektile, nimetatakse Nikoni kiriku preestreid “iidolikummardajateks”
ja nende jumalateenistust ikoonide ees võrreldakse ohvritoomisega
saatanale endale. Mitte mingil juhul ei saa seda pidada pildirüüstami-
seks, nagu Sergei Zenkovski arvab, eeldades protestantliku teoloogia
mõjutusi (Çåíüêîâñêèé 1970, 440), sest vanausulised ja Nikoni-
eelsed ikoonid olid fedossejevlaste silmis jäänud “pühadeks” ja järeli-
kult ei ole siin tegemist protestiga ikoonide kui niisuguste austamise
vastu, vaid see on kas protest ebaõigete, ebaõigeusupäraste kujutiste
vastu (kui jutt käib uutest, uususuliste ikoonidest), või protest eba-
õige palveosaduse vastu õige kujutisega (kui jutt käib vanadest,
Nikoni-eelsetest ikoonidest).

48 Vt. Ôîðìîçîâ 1969, 251; vrd. Elkin 1930.
Huvitavaks näiteks suhtumise kohta, mis demonstreerib ümber-

tehtud ja uue kujutise seost, on Jemeljan Pugatšovi portree Ajaloo-
muuseumi kogust Moskvas. Pugatšovi, isehakanu kujutis on peale



Selles seoses on iseloomulik, et igerikuks muutunud ikoo-
ne, mis vanadusest juba lagunema olid hakanud, ei tohti-
nud ära visata, isegi mitte ära põletada49. Samal ajal võis
neid surnuaeda matta või jõevooluga allavett lasta, mis on
kõrvutatav ürgse paadimatuse kombega50.
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maalitud imperatriss Katariina kujutisele, millel on vaieldamatult süm-
boolne tähendus (vt. Áàáåí÷èêîâ 1953, 499–500). Seejuures on ise-
loomulik, et portretist on kujutamise tehnikat silmas pidades olnud
vanausuline ikoonimaalija (vt. samas). Niisiis on antud seiga põhjusta-
nud ikoonimaalimise võtete ülekandmine ilmaliku maali valdkonda.

49 Omakorda ei ole siingi raske tuua etnograafilisi paralleele; vrd. nt.
kujutiste matmiskombega Obi-äärsetel soomeugrilastel (Ñîêîëîâà
1971, 213).

50 Vt. Óñïåíñêèé 1982, 185. Täpselt samuti ei visatud ära ka lagunenud
raamatuid, vaid lasti nad allavett minema. See komme nii raamatute
kui ka ikoonide puhul on vanausulistel meie päevini säilinud. Vrd.
samuti mõnevõrra teistsuguste andmetega rmt-us Øëÿïêèí 1913, 89,
98; seal on juttu sellest, et luitunud ikoone ja raamatuid võidi põletada
või allavett lasta või, lõpuks, viia kõige kõrgemasse kohta — kella-
torni. Siiski on kahtlane, kas neid võidi põletada (vrd. suhtumisega
ikoonipõletamisesse lk. 447, mrk. 15 ja lk. 521) või üldse ühel või tei-
sel viisil h ä v i t a d a. Iseloomulik selles seoses on keeld maalida ikooni
klaasile, “sest see on kildudeks purunev materjal” (vt. Áîëüøàêîâ
1903, 23, viitega nomokaanonile [kirikuseaduste kogule — tlk.]).
(Samal ajal püüab Jossif Vladimirov XVII saj. teisel poolel spetsiaal-
selt põhjendada tarvitamiskõlbmatuks muutunud ikoonide põleta-
mise võimalikkust oma ülalmainitud ikoonimaalimise kohta käivas
traktaadis, mis kujutab endast traditsiooniliste ettekujutuste revidee-
rimiskatset. Vt. Ñàëòûêîâ 1974, 274).

Huvitav on märkida, et Solovetski kloostri mungad, kes kirikulõhe
aegadel keeldusid (patriarh Nikoni reformidega sanktsioneeritud) uut
kombetalitust sisaldavaid raamatuid arvestamast, ei söandanud neid
hävitada (põletada), vaid toimisid nendega niisamuti, nagu nad olid
toiminud luitunud ikoonidega — neil lasti veega minna (“vastselt
parandatud [---] trükitud raamatutel rebiti kaaned küljest ära ja
nad pilluti vette, aga kaaned põletati ära”; vt. väljaandes Ñóááîòèí,
III, 327).

Teisest küljest patriarh Nikon (kes ise oli muide ikoonimaalija)
äratas rahva hulgas rahutusi sellega, et oli käskinud mõned ikoonid
anda ümber maalida ning seejuures kujutise ning allkirja eelnevalt
maha kraapida (muuseas, siingi ilmutab end taas ühetaoline suhtumine



Üpris tähendusrikas on siin pärimus sellest, kuidas püha
Vassili Bla�ennõi peksis vapustatud palvetajate silme all
kiviga puruks Jumalaema imettegeva ikooni. Tuli välja, et
ikoonitahvlil oli püha kujutise alla maalitud kurat51. Ette-
kujutus maalitud kujutise ja teda katva uue kujutise tingi-
matust seotusest (s.t. esimese mõjust teisele) kerkib siin
eriti ilmekalt esile.

Võib ütelda, et maaliteose see tasand, mis vahendab ruu-
mi- ja ajasuhteid kujutisel, on — olenemata kujutatavate
objektide spetsiifikast — kõrvutatav fonoloogilise tasandiga
loomulikus keeles (sest mõlemal juhul on kõne all väljen-
dusvahendite see inventar, mis on kokkuleppeliselt varem
süsteemi sisestatud). Kujutatavate objektide spetsiifikaga
vahetult seotud kujutamissüsteemi saab kõrvutada seman-
tilise tasandiga loomulikus keeles (lähemalt vt. allpool).
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sõnasse ja kujutisse!); seda peeti ikooni rüvetamiseks, arvestades, et
nii olid teinud pildirüüstajad (vt. Ãèááåíåò, II, 473–475; vrd. samuti
Ãèááåíåò, I, 20, mrk. 1). Ometigi oli Nikon nii toiminud sellepä-
rast, et need “ikoonid ei olnud maalitud isade tava kohaselt, vaid
paavsti- ja ladinapäraselt ümberpandutena”, s.t. need olid tema vaa-
tekohast nähtuna ebaõiged kujutised. Kuid antud juhul pakub meile
erilist huvi ühiskonna reaktsioon, milleks oli protest sakraalse eseme
hävitamise vastu; paistab kergesti kätte, et säärane reaktsioon on üld-
joontes analoogiline Solovetski munkade suhtumisega uueksparan-
datud “Nikoni sugu” raamatutesse.

51 Vt. Ïàí÷åíêî 1974, 150. Peab ütlema, et säärane nõiduvate ikoonide
maalimise praktika (millel on musta maagia iseloom), oli Venemaal
tõepoolest tuntud. Nõnda näiteks tõdetakse ühes suurvene olme etno-
graafilistest kirjeldustest, et “mõned pühade-maalijad pintseldavad
krunditud tahvlile kõigepealt saatana ja kui see kujutis on ära kuiva-
nud, krundivad tahvli uuesti üle ja maalivad pühamehe alles teisele
krundikihile” (vt. Èâàíèöêèé 1890, 119). Palvetaja pöördub niisuguse
kujutise ees (oma kavatsuse vastaselt) seega siis saatana poole, ilma et
ta seda ise teaks, mispeale tema palve omandab vastupidise mõtte.
Niisiis rikutud, nähtamatuks muudetud kujutis ei kaota ülemaalituna
midagi oma väest: ta on teda katva kujutisega vahetult seotud ja see-
pärast palvetaja, kes pühaku kujutise poole pöördub, satub kirjelda-
tud situatsioonis tegelikult kontakti kuradiga.



Edasi, tasand, millel uuritakse maalikeele ideograafilisi mär-
ke, on kõrvutatav loomuliku keele grammatikatasandiga
(vrd. mitmuse väljendamisvõtete tüpoloogilise analoogiaga
maalikeeles ja loomulikes keeltes, millele ülal osutasime).
Lõpuks, maaliteose sümbolistlikku tasandit saame teatud
lähenemisnurgast kõrvutada loomuliku keele fraseoloogi-
lise tasandiga, nagu äsja nägime.

Ülal oleme rääkinud maaliteose eri tasanditel kehtivatest
üldistest kujutamissüsteemidest, mis on tingitud antud teose
kultuuriajaloolisest kontekstist. Just nemad kokku moo-
dustavadki kunsti “keele”.

Samal ajal saab kunstnik nendesse üldistesse kujutamis-
süsteemidesse põhimõtteliselt igal tasandil sisestada oma
isikupärase materjali struktureerimise süsteemi, millel oma-
korda võib olla (antud meistri jaoks) suuremal või vähemal
määral regulaarne iseloom.

Nõnda näiteks paralleelselt pildi geomeetrilise ülesehi-
tuse üldise süsteemiga, mis tuleneb selles kasutatavast
perspektiivisüsteemist (s.t. kujutise suhestamise süsteemist
mitmemõõtmelise ruumiga), saab kasutada ka selle või teise
kunstniku jaoks või koguni konkreetse teose jaoks indivi-
duaalset k o m p o s i t s i o o n i süsteemi (s.o. kujutatava
reaalsuse suhtes sõltumatut piltteksti esteetilise strukturee-
rimise süsteemi), mis seab pildi elementide seostamisele
omad lisapiirangud52.
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52 Vrd. k o m p o s i t s i o o n i ja k o n s t r u k t s i o o n i vastandamisega
mitmes töös, kus “kompositsioonina” käsitatakse väliste kujutusva-
hendite korrastatud ühtsust pildil — lahus pildi sisust, s.t. kujutamis-
ainest (vrd. nt. niisuguseid iseloomulikke kompositsioonisüsteeme,
nagu vertikaaltelg El Greco piltidel, diagonaalne jaotus Rubensil,
tsentraalsümmeetria Tintorettol ja Botticellil jmt.), aga “konstrukt-
sioonina” — kujutise vahendamissüsteemi ennast, mis ei olene teksti
esteetilisest ülesehitusest. Niisuguse piiritlemise kohta vt. Aleksandr



Sama käib ka kõrgemate tasandite kohta: eri meistritele
ühise kujutamissüsteemi kõrval maaliteoses võidakse se-
mantilisel tasandil kasutada ka neid või teisi individuaal-
seid semantilisi efekte.

Näiteks ikoonil “Novgorodlaste võitlus suzdallaste
vastu” Tretjakovi galeriist antakse vägede taganemisest ja
pealetungist teada vägede lippude lehvimissuuna kaudu.
Pealetungivate suzdallaste lippude kangas (alguses) ja nov-
gorodlaste oma (pärast) on lehvimas ettepoole [= liikumise
suunas — tlk.]. Taganevate suzdallaste lipud lehvivad kan-
gaga tahapoole. Seega lippude lehvimist ei määra siin tuule
suund (nagu see leidnuks aset realistlikul kujutisel), vaid
puhtalt semantika (sümboolika).

Teistel sedasama sü�eed kujutavatel ikoonidel lehvivad
lipud alati ühes suunas (ja nemad säärast semantilist tähen-
dust ei kanna; ill. 19–20).

Kui maaliteoses kasutatavat — antud kultuuri tingimus-
tes — üldist kujutamissüsteemi võib õigustatult sarnastada
keele kui sotsiaalse kommunikatsioonivahendiga, siis ühelt
või teiselt autorilt lähtuvaid individuaalseid lisapiiranguid
võib võrrelda individuaalse väljendamissüsteemiga. Tõe-
poolest, selle sõna tõelises mõttes on kommunikatiivne ise-
loom ainult pildi üldsüsteemil; määrav on põhimõtteline
eeldus, et pildil kasutatavat kunstilist süsteemi ei pea valda-
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Gabritševski (Ãàáðè÷åâñêèé 1928, 66) ja Pavel Florenski töödes
(Ôëîðåíñêèé 1993, 14–117, 120–122, 128, vrd. 314).

On mõistetav, et konstruktsioonil kui puhtalt keelelisel nähtusel
puudub tavaliselt päris individuaalne iseloom. Teiselt poolt kompo-
sitsioon, kui tal individuaalne iseloom puudub, kuulub s t i i l i näh-
tuste hulka (vrd. arvamustega stiilianalüüsi semiootiliste aspektide
kohta: Óñïåíñêèé 1969). Kuivõrd käesolevas töös on võetud vaatluse
alla ikooni keele kõige üldisemad küsimused, siis me antud termino-
loogilist eristamisviisi ei järgi ja kasutame terminit “kompositsioon”
laias tähenduses.



ma ainult kunstnik, kes pildi on maalinud (olles seega teate
edastaja rollis), vaid ka vaataja, kes pilti tajub (ja kes vasta-
valt sellele on teate vastuvõtja rollis). See tekitab võimalusi
pilti valesti mõista (interpreteerida pilti keeles, mis ei ole
see, mida pildi loomiseks on kasutatud).

Kuid pildi looja individuaalses kunstilises süsteemis see
kõik ei kehti: siin ei nõuta vaatajalt mingisuguseid eelne-
vaid teadmisi; üldiselt on ka süsteemil endal pigemini eks-
pressiivne kui kommunikatiivne iseloom.

Meie järgneva vaatluse aineks saab eranditult maaliteose
üldine (aga mitte individuaalne) süsteem, s.t. süsteem, mis
ei hõlma üksnes kunstnikku, vaid ka vaatajat. Seejuures
pakuvad meile huvi eeskätt maaliteose need tasandid, millel
on tegemist kujutatavate objektide ruumilis-ajaliste vahe-
kordadega (s.t. ruumilis-ajaliste suhete vahendamine eri-
nevates kujutamissüsteemides ja, vastupidi, võimalus kuju-
tise järgi rekonstrueerida reaalsed suhted ajas ja ruumis).
Peab ütlema, et siin, nagu me edaspidi näeme, saab (eri ta-
sanditel) samaaegselt rakendada rohkem kui üht kujutamis-
süsteemi.

Ühtlasi ei hakka me siinses töös käsitlema neid tasandeid,
mis on seotud muistse ikooni sümboolika ja ideograafiaga
(mida tohiks suuresti õigustada selle küsimuse läbitöötatus
nii ikoonimaalimise algupärandites kui ka spetsiaalsetes
ikonograafia-alastes uurimustes).
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RUUMI STRUKTUREERIMISE PRINTSIIBID
MUISTSES MAALIKUNSTIS

—

Suhteliselt hiljutised53 uurimused võimaldavad kõnelda
spetsiaalsete perspektiivivõtete kompleksist muistses — eel-
kõige keskaegses — maalikunstis, teisisõnu ruumikarakte-
ristikute vahendamise süsteemist kujutise kahemõõtmelisel
tasapinnal. Seda süsteemi võib tinglikult nimetada “pööra-
tud perspektiivi süsteemiks”.

Pööratud perspektiivi süsteem tuleneb vaatajapositsioo-
nide paljususest, olles seega seotud vaataja seiredünaamika
ja seda saatvate (mitmeti pilguhaardesse ulatuvate) näge-
mismuljete summeerimisega. Summeerimisel kandub see
vaatajapositsiooni dünaamika kujutisele üle, mille tulemu-
sena sünnivadki pööratud perspektiivi vormidele iseloo-
mulikud deformatsioonid54.

Tsentraal- ja pööratud perspektiivi süsteemide vastan-
damine saab eeskätt seotud olla kas vaatajapositsiooni staa-
tilisuse või siis vastupidi, dünaamilisusega. Siit tuleneb
muuseas ka figuuride iseloomulik tardumus muistses maa-
likunstis (näiteks ikoonil); liikuda pole neil vaja — liigub
vaataja ise, s.t. vaataja positsioneerib oma vaatepunkti fi-
guuride suhtes ümber (mis funktsionaalselt on üks ja see-
sama). Sellele on vastandatavad hilisema (tsentraalperspek-
tiivse) kunsti iseloomulikud järsud rakursid, mitmesugused
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53 Vt. Æåãèí 1965; Æåãèí 1964; Æåãèí 1970; Ôëîðåíñêèé 1967;
Áàêóøèíñêèé 1923; Panofsky 1927; Wulff 1907; Grüneisen 1911
Vrd. samuti Bunim 1940; Baldassare 1959.

54 Vt. Lev �egini tsiteeritud töid; samas vaadatakse läbi vormi geomeet-
rilised transformatsioonid, mis seejuures antud süsteemis aset leiavad.
Vrd. samuti Áàêóøèíñêèé 1925, 68–74, 115–119, kust võib leida
öeldule sarnase pööratud perspektiivi vormide analüüsi laste joonises.



liikumist vahendavad pöörded, mis lähtuvad vaatajaposit-
siooni liikumatusest.

Võib liialdamata öelda, et vaatepunktide paljusus ning
sellega seotud vaatajapositsiooni dünaamilisus on keskaeg-
set kujutavat kunsti ühendavaks teguriks. Muuseas: see ei
käi ainult üksikute kujutiste, vaid ka maalitud monumen-
taaldekoori üldise süsteemi kohta.

Kui interjöörimaalingud lääne-euroopa renessansikunstis
on arvestatud teatava vaatajapositsiooni jaoks, mille muu-
tumine (näiteks vaataja lähenemine) võib kujutist moonu-
tada, siis maalingute puhul bütsantsi ja vanavene kunstis
peetaksegi silmas vaatepunkti muutumist: kujutis ehita-
takse üles nii, et see ei paista moonutusena, seiraku vaataja
seda mis vaatepunktist tahes55. Võib koguni arvata, et maa-
lingute süsteem võidi mõningatel juhtudel luua just vaataja
liikumist arvestades (vrd. selles seoses püsivalt jälgivate
silmade ning äkki sähvatavate nimbuste efektiga vene ja
bütsantsi monumentaalkunstis)56.

Niisiis pööratud perspektiiv, nii nagu ka tsentraalpers-
pektiiv, on reaalse maailma ruumikarakteristikute vahenda-
mise tinglik süsteem kujutise pinnal. Igasugune formaalne
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55 Vt. Demus 1947, 34.
56 Vrd. Ëàçàðåâ 1971, 100. Seal rõhutatakse, et Bütsantsi (ristkupliga)

kiriku dekoratiivne süsteem on loodud arvestusega, et vaataja tajub
seda risti ühest harust ringipidi teise suundudes. Lazarev tsiteerib see-
juures patriarh Photiose jutlust (mille ta on pidanud 858. ja 865. a.
vahel), milles pühakojas asuva vaataja muljeid kirjeldatakse järgmi-
selt: “Siit vaadates näib kõik muu hõljumas olevat ja pühamu tundub
justkui pöörlevat. Sest see, et silmitsetava külluslik mitmekesisus vaa-
taja läbielamisi igasugu käänakute ja kestva liikumise pealt suunab —
selle kannab kujutluse jõud isikliku elamusena seiratavasse üle” (vrd.
Mango 1972, 185). Teisisõnu: vaataja liikumine otsekui antakse
kujutisele üle, luuakse liikuva kujutise efekt.

Lakkamatult jälgivate silmade efektist kristlikus ja varasemas kuns-
tis vt. Schapiro 1973, 60 (mrk. 79).



süsteem seab edastatavale sisule teatavad piirangud, mida
antud süsteemi piires ei tajuta. Niisuguste piirangute tund-
maõppimine on ülimalt tähtis süsteemi funktsioneerimise
mõistmiseks. Kehtivate piirangute jõul eristatakse retsep-
teeritavas sisus relevantset mitterelevantsest, s.t. omista-
takse suuremal või vähemal määral suvaliselt ühtedele te-
guritele tähtsam, teistele jälle päris tähtsusetu roll57.

Niisugusteks formaalseteks etteantud piiranguteks teatri-
laval on näiteks aja, koha ja tegevuse piirangud. Vaataja on
juba ette valmis nende piirangutega muganduvalt leppima,
transformeerides oma tajumudelit nii, et neid tinglikkusi
mitte tajuda.

Täpselt samuti me oleme ette valmis selleks, et maali-
teoses leidub teatud moonutusi (võrreldes sellega, mida me
reaalselt näeme). Ühtede või teiste moonutuste valik on
tinglik, kuid nende olemasolu on vältimatu. Saab öelda, et
neid või teisi moonutusi e i t a j u t a sisuliselt, vaid a k t -
s e p t e e r i t a k s e pildi vaataja poolt kui etteantut. Arutlu-
sed nende otstarbekuse üle ei ole kujutamissüsteemi pii-
ridest väljumata õigustatud (ja tarvitseb arvata, et kunsti
vahetul tajumisel nimelt nendesse piiridesse jäädaksegi).

Näiteks mitmesugused murtud ja moonutatud vormid
näivad pööratud perspektiivi süsteemis — võrreldes selle-
ga, kuidas me neid näeksime ühest vaatepunktist — eba-
olulistena; kuid see-eest peetakse eriti tähtsaks edastada
see mulje, mille me eset igast küljest vaadates saame.

Tsentraalperspektiivi süsteemis, vastupidi, on oluline
edastada mulje, mille vaataja antud momendil ja antud
vaatepunktis saab. Et reaalselt on vaataja liikvel ja sum-
meerib erinevatest vaatepunktidest saadud muljeid — seda
peetakse siinjuures ebaoluliseks (ebaolulisena näib isegi
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57 Vt. Óñïåíñêèé 1962.



meie nägemise binokulaarsus — see, et tegelikult me ühi-
tame kaht vaatepunkti).

Lihtsustatult saab öelda, et esimesel juhul on oluline see,
missugune kujutatav objekt on, samal ajal kui teisel juhul
on oluline see, millisena ta n ä i b, milline ta kunstniku
silmale paistab olevat58. (Sellest vaatenurgast saab kunsti
arengu kergesti siduda filosoofilise mõtte arenguga — näi-
teks vastandades keskaegse maailmavaate absoluuditaot-
luse uusaega iseloomustavale subjektivismile.)

Kunst evolutsioneerub staadiumide järjepidevas vaheldu-
mises, mille käigus varem suhteliselt ebaolulistena tundu-
nud tegurid omandavad äkki erilise tähenduse, samal ajal
kui huvi teiste, varem tähenduslike tegurite vastu hakkab
kaduma. Kui tsentraalperspektiivi teatavad üldprintsiibid
(üks vaatepunkt ja ainsana fikseeritav hetk) leidsid kõige
järjekindlama väljenduse XIX sajandi kunstis (eeskätt “klas-
sikalises” impressionismis), siis maalikunsti edasine areng
(Cézanne’ist alates59) tähendab paljuski naasmist pööratud
perspektiivi (vaataja muljete summeerimise) põhimõtete
juurde.

Vaatajapilgu iseloomuliku dünaamika järelmiks keskaeg-
ses maalikunstis on olnud kujutatavate esemete suhteliselt
ulatuslik deformatsioon (kui seda võrrelda tsentraalpers-
pektiivse süsteemiga). Tõepoolest, esemeid on sageli raske,
kui mitte võimatu tervikkujutisest eraldi ära tunda (tsent-
raalperspektiivses süsteemis, kus isoleeritud kujutised on
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58 Vrd. lääne ja ida kristliku kunsti vastandamisega Otto Demus’il, kes
lausub, et kui “lääne kunstnik […] loob illusiooni ruumist”, siis “büt-
santsi kunstnik taotleb elimineerida ruumi sattumuslikud optilised
omadused. Selle tulemuseks lääne praktikas on pilt reaalsusest; büt-
santsi kunstniku taotluseks on säilitada kujutluse reaalsus” (Demus
1947, 33–34).

59 Vt. Novotny 1937; Loran 1970, 31–32, 46–58, 76–79.



sama hõlpsasti kokkuviidavad reaalse tegelikkusega60 kui
pilt tervikuna, see muidugi nii ei ole).

Viitaksime kas või arhitektuuri kujutamisele muistsel
ikoonil — ehitise sisevormidele (nn. ïàëàòíîe ïèñüìo) või
horisondi kujutamisele (“ikooniküngaste” kujul61); pers-
pektiivi transformeerimise tulemusel muutuvad nende vor-
mid sedavõrd tinglikuks, et terviktekstist isoleerituna on
neid peaaegu võimatu tegelikkusega vastavusse viia.

Tõepoolest, kui pilt on maalitud tsentraalperspektiivi
reeglite järgi, siis on alati võimalik prepareerida pildilt sel-
lel kujutatud ese kui osa tervikust ja viia see reaalse tege-
likkusega vahetult vastavusse (säärane prepareering võib
kajastuda eseme esteetilises tajus, mitte aga eseme vastavu-
ses tegelikule maailmale). Seda sellepärast, et iga kujutatav
objekt on siin oma kujutise sarnane. (Täpselt samuti võime
näiteks võtta joonise, prepareerida sellelt kujutise mingi-
sugusest detailist ja kõrvutada seda vahetult detailiga, mida
kujutatakse.)

Ent muistses, renessansieelses kunstis nii ei olnud. Kuju-
tis keskaegses maalikunstis ei ole niivõrd teatava üksiku
reaalse objekti koopia (mingile sarnasusele ei näi kujutis
sageli isegi pretendeerivat), kuivõrd sümboolne osutus
tema k o h a l e kujutatavas maailmas (s.t. maailmas, mis
teda ümbritseb). Teisisõnu: maalikunstniku ülesandeks on
kujutada maailma, mis eeskätt t e r v i k u n a on s a m a n e
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60 S.t. oma denotaatidega.
61 “Ikoonikünkad” ei ole midagi muud, kui pildi tagaplaanil paiknev pin-

nas, mis kuhjatakse kokku vaatajapositsiooni dünaamikast tekkivate
perspektiivi deformatsioonide tulemusel (vt. Æåãèí 1965). Analoo-
gia “ikooniküngastele” vaatab vastu ka Vaffiost pärit Kreeta karikate
nendest iseäralikest klotsitaolistest vormidest, mille tähendus oli omal
ajal kunstiteadlaste seas esile kutsunud poleemika ja mida Boriss
Vipper käsitab “pinnase kujutamisena, kaljutükkidena”. Vt. Âèïïåð
1922, 71–72.



(kuigi üksikasjades see võib erineda sellest, mida silm reaal-
selt näeb) — tema ülesandeks on kujutada omaette olevat
mikromaailma, mis tervikuna on suure maailma sarnane,
kuid mille üksikud objektid on selle üldülesande funkt-
sioonid. Ja vastavalt sellele võib siis ka iga kujutis eraldi
kujutatavatest esemetest erineda.

Siit järgneb, et eraldiolevate objektide välisele sarnasu-
sele illusionistlikus maalikunstis vastandub maailma kui ter-
viku sarnasus pööratud perspektiivi süsteemis (koos kuju-
tatava maailma vormide üksikute parameetrite võimaliku
moonutamisega). Nüüd on võimalik ütelda, et kujutis kui
tervik muutub kujutatava tegelikkuse m ä r g i k s, ja et märgi
üksikuid fragmente ei viida oma denotaatidega vastavusse
vahetult, vaid kõigi fragmentide suhte kaudu tervikuga62.

Muistne kunstnik ei saa kujutada (või ei püüdle kujutama)
lauda niisama, sest reaalselt asetseb see laud teda ümbrit-
sevas ruumis; seepärast peab kunstnik kõigepealt maalima
selle ruumi enda (ja siin on talle toeks dünaamiline vaataja-
positsioon) ning sellega koos meid otsekui kujutise sisse
tooma.

Niisiis seisab kunstnik ülesande ees struktureerida näh-
tav ruum ümber enesessesulgunud ruumiks, kohandades
seda kahemõõtmelise pinna ja pildi mõõtmete piiratusega.
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62 Seejuures tuleb silmas pidada, et kujutise ruum renessansieelses maali-
kunstis võib loomulikul kombel liigenduda mikroruumide kogu-
miks, milles iga üksikut ruumi iseloomustab omaette vaatajaposit-
siooni dünaamika. Kujutatav maailm jaguneb niisugusel korral mit-
meks suhteliselt iseseisvaks ruumiliseks mikromaailmaks, mille para-
meetrites esitataksegi nendes paiknevad objektid (need mikromaail-
mad saavad pilti tajuva vaataja teadvuses liituda üheks tervikuks juba
puht-sisulisel, mitte enam formaalsel tasandil). Puhtformaalsest vaa-
tepunktist jaguneb pilt niisugusel juhul mitmeks pildiks, mille vahel
tekivad kindlad ruumilis-ajalised suhted ja millest igaüht eraldi saab
käsitada ülal tehtud järelduste valguses. Vrd. lk. 423–426 (ill. 2).



Kõigepealt ei teki korrelatsioon mitte elus paikneva laua
ja pildil paikneva laua vahel, vaid elusmaailma ja pildimaa-
ilma vahel (s.t. korrelatsiooni satuvad ruum, milles laud
asetseb, ja selle ruumi peegeldus pildil). Perspektiivi seadus-
pärasustel on mõlemat maailma samastav, üht maailma tei-
seks tõlkiv (n.-ö. ümberarvestav) funktsioon. Aga konk-
reetne objekt (näiteks laud) fikseeritakse tema koha kaudu
maailmas (nii ühes kui teises); üksikult võetuna ei peagi
laud olema oma denotaadiga (reaalse lauaga) vahetult seo-
tud — sarnane ei ole siin niivõrd konkreetne kujutis ise,
kuivõrd tema relatiivne suhestatus (eseme kohale reaalses
maailmas vastab kujutatava eseme koht pildimaailmas63).
Niisiis, esmaselt on laua funktsiooniks kätte näidata tema
koht kujutatavas ruumis.

Seega konkreetset objekti ei eksponeerita muistsel ikoonil
(resp. freskol, miniatuuril) kellegi isiku omaette vaatepunk-
tist (nagu see leiab aset tsentraalperspektiivses süsteemis),
vaid seda kujutatakse olevana ikooni erilises mikromaailmas
(mis tervikuna on sarnane reaalse maailmaga), ja järelikult
ei ole see kujutis üldiselt võttes sõltuv individuaalsest vaate-
punktist64. Võiks ütelda, et muistse kunsti süsteemi ei saa
siduda mingi oma (isikliku) skeemi pealesurumisega kuju-
tatavale maailmale, vaid reaalsuste (“olemise kehandite”)
omaksvõtuga ja reaalsustest arusaamisega niisugustena,
nagu nad on65.
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63 Eeskätt peetakse siin silmas füüsikalis-geomeetrilist vastavust, kuid
printsiibil endal on üldisem iseloom; muuhulgas ei ole see rakendatav
üksnes reaalses, vaid ka teatud tinglikus, sümboolses ruumis (selles
seoses vrd. lk. 502).

64 Sellel alusel saab pööratud ja tsentraalperspektiivi erinevust sidestada
“rahva teadvuse üldise religioosse stabiilsusega”, mis vastandatakse
“üksikisiku individuaalsele suvale selle omaette vaatepunktiga, see-
juures vaatepunktiga just antud hetkel” (Ôëîðåíñêèé 1967, 385).

65 Vrd. Boriss Vipperi märkusega kontrasti kohta egiptuse ja euroopa
uue kunsti vahel. “Kontrast seisneb selles,” kirjutab Vipper, “et



Niisiis võime teha järelduse, et kujutise vastavus tegelik-
kusele muistse kunsti süsteemis ei lähtu üksikesemete vasta-
vusest, vaid vastavusest kujutatavale tervikmaailmale. Es-
maselt ei teki suhe mitte maali teatava fragmendi ja sellele
vastava reaalse objekti vahel, vaid kujutatud tervikmaailma
ja reaalse maailma vahel. Üle kõige tähtis on terviku sarna-
nemine, osa aga on määratav suhte kaudu tervikuga. Selle
saab vastandada tsentraalperspektiivsele süsteemile, milles
pilt on vaateväljas kujutiste kogumina, millest igaüks on
kujutatavaga vahetus vastavuses, s.t. on temaga vahetult
sarnane; aga tervikuna saab kujutiste kogum peegeldada
kujutatavate objektide reaalset kogumit. Seega tervik kuju-
neb siin osadest ise66.

Öeldu otseseks järelmiks on ruumi suletus muistses kujuti-
ses67. Muistne kunstnik positsioneerib end eeskätt kujutise
s i s s e, m i t t e a g a v ä l j a p o o l e: nagu öeldud, kõigepealt
ei kujuta ta objekti ennast, vaid seda objekti ümbritsevat
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egiptlane ei pea võimalikuks ruumiillusiooni, seda näilist sügavust,
millele toetub euroopa kunsti väljenduslikkus. Ruumi sügavust, mis
eurooplase jaoks peitub vaid optilises illusioonis, tahab egiptlane
näha reaalse ulatuvusena. Seepärast kujutab ta reljeefi seinal selle
reaalses ulatuvuses. Ta tahab eseme kõiki mõõtmeid demonstreerida
ruumiliselt: mitte ainult laiust ja kõrgust, vaid ka sügavust. Sel põhju-
sel ta laotab figuuri seina peal laiali, ühendades ühe reaalse joone abil
inimkeha kõik mõõtmed” (vt. Âèïïåð 1922, 55–56).

66 Öeldu alusel saaks teha järelduse, et kui retseptsioonisüsteem pööra-
tud perspektiivi puhul on eeskätt analüütiline (tervikult osale — kuigi
vahetult võib selles näha ka maaliteose tervikfragmentide sünteetilist
koondamist suuremaks tervikuks), siis tsentraalperspektiivi puhul on
see süsteem eeskätt sünteetiline (osalt tervikule, kuigi sellele võib järg-
neda terviku analüütiline liigendamine väiksemateks fragmentideks).
Mõistagi on reaalselt tegemist reeglina mõlema retseptsioonilaadi
ühitamisega; ometigi saab nähtavasti konstateerida ühe või teise ten-
dentsi valdamist (vrd. osaliselt ühtiva küsimuseasetusega Wölfflini
töödes, ehkki küll teistsuguse materjali pinnal: Wölfflin 1931, 234).

67 Selle kohta vt. Æåãèí 1970, 76 jj.



ruumi (maailma, milles see asub), ja järelikult paigutab ta
end ja meid otsekui selle kujutatava ruumi sisemusse68.
Me (s.t. vaataja oma pilguga) otsekui siseneme kujutisse ja
meie pilgu dünaamika järgib selle mikromaailma ülesehi-
tamise seaduspärasusi.

Seega me eristame (kujutise suhtes) seesmist ja välist vaa-
tajapositsiooni, teiste sõnadega eristame vaatajapositsiooni,
mis kuulub kujutatavasse maailma endasse ja pildi (kujuti-
se) vaataja positsiooni, mis loomuldasa jääb kujutatavast
tegelikkusest väljapoole. Kunstniku positsioon võib põhi-
mõtteliselt kokku langeda nii ühe kui ka teise positsiooniga,
s.t. ta võib — teatud konkreetsel juhul — omaks võtta kas
kujutatavasse maailma kuuluva vaataja positsiooni või pildi
vaataja positsiooni, mis on sellest maailmast paratamatult
võõrandunud69. Kui kujutav kunst Euroopas oli renessansist
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68 Ürgaja kunstis saab kunstnik nähtavasti end (oma vaatajapositsiooni)
pidada koguni kujutise osaks, mis sellega justkui ühe terviku moo-
dustab.

Kunstiteose suhtes põhimõtteliselt teistsuguse vaatajapositsiooni
eeldamine ürgajal — võrreldes nüüdisaegsete arusaamadega kuns-
tist — lubab mõnel määral seletada ümberpööratud kujutiste kum-
malist fenomeni, mida võib vahel kohata kiviaja kunstis, kus näiteks
amuletid, mis inimesi ja loomi kujutavad, riputati nöörile j a l a d
ü l e s p i d i; vt. Ôîðìîçîâ 1966, 33, 36; Schuster 1970. Viimati mai-
nitud töös pakutakse sellele fenomenile semantiline interpretatsioon
(autor käsitab taolisi kujutisi surnute kujutamisena), mis meie inter-
pretatsioonile ei pea tingimata vastanduma. Vrd. ka “maailmapuu”
iseloomuliku peapealepööratud kujutamisega arhailises mütoloogias.

69 Osutagem, et ka kirjandusteose kompositsiooni saab liigendada vas-
tavate põhimõtteliste (“väline” ja “seesmine”) autoripositsioonide
kohaselt (selle kohta vt. lk. 394 jj.). Ühel või teisel määral võivad nad
aktualiseeruda ka teatrietenduse puhul vt. Óñïåíñêèé 2000. Para-
doksaalse (paroodiaks ümbermängitud) katsega anda teatrilavastu-
ses edasi lavaruumi suletust sai hakkama Nikolai Jevreinov etenduses
“Neljas sein”, mille ta 1915. a. oma teose põhjal kirjutatud näidendi-
na Petrogradi teatris “Kõverpeegel” lavale seadis. Seda lavastust ku-
jundanud kunstnik Juri Annenkov kirjutab oma mälestustes, et sel-
les lavatükis “Jevreinov paljastas teatrilavastuste tinglikkuse. Laval



alates heaks kiitnud kujutatu suhtes välise vaatajapositsiooni,
siis keskaegses maalikunstis, nii nagu ka arhailises kunstis,
paigutab kunstnik end tavaliselt otsekui pildi sisse, mida ta
kirjeldab, kujutades maailma enese ü m b e r, mitte aga sei-
rates seda mingilt võõrandunud positsioonilt.

Selles seoses on eriti iseloomulikud mõned vanimad ku-
jutised, mis täiesti selgelt osutavad kunstniku paiknemisele
kujutatava ruumi sisemuses. Niisugune on näiteks maastik
ühel Sanheribi lossi reljeefil Niineves (Assüüria, VIII saj.
e.Kr.), kus jõe mõlemal kaldal kujutatud mäed ja puud on
otsekui pikali heidetud: jõe ühele küljele jäävate mägede
tipud ja puude ladvad on suunatud ülespoole, samal ajal
kui teise kalda omadel on need suunatud allapoole70.

Kujutise sedalaadi ülesehitust on kerge leida ka vana-
egiptuse kunstis: vrd. seal suhteliselt sagedase nelinurkse
tiigi kujutisega, mis on ümbritsetud puudega, millede lad-
vad on pööratud kõigi nelja ilmakaare poole (nt. maalin-
gul vesiir Rekhmiri hauakambrist Uues riigis71).

Viidata saab ka tasapinnal keskpunktist kujutise äärte
suunas — alla, üles, külgede poole pikali pööratud kindluse
või torni kujutistele, mis on olnud iseloomulik nii ikoonil
kui veelgi vanemas kunstis (ill. 23). On ilmne, et säärased
kujutised saavad tekkida vaid tingimusel, et kunstnik pai-
gutab end mõtteliselt kujutatava ruumi keskele72.
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on alati püsti k o l m seina akende, uste jm-ga, kuid tingimata puudub
n e l j a s sein, et näitlejad vaatajate eest varju ei jääks. Jevreinovi tükis
avanes lavaesine eesriie ja kogu tegevustik sai olla aimatav häälte
põhjal, mis poolavatud akendest kuuldavaks said ning tegelaste har-
vade ilmumiste järgi nende akende ette. Maja sisemus jäi suletuks”
(vt. Àííåíêîâ, II, 115; vrd. Åâðåèíîâ, III, 43–70).

70 Vt. Ôëèòòíåð 1958, 260.
71 Vt. illustratsiooni rmt-us Màòüå 1947, 141, joon. 58.
72 Niisugused vormid on tüüpilised laste joonistustes (näiteks tiik puu-

dega, mis paiknevad radiaalselt, ladvad igasse suunda laiali või ring-
mäng analoogiliselt paigutatud inimestega), kusjuures laste sedalaadi



Selles seoses on sama iseloomulik, et kujutise paremat
poolt on ikooniterminoloogia järgi peetud “vasakuks” ja
vasakut poolt “paremaks”. Niisiis arvestust ei peeta meie
(pildi vaataja) vaatepunktist, vaid vastupidiselt vaataja-
positsioonilt, mille saab samastada seesmise, kujutatava
maailma sisse kujuteldava vaatajapositsiooniga. Vaieldama-
tult kajastub selles terminoloogilises praktikas muistse —
renessansieelse — vaataja tajumisviis.73

(Kujutise suhtes) seesmise kunstnikupositsiooni tunnuseks
saavad olla ka p e e g e l d u n u d kujutise vormid, mis on
eriti iseloomulikud arhailises kunstis, kuid mida võib (vahel
reliktina) kohata ka hilisemal ajal. Peegelkujutise vormid
ilmnevad eriti selgesti primitiivsetes kartograafilistes joo-
nistes, kus eset ei kujutata nii, nagu seda näeb vaataja silm,
vaid nii, nagu seda saaks näha peegelpildina74; seega kunst-
nik justkui asetseks teisel pool kujutist (seesama efekt võiks
tekkida juhul, kui kunstnik kannaks kujutise tasapinna ühele
küljele, aga vaataja tajuks läbikumavat kujutist teiselt poolt).
Peegelkujutised on täheldatavad ka egiptuse kunstis75. Näi-
teks iseloomulikuks poosiks egiptuse reljeefil on inimese ku-
jutis ettesirutatud vasaku käe ning vasaku jalaga. Kui egip-
tuse kunstnik sellest kõrvale kaldub, siis ta lihtsalt pöörab
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loomingut iseloomustab kujutamistehnika ise (ill. 22). Ringi joonis-
tanud laps pöörab p a b e r i l e h t e r i n g i p i d i nii, et kujutatav figuur
(tiiki palistav puu või mänguringis inimene) jääks ringil iga kord
latva- või peadpidi joonistajast eemale, aga alaosa poolest temale lähe-
male, mis projektsioonis vastab lapse enda asendile (vt. Áàêóøèíñêèé
1925, 71–74; Òàðàáóêèí , 1927). Lehe nihutamine joonistaja suhtes
vastab formaalselt vaataja liikumisele kujutatava maailma sees. Niisiis
asutab laps end mõtteliselt kujutatava tegelikkuse keskele ja justkui
pöörab ennast pidevalt ringipidi, vahendades niisuguse pööramise
igas faasis oma nägemismuljeid.

73 Selle kohta vt. siinses kogumikus lk. 528 jj.
74 Vt. Àäëåð 1907, vrg. 47.
75 Vt. Áàëëîä 1913, 43.



joonise vasaku poole paremaks pooleks, vaatamata absur-
dile, mis seda saadab: põlle see osa, mis pidanuks katma
paremat külge, tõstetakse ümber vasakule, valitsuskepp,
mida kanti paremas käes, satub vasakusse kätte jmt.; teisisõ-
nu: kujutist esitatakse otsekui peeglis peegelduvana76.

Ühtlasi on hilisemale — muuhulgas ka keskaegsele —
kunstile tunnuslik pildist paistev seesmine valgus, mis pildi
(perifeersel) esiplaanil tuhmub. See seestpoolt lähtuv val-
gus on vastavuses vaataja (kunstniku) kujutisesisese posit-
siooniga77.

Kuid eeskätt annab seesmise või välise vaatepunkti ra-
kendamine endast märku selle perspektiivisüsteemi kau-
du, mida kunstnik kasutab. Tõepoolest, klassikalises tsent-
raal- (lineaar-)perspektiivis esitatakse kujutis niisugusena,
nagu seda tajutakse väljast (kõrvalt) — mingisugusest fik-
seeritud vaatepunktist, mis kujutatava tegelikkuse suhtes
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76 Tüpoloogiliste analoogiate poolest vrd. möödunudaegse teatri reeg-
litega, mis on formuleeritud Goethe “Ettekirjutustes näitlejatele”:
“Kui ma pean ulatama käe, aga situatsioon ei nõua, et see tingimata
oleks parem käsi, siis võib sama hästi ulatada ka vasaku, sest laval ei
ole ei paremat ega vasakut poolt” (§ 58); “See, kes seisab paremal
pool [peetakse silmas paremat poolt näitleja vaatepunktist, s.t. vasta-
valt vasakut poolt lava seirava vaataja seisukohast — B. U.], peab
�estikuleerima vasaku käega, vasakul pool seisja — paremaga, et rin-
da võimalikult vähem varjata” (§ 60): Vt. Ã¸òå, X, 285–286.

Peegelkujutiste kohta antiik- ja hilisemas euroopa kunstis vt. Ùåð-
áàêîâ 1917. Vrd. Malmbergi esitatud näidetega maastikul või foonil
asetsevate hoonete peegelkujutamise kohta: Ìàëüìáåðã 1905, 20–23
(seejuures ei pea tingimata nõustuma seletusega, mis Malmberg sellele
nähtusele ise annab).

Lõpuks, nagu on osutanud Þegin, saab nn. intensiivselt koonduva
perspektiivi (Niedersicht) vorme, mida tihtipeale võib näha ikooni-
maali äärtes, tõlgendada seal valitsevate pööratud perspektiivi vor-
mide suhtes peegelduvatena (Vt. Æåãèí 1970, 59). Intensiivselt
koonduva perspektiivi kohta vt. spetsiaalset uurimust Rathe 1938.

77 Vt. Æåãèí 1970, 60, 100; sealsamas ka vaatajapositsiooni seose kohta
valgusallikaga.



on v ä l i n e78. Vastavalt sellele joonistatakse siin pilti nii,
nagu võib näiteks joonistada vaadet aknast — obligatoorse
barjääri kaudu, mis jääb kujutava kunstniku ja kujutatava
maailma vahele. Võib öelda, et kunstniku vaatepunkt
tsentraalperspektiivi süsteemis langeb kokku vaataja (pildi)
vaatepunktiga.

Samal ajal pööratud perspektiivi süsteemis kunstniku ja
vaataja (pildi) vaatepunktid kokku ei lange. Erinevalt tsent-
raalperspektiivist ei eelda pööratud perspektiivi süsteem
kunstniku välist, vaid seesmist vaatajapositsiooni. Just seo-
ses sellega, et kunstnik ei ole kujutatavast maailmast vahe-
seinaga eraldatud ja seab end asjaosalisena vaatleja posit-
siooni, saabki selles maailmas võimalikuks tema aktiivne
ümberasetumine, vaatajapositsiooni dünaamika, mis, nagu
oli juttu, tingibki pööratud perspektiivi vormide sünni.

Kunstniku seesmisele positsioonile kujutise suhtes osutab
ka niisugune pööratud perspektiivile iseloomulik seik, nagu
seda on kujutise mõõtmete ahenemine eesplaani suunas,
s.t. pildi vaatajale lähenemisel (ja mitte temast kaugenemi-
sel, nagu see leiab aset tsentraalperspektiivi puhul). Tõe-
poolest, sellest nähtusest võib aru saada selles mõttes, et
kujutise mõõtmete vähenemise seost temast kaugenemisega
registreeritakse siin mitte meie (vaataja) vaatepunktist, vaid
meie vis-à-vis — teatava abstraktse sisemise vaatleja vaate-
punktist, mis arvatakse paiknevat pildi sügavuses79.
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78 Üldiselt eeldab lineaarperspektiivi põhimõte ise mingisuguse kujutel-
dava läbipaistva seina olemasolu, millele projitseerub kiir vaataja sil-
mist. Vrd. Düreri tuntud katsetega perspektiivjoonistamise mehha-
nismi konstrueerida või ka Alberti “läbipaistva looriga” (velo, taglio)
(“Maalikunstist”, II kd. — Alberti 1651, 24; Àëüáåðòè, I, 43).

See mõtteline sein tähistab seda vältimatut barjääri, mis perspektiiv-
kujutise puhul jääb kunstniku ja kujutatava tegelikkuse vahele.

79 Vt. Wulff 1907; Wulffi seisukohta on seda oluliselt täiendades aren-
danud Pavel Florenski oma perspektiivi analüüsivates loengutes



Öeldule vastavalt ei kujutata keskaegsel (ja üldse renes-
sansieelsel) maaliteosel “akent loodusesse”, nagu seda hil-
jem on proklameerinud renessansiajastu teoreetikud (vrd.:
fenestra aperta Albertil, pariete di vetro Leonardo da
Vincil) ja seejärel eriti impressionistid, — ei kujutata mitte
osa, mis on tervikust mehaaniliselt eraldatud, vaid kujuta-
takse (raami piirides) erilisel viisil ümberstruktureeritud
ruumi — ruumi, mis on sulgunud endasse80.
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(selle kohta vt. Áàêóøèíñêèé 1923, 228). Osaliselt lähedasi mõtteid
sisaldab raamat Riegl 1908, 49, milles antiikkunsti pööratud pers-
pektiivi elemente seletatakse “orienteerumisega objekti, mitte aga
subjekti kaudu”. Vt. selles seoses samuti Grabar 1945, kus keskaegse
kunstniku seesmine positsioon seostatakse Plotinose filosoofiaga, ja
nimelt tema selle teesiga, mille kohaselt nägemismulje ei teki retsi-
piendi hinges, vaid seal, kus objekt asetseb.

Kindla viite pööratud perspektiivi vormide seosest vaataja (kujuta-
tava tegelikkuse suhtes) seesmise positsiooniga pakub ka laste joonis-
tuste vaatlus. Sageli interpreteerivadki just lapsed vastavaid vorme
oma loomingus tegelikult viitega seesmise vaatleja positsioonile, mis
vastandub pildi vaataja positsioonile. Toogem niisuguste juhtude koh-
ta ühe iseloomuliku näite (sellest andis lahkesti teada prof. M. Wallis):
poiss oli joonistanud silla, kusjuures figuurid eesplaanil olid joonista-
tud väiksematena kui sild ise. Temalt küsiti: miks sa nii joonistasid,
kas sa siis ei tea, et see, mis meile on lähemal, tundub suuremana, aga
see, mis meist kaugemal — väiksemana? Poiss vastas: “Jaa, aga ma ju
s e i s a n s i l l a l.” Ühel teisel korral oli väike kunstnik joonistanud
tee, mis ahenes vastupidises suunas (mitte meist kaugemal, vaid meie
poole) ja motiveeris seda sellega, et “inimesed tulevad s e a l t p o o l t”
(vt. Áàêóøèíñêèé 1925, 115–116). Teisiti öeldes, teele tuli joonistada
inimesed, kelle näod pidid olema loomulikult meie poole pööratud
(frontaalne tajumine on laste loomingule üldse iseloomulik), aga teed
kujutati nende vaatepunktist võttes. Kujutise autor seab end kujuta-
tavate isikute vaatekohale ja näeb ruumi nende silmade kaudu. Vrd.
lk. 479–480, mrk. 72.

80 Siinjuures on iseloomulik, et muistset maaliteost ei ole võimalik mõt-
teliselt jätkata, nii nagu me näiteks võime sageli kujutluses jätkata
impressionisti pilti. Sellega on seotud ka, et renessansieelses kunstis
võib suhteliselt harva ette tulla vormide lõpetamatust, mis on nii tava-
line uues maalikunstis, kus kujutise piirid võivad joosta üle inimeste,
loomade, esemete, neid sobivalt poolitades. Vt. lk. 523–527.



Välise ja seesmise vaatepunkti vastandamise kaudne ka-
jastumine on muide märgatav ka arhitektuuris. Näiteks on
iseloomulik, et pühakoja kuppel vahetatakse Venemaal väl-
ja mitmetahulise püramiidkatuse vastu umbes samal ajal
(XVI–XVII saj.), kui siin tekib vanade esteetiliste normide
vastane reaktsioon. Seejuures oli kupliga pühakoda tajutud
Jumala elupaigana, maa kohale laotuva taevana; esmatähtis
oli siin olnud seesmine vaatepunkt ja pühakoja sisearhitek-
tuur. Püramiidtorniga pühakoda väljendas samal ajal taeva
poole pürgimise ideed, mis sellele vastavalt kajastas välise
vaatleja orientatsiooni, kõrvaltvaataja pilku81.

Seoses öelduga on üpris iseloomulik, et muistses kuju-
tavas kunstis kohtab vahel kellegi silmade sümbolistlikku
kujutist (ill. 24), mis ei ole justkui kuidagi seotud maali-
teose üldise ülesehitusega. Sarnane ilming on jälgitav näi-
teks egiptuse kunstis, antiikkunstis ja viimaks — keskaegses
kunstis82; üks või teine ikoonimaalimise traditsioon võib
selle kestvalt säilitanud olla. Tundub tõenäolisena, et need
silmad sümboliseerivad kellegi abstraktse seiraja vaatepunkti
kujutatava tegelikkuse sees (teatud juhtudel võib seda sa-
mastada Jumala seirega), kelle positsioonilt vastav kujutis
esitataksegi. Selles seoses osutagem, et veel XIX sajandilgi
oli vene ikoonimaalijatel tavaks maalida ikoonile nn. suur
silm ja selle alla kirjutada — “Jumal”83.
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81 Vt. Èîôôå 1944–1945, 238–239.
82 Mainitud ilmingule osutas omal ajal eraldi tähelepanu Pavel Flo-

renski, kes pühendas sellele ühe oma avaldamata töödest; muide ka
Gilbert Keith Chesterton oma töös Aquino Thomasest on sellele
tähelepanu juhtinud (vt. ×åñòåðòîí 1991, 322). Silmade kujutamise
kohta budistlikus kunstis vt. Ñåìåêà 1969, 121, mrk. 40. Arvesse olgu
võetud ka “kujutis, mis vormi poolest meenutab silmi” Uus-Guinea
pärismaalaste joonistatud primitiivsel kaardil (vt. väljaandes Àäëåð
1907, vrg. 55–46, kusjuures Adler pidi seda kujutist tõlgendama rel-
jeefi omamoodi tunnusena, mis ometigi polnud nõutav).



Teisest küljest pakub selles seoses huvi Eisenšteini arva-
mus, kes märkas, et jaapani gravüüridel on kujutatud sil-
maripsmeid, mis otsekui kuuluksid jäädvustatud maailma
seiravale inimesele84. Kui selle tõlgendusega nõustuda, siis
võib arvata, et need ripsmed sümboliseerivad hoopis väljas-
pool pilti paiknevat abstraktset vaatepunkti (välise vaatleja
abstraktset positsiooni).

Oleme kõnelnud kunstniku seesmisest vaatajapositsioonist
renessansieelses kunstis. Kuid seesmise vaatepunktiga kõr-
vuti võib keskaegses maaliteoses olemas olla ka kujutise
suhtes väline vaatepunkt (kõrvalise vaatleja vaatepunkt, mis
langeb kokku pildi võimaliku vaataja vaatepunktiga).

Esmajoones puudutab see maaliteose r a a m e; seejuures
“raamidena” käsitatakse tinglikke võtteid ja vorme, mis on
mõeldud kujutatava tegelikkuse piiride tähistamiseks —
olgu nendeks kas pildi või üldse maaliteose vahetult mär-
gistatud piirid (spetsiaalselt tõmmatud joone või siis akna-
raami, ukseava, lahtitõmmatud kardinate kujul). Kokku-
võttes kuulub siia ka pildi raam või süvend ikoonitahvlil või
maaliteose äärtel kujunevad kompositsioonivormid. Raa-
mid tähistavad seega vööndit üleminekul (kujutise suhtes)
välisest maailmast maaliteose siseilma; seejuures kuuluvad
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83 Viite selle tava kohta (koos vastuväidetega sellele) leiab vanausuliste
ikoonimaalimise kohta käivatest teostest. Vt. nt. Bogdanovi arhiivi
käsikirjalist kogumikku Saltõkov-Štšedrini-nimelises Riiklikus Avali-
kus Raamatukogus (šiffer 0-I-352) leht 12 pöördel. Vrd. samuti
Íèëüñêèé 1863, 9.

Sellestsamast aspektist vaadates võib ühenduses mütoloogilise
“maailmapuuga” viidata Jumala silma poolest iseloomulikele arhai-
listele tekstidele (näiteks puujuurtel kujutatavale jumal Odini silmale
“Eddas”).

84 Ýéçåíøòåéí, III, 516. Sellele täheldusele juhtis lahkesti meie tähele-
panu Vjatš. Vs. Ivanov.



raamid just välise vaataja ruumi, mitte aga kujutisel antud
kujuteldavasse kolmemõõtmelisse ruumi85. Sellele vasta-
valt saavadki maaliteose piire kujundada vormid, mis on
mõeldud just välise seiraja (pildi vaataja) jaoks.

Üldse: kujutise (tsentraalsele) põhiosale on sel juhul ise-
loomulik seesmine vaatajapositsioon (sisemise vaatleja po-
sitsioon), aga selle perifeeriat iseloomustab väline vaataja-
positsioon (mis vastab pildi vaataja positsioonile). Niivõrd
kui kujutatav ruum tervikuna kangastub iseenesesse sulgu-
nud ruumina, sedavõrd saab väline vaatepunkt end põhi-
mõtteliselt ilmutada mitte üksnes kujutise äärtel, vaid ka
selle foonil ja eesplaanil (proscenic foreground)86. Ennekõike
käib see aga just maaliteose formaalsete raamide kohta.

Osutatud “seestvaate” (maaliteose põhiosas) ja “väljast-
vaate” (selle perifeerias) kokkusobitamine saab nähtavaks
nii kujutise keskel olevate pööratud perspektiivi nõgusate
vormide ja selle äärtel paiknevate nn. intensiivselt koon-
duva perspektiivi rõhutatult kummis vormide vaheldumise
kujul87 kui ka interjööri näol. Seal kujutatakse vene ikoo-
nimaalile iseloomulikult üht ja sedasama hoonet maali
keskosas interjöörina, maali äärtel aga eksterjöörina, mille
tulemusel me saame üheaegselt näha näiteks toa siseseinu
ja selle hoone katust, mille all see tuba asub88.
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85 Vrd. Schapiro 1969, 227, vrd. ülal lk. 410 jj.
86 Seejuures tuleb rõhutada, et välisel vaatepunktil iseseisvat tähendust

ei ole ja ta on seesmisele vaatajapositsioonile funktsionaalselt vastan-
datud: perifeersed vormid kannavad eeskätt kujutamise põhivõtete
rikkumise märki. Sellele vastavalt võidakse teatavatel erijuhtudel peri-
feeriat tähistada niisuguste kujutamisvõtetega, mis maaliteose põhi-
osas on mõeldamatud. Vormivõtete ühtsuse kohta kujutise perifeerias
vt. lk. 435–436.

87 Æåãèí 1970, 56–64. Vrd. ill. 2.
88 Teisalt võib “seesmise” ja “välise” vaatepunkti kokkusobitamine inter-

jööri kujutamisel viia äärmiselt omapärase süsteemi tekkeni, milles
interjööri läbilõike (“seest” vaate) sisse paigutatakse sellesama hoone



Just sellepärast, nagu uurijad mõnikord on maininud, ei
vaja ei ikoon ega ka muistne maalitud kujutis üldse raa-
mi89 — “välisele” vaatepunktile orienteeritud vormid ise
moodustavad kujutise loomulikud raamid90. Samal ajal on
uusaegses kunstis teatud kujutist ümbritsevad tinglikud raa-
mid vajalikud; just piirid loovad kujutises korra91 ja omis-
tavad talle semiootilise tähendusväärsuse92.
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eksterjöör (“väljast” vaade), mille interjööri kujutatakse. Niisugust
kokkusobitamist vt. näiteks “Paraskeva Pjatnitsa kirstupanemise”
stseenis Novgorodi XVI sajandist pärit ikoonil “Paraskeva Pjatnitsa
elulugu” Dmitrovski koduloomuuseumist (ill. 25).

Väliselt vaatajapositsioonilt seesmisele üleminek võib interjööri
kujutamisel olla küllaltki teravalt markeeritud, mille tulemusena teki-
vad iseloomulikud, otsekui lahtilõigatud vormid. Vrd. pühakoja sibul-
kupli kujutamisega Tretjakovi galerii kogusse kuuluva XV sajandi
teisest poolest pärit Jumalaema kaitse ikooni ülemises vasakus nurgas
(ill. 26).

Samaviisi tuleb tõlgendada ka kujutise äärtel olevaid murtud vorme,
mis tavaliselt on maskeeritud koobasteks, varemeteks, astmeteks jmt.
(vt. Æåãèí 1970, 61–62 ja XV tahvlit); sedasama funktsiooni võivad
muide täita ka “ikoonikünkad”. On huvitav, et algelistel kartograafi-
listel kujutistel võib “j o o n i s e ä ä r t e l v õ i a l g u s e s” sageli tähel-
dada, nagu konstateerib Adler, “korrapäratute keeruliste joonte räga,
millel kaardiga mingisugust tegemist ei ole” ja mis ajaliselt on kaardile
kantud enne põhijoonist (vt. Àäëåð 1907, vrg. 52). Uurija arvab, et
“need jooned annavad tunnistust täielikust oskamatusest joonistada
ja kõhklevustest otsustamaks, millest joonistamist alustada”. Võib
siiski eeldada, et need jooned on kutsutud nimelt tähistama kulge-
mist välisest (siinpoolsest) maailmast kujutise enda maailma.

89 Vt. Ëàçàðåâ 1954, 246; Æåãèí 1970, 61.
90 Üleminek “seesmiselt” vaatepunktilt “välisele”, mis fikseerib kunsti-

teose loomulikud piirid, ei ole formaalse võttena jälgitav mitte ainult
maalikunstis, vaid ka sõnakunstis. Vt. lk. 413 jj.

91 See on seotud nii perspektiivkujutise avatuse kui ka sellega, et kuju-
tist saab meelevaldselt liigendada väiksemateks kujutisteks (vrd. lk.
474–475).

92 Vrd. selles seoses juba mainitud võttega tähistada pildi raami, kujuta-
des pildi äärtel aknaraame, ukseava, lahtitõmmatud kardinaid jmt.



Teatavatel juhtudel võivad seesmine ja väline vaatepunkt
teineteisega konflikti sattuda. Sellest annab tunnistuse
keskaegne poleemika koha pärast, millel apostlid Peetrus
ja Paulus peavad Kristuse kõrval kujutatud olema93, s.t.
poleemika sellest, kas Peetrus peaks asetsema Kristusest
paremal (pildi vaataja suhtes parempoolsel positsioonil)
või Kristuse paremal käel (Kristuse enda suhtes parem-
poolsel positsioonil). On ilmne, et konflikti tekitab siin
kahe vastandliku (kujutise suhtes välise ja seesmise) kuns-
tilise süsteemi olemasolu, millest mõlemas on võimalik
antud kujutist interpreteerida94.

Sarnased probleemid olid omal ajal aktuaalsed ka litur-
gilistes toimingutes. Nii hakkas näiteks Nikita Dobrõnin
XVII sajandil vastu Nikoni uuendustele, mille kohaselt
altarilaua paremaks küljeks hakati liturgia ajal pidama seda
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93 Selle poleemika kohta vt. Schapiro 1969, 233. Parempoolse posit-
siooni tähtsuse kohta üldse vrd. antud seostes grusiinlasest rännumehe
huvitava tähelepanekuga XVIII sajandi algusest. Rooma püha Peet-
ruse ja püha Pauluse kirikutes säilitatakse kummaski mõlema pühaku
põrmu: “püha Peetruse kirikus on paremat kätt üleval maetud püha
Peetrus, ja vasakut kätt püha Paulus. Aga püha Pauluse kirikus on pa-
remat kätt maetud püha Paulus, ja vasakut kätt püha Peetrus” (vt.
Îðáåëèàíè 1969, 72).

94 Sellega on õiguspärane kõrvutada risti ettelöömise kommet erinevate
traditsioonide kohaselt — paremalt vasakule (nagu õigeusutraditsioo-
nis) või vasakult paremale (nagu katoliiklikus või monofüsiitlikus tra-
ditsioonis). Võib arvata, et kombe erinevus tuleneb siin sellest, kelle
seisukohast arvestust peetakse. Vrd. selles seoses risti ettelöömise
kombe tingimuslikkusega õigeusutraditsioonis: endale lööb inimene
risti ette paremalt vasakule, kuid teisele lööb risti ette vasakult pare-
male, s.t. otsekui oma vis-à-vis vaatepunktist. Niisiis on arvatav, et
mõlemal juhul kehtib komme paremalt vasakule — arvestades seda,
k e l l e s u u n a s risti ette lüüakse. Samal ajal teistes traditsioonides
(näiteks katoliiklikus) jääb risti ettelöömise traditsioon samaks, ole-
nemata sellest, kas inimene lööb risti ette endale või teisele — siin
kehtib teatud muutumatu vaatepunkt. On ilmne, et see muutumatu
vaatepunkt kuulub Jumalast Pealtvaatajale.



külge, mida varem vasemaks oli peetud. Selle vastu sõna
võttes kirjutas Nikita, et “diskosel95 peab Jumalaemaga
seotu olema Tallest, aga mitte potiirist paremal pool [...]
Selle kohta annavad tunnistust kirikutes olevad ikoonid, kus
Jumalaema on kujutatud oma Poja, meie Jumal-Kristuse
paremal, mitte vasakul käel”96. Teisiti öeldes: kui varem,
enne kirikulõhet, oli parema poole arvestamist alustatud
tallest, kes kehastab Kristust ja kes on liturgilises toimingus
kesksel kohal (toimingu suhtes seesmine vaatepunkt), siis
pärast kirikulõhet hakati paremat poolt määrama jumala-
teenistust pidaja silmade kaudu (võib öelda — toimingu
suhtes välisest vaatepunktist). Vana kombe õigustamiseks
toetub Nikita ikoonimaali deesise-kujutistele, millel Jumala-
ema asetatakse alati Kristuse paremale käele. Siin on näha nii
esteetiliste kui ka ideoloogiliste ettekujutuste selge muutus.
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95 Diskos — [< kr. äßóêïò], lame ümmargune liud, potiir — [< kr.
ðïôÞñ] on karikas; mõlemaid kasutatakse õigeusukirikus armulaua-
teenistusel. — Tlk. mrk.

96 Vt. Ðóìÿíöåâ 1916, Lisad, 233, mrk. 2. Vrd. Solovetski munkade sa-
mal perioodil esitatud analoogilise ja samadel põhjustel tehtud aval-
dusega: “Jumala pühas kojas on rahutu ja segadus lahti: ühe ja sama
teenistuse aegu jagavad ühed preestrid armulauda püha altarilaua
(sinu, valdja [arhimandriidi — B. U.] poolt vaadates) altarilaua pare-
mal tiival [---], aga teised — vasemal tiival, ja sellepärast on nende va-
hele asunud viha ja vaen [---]”. Kirikukogu kohtuotsuses on selle
kohta öeldud: “kloostri vennaskonnas võttis maad suur rahutus [---]
jumalike ja kosutavate sakramentide [asjus]. Preestrid hakkasid preest-
ritele ja diakonitele Kristuse ihu jagama — üks põhja pool, teine lõu-
na pool. Sellepärast tekkis Jumalakojas ja altariruumis jumalateenis-
tuse ajal ja püha armulauda andes ärevus ja suur viha” (Ñóááîòèí; III,
19, 40; vrd. samuti 41–42; mõlemad tsiteeritavad dokumendid on
pärit 1663. aastast).



VAATAJAMULJE SUMMEERIMINE
MUISTSES KUJUTISES

KORRAPÄRA LOOMISE PRINTSIIBINA
—

Juba öeldugi põhjal paistab kätte, et muistses kunstis on
märgatavat rolli mänginud vaatajamulje s u m m e e r i m i -
n e. See ei käi ainult üksikute esemete kujutamise kohta
(millest tuleb juttu allpool), vaid ka maaliteose üldise süs-
teemi kohta, kui summeeritakse seestvaataja pilk (mis
ilmneb põhiplaani vormides) ja väljastpoolt vaataja väline
pilk (eesplaani vormid). Seega saab öelda, et summeerimi-
ne, s.t. vaatajamulje sünteesimine, on muistse kujutise
komponeerimise põhiteguriks.

Seejuures võib eristada summeerimise kaht p r i n t s i i p i,
millega pannakse paika ka kujutise mõtestamise erinevad
protseduurid.

Ühtedel juhtudel summeerib oma vaatajamuljed (mis teki-
vad vaatajapositsiooni dünaamikast või objekti enda dü-
naamikast) kunstnik ise — meile esitatakse sellisel juhul
s u m m e e r i m i s e r e s u l t a a d i d teosena. Vaatajamulje
summeerimisel leiab kunstniku käe läbi seejuures aset kuju-
tatava objekti teatav deformeerimine.

Muistne kunstnik võib vaatajamuljed summeerida, fik-
seerides objekti r u u m i l i s e l t mitmest küljest korraga —
näiteks vahendamaks eseme mahtu. Niisuguse summeeri-
mise resultaadina lahutatakse eseme pinnad koost lahti ja
tekivad pööratud perspektiivile iseloomulikud vormid.

Muistse Egiptuse kunstile, nagu Vladimir Malmberg97

omal ajal osutas, on olnud iseloomulik otse- ja külgvaate
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97 Vt. Ìàëüìáåðã 1915.



sünkreetiline kokkusobitamine (mis tuleb eriti ilmekalt esi-
le keha kujutamisel, kus kokku sobitatakse kaks kontuuri
(ëèíèè) — rinna- ja kõhujoon, mis antakse külgvaates, ning
selja- või rinnajoon, mis antakse en face; vrd. samuti külg-
vaates pea ja eestvaates silmade kujutamise ühtesobitami-
sega. Selles iseärasuses saab samuti nähtavaks kujutamise
resultaat, mis tekib objekti ruumilisel fikseerimisel mitmest
küljest korraga.

Vaatajamulje summeerimisel a j a s — näiteks selleks, et
edasi anda liikumist, ilmuvad kasutusse (figuuri) asendeid
summeerivad (êðó÷¸íûå) kujutusvormid, milles liikuva
figuuri kujutisse on kokku viidud eri liikumisasendid. Vrd.
figuuride ladestamise paradoksaalse näitega bütsantsi mi-
niatuuril (IX saj. pärit Vana Testamendi käsikirjas Chigi
raamatukogus Roomas)98, millel kujutatakse prohvet Mii-
kat: prohveti pea on keha suhtes pööratud 180 kraadi
(ill. 27). Iseloomulikuks näiteks saab siin samuti olla pasu-
nat puhuv ingli figuuri Dimitri (Demetriose) katedraali
freskolt Vladimiris või laeva kujutis XVI sajandist pärit
“Nicolause eluloost” (laeva nina eksponeeritakse alt-, aga
ahtrit ülaltvaates) (ill. 28).

Sellesamaga — aja summeerimisega, andmaks edasi liiku-
mist ja sobitamaks kokku figuuri liikumise eri faase — on
seletatav ka viiejalgse härja kujutis assüüria skulptuuris99;
analoogilisi võtteid on leida ka nüüdisaegses kunstis100.
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98 Vt. Óâàðîâ 1890, 96.
99 Kinnitamaks, et assüüria tuntud tiivulisi viiejalgseid härgi eksponee-

riti just vaataja liikumist arvestades, võib osutada sellele, et viis jalga
oli ainult nendel raidkujudel, mis seisid sissepääsu juures, sisseviiva
ukse nurkade kõrval; kujud olid asetatud arvestusega, et sisenevale
inimesele pidi tunduma, et härjad virguvad ja pöörduvad tema poole
(vt. selle efekti kirjeldust raamatus Ôëèòòíåð 1958, 33–34).

100 On iseloomulik, et niisuguse võtte vaidlustas teravas vormis maailma
uue, perspektiivis nägemise kuulutaja Alberti, kes sanktsioneeris



Samas vaimus saab tõlgendada ka iseloomulikku kujutist
väljasirutatud jalgadega kappavast hobusest, kes on lennus,
esijalad ette sirutatud, tagajalad tahapoole sirgu, mida omal
ajal uuris Salomon Reinach101. See kujutis, mida võib koha-
ta kõige erinevamate kultuuride kunstis, kujutab endast
resultaati, milles on ajaliselt summeeritud kaks erinevat
poosi, mida reaalsel liikumisel üheaegselt fikseerida pole
võimalik. Tõepoolest, nagu kinolindilt näha, ei saa hobune
üheski allüüris olla poosis, mis kujutisel on jäädvustatud.

On arusaadav, et kui vaatajamulje summeerimine ruumis
on antud juhul seotud vaatajapositsiooni dünaamikaga, siis
ajaline summeerimine oleneb kujutatava objekti dünaami-
kast vaatajapositsiooni suhtes. Ühtlasi ei ole vahel sugugi
lihtne määrata, millal figuuri deformeerimine on ruumili-
selt summeeritava vaatajamulje resultaat (nagu näidetes
egiptuse kujutistega), ja millal selle tekitab ajaline summee-
rimine (nagu äsja toodud näidetes). Siin tarvitseb kaasata
semantilist laadi kaalutlusi. Ühtlasi on eeldatav, et muistsel
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tegelikkuse kujutamise ühel antud hetkel ja ühest fikseeritud vaate-
punktist. Nõnda kirjutabki Alberti oma traktaadis “Maalikunstist”
(II rmt.): “Mõned kujutavad nii järske liigutusi, et ühel ja samal fi-
guuril on korraga nähtavad nii rind kui ka selg, mis ühtviisi on võima-
tu, aga ka näotu. Aga nemad peavad seda kiiduväärseks, sest nad on
kuulnud, et niisugused pildid, millel üksikud figuurid meeletult ihu-
liikmetega vehivad, näevad väga elavad välja, ja nad muudetakse
vehklemisõpetajateks ning silmamoondajateks, millel puudub igasu-
gune kunstiline väärtus. Kuid sellega kaotab pilt igasuguse võlu ja ilu,
ja mitte ainult — säärane teguviis toob ühtlasi nähtavale kunstniku
ülemäära ohjeldamatu ja metsiku meelelaadi” (tsit. Florenski tõlke
järgi; vt. Ôëîðåíñêèé 1993, 260; vrd. Àëüáåðòè, I, 52).

On iseloomulik, et Alberti on veel täiel määral teadlik antud võtte
funktsioonist (milleks nüüdisaegne vaataja ei ole sageli võimeline),
kuid see tundub talle lihtsalt robustse ja rafineerimatuna. Niisugune
võte ei ole tema jaoks mitte niivõrd k u m m a l i n e, kuivõrd lihtsalt
e b a õ n n e s t u n u d.

101 Vt. Reinach 1925.



kujutisel võidakse nii üks kui ka teine (s.t. vaatajapositsiooni
liikumine ja kujutatava objekti liikumine) ajuti neutrali-
seerida.

Toodud näited illustreerivad üht võimalikku summeerimis-
printsiipi muistses kunstis, ja nimelt niisugust juhtu, kus
kujutisel on esitatud summeerimise tulemused. Muudel
juhtudel ei püüa kunstnik näidata summeerimise tulemusi,
vaid vahetuid vaatajamuljeid, ja summeerida lastakse nad
meil endil (vaatajal).

Näiteks liikumist a j a s kujutatakse niisugusel juhul üks-
teisele järgnevate liikumisstaadiumide fikseerimise kaudu,
mis meenutab üksikuid väikesi kaadreid filmilindil. Tüü-
piliseks näiteks saab siin pidada hukkamise kujutamist
kompositsioonil “Ristija Johannese hukkamine”, kus Ris-
tija pead demonstreeritakse eri ajahetkedel — kaks korda
(ill. 29).

Niisugusel kombel ülesehitatud kujutist on vene ikooni-
maali terminoloogias nimetatud kumuleeruvaks ülekan-
deks (ñëîæíûé ïåðåâîä). Selle iseloomulikuks tunnu-
seks on mingi ühe figuuri esitamine ühe kujutise raames
erinevates asendites või olukordades, s.t. eri ajahetke-
del102. Vene ikoonimaalis võib seda võtet eriti sageli näha
eluloopiltide reas, mis võivad orgaaniliselt üksteisesse
sulanduda, ilma et eri stseenide kujutiste vahel mingeid
piire oleks; sel kombel omistatakse eluloo jutustusele ühtne
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102 See võte on pärit iidsest minevikust; seda esineb näiteks muistse Ida
kunstis (vt. Ôëèòòíåð 1958, 247, 261), kuid selle lätted on tagasivii-
davad kiviaega (vt. nt. Ôîðìîçîâ 1966, 66, kus kirjeldatakse mesolii-
tikumi lõpuaegadest või neoliitikumi algusest pärit samasugust kuju-
tamisvõtet). Selle võtte kohta vanavene, bütsantsi ja itaalia varases
kunstis vt. Wulff 1929. Katseid seda võtet ellu äratada võib kohata
XX sajandi kunstis.



ajasuund103. Sama levinud on antud võte ka vene minia-
tuuris, kusjuures aja kulgemissuund ei ole siin alati mar-
keeritud (ill. 30).

Ses suhtes on eriti iseloomulikud Fjodor Buslajevi tähel-
datud näited XVI saj. “Suursuguste raamatust” (“Öàðñò-

âåííàÿ êíèãà”)104. Surivoodil lamava suurvürst Vassili Iva-
novitši mungakspühitsemist kujutatakse nii, nagu oleks
kujutatud kaht inimest ühel asemel: kroonita vürst ikooni
suudlemas, aga kõrval lamab tema ise, kroon peas, nagu
oleks ta juba ikooni suudelnud (ill. 31). Teisel miniatuuril
kombineeritakse suurvürsti pühitsemise eri staadiumide
kujutisi üht teise peale asetades — kaht figuuri, esiti pühit-
setavat ja seejärel juba ka pühitsetut eksponeeritakse ühes
sängis, ent mitte kõrvuti, vaid kohakuti — nii, nagu võiks
kujutada kaht teineteise peal lamavat inimest. Huvitav, et
seejuures dubleeritakse pühitseva metropoliidi kujutist:
teda eksponeeritakse ühe ja sellesama sängi kõrval kaks
korda (ill. 32).

Olgu osutatud ühele kõige iseloomulikumatest ikono-
graafilistest sü�eedest, milles seda võtet kasutatakse —
kompositsioonile “Maarja taevaminek”: Jumalaema hinge
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103 Siin on juttu teatud figuuri kordumisest ühe ja sellesama kujutise piires
(kus figuure ühendab ühine foon ja ühised raamid), kuid osutagem,
et ikoonidel kujutatud selle või teise pühaku eluloo kõige iseloomuli-
kumate seikade ajaliselt järjestataval vahendamisel (vrd. sellesama
võttega etioopia miniatuuridel, vene puutrükipiltidel (ëóáîê) ning sa-
muti nüüdisaegsetes koomiksites) on antud probleemiga otsene seos.
Selles plaanis on traditsioonilised, filmikaadritega analoogilised see-
riad etioopia miniatuuris eriti iseloomulikud, moodustades kokku
järjepideva sü�eelise jutukanga.

104 [“Suursuguste raamat” — käsikirjaline, illustreeritud, Nikoni kroo-
nikast ümberkirjutatud katkend, mis sisaldab 1560.–1580. aastate
materjali ja 1073 miniatuuri. Ivan Groznõi on sellesse oma käega
poliitilist laadi parandusi ja juurdekirjutusi lisanud. — Tlk. mrk.].
Vt. Áóñëàåâ 1910a, 317.



kujutatakse siin sageli kaks korda — üks kord Maarja sängi
kõrval teda vastu võtva Kristuse käte vahel, ja seejärel teda
hoidvate inglitega taevateel.

Nagu võib näha, sisestatakse maaliteosesse aeg puhtkine-
matograafilise võttega: pideva liikumise liigendamisega eral-
di fikseeritavateks paigalseisvateks elementideks.

Analoogiline printsiip võib avalduda ka nähtuse r u u m i -
l i s e, mitte ajalise vahendamise korral: fikseeritakse üksi-
kud hetkeseisud, mis meil (vaatajal) tuleb üheks tervikuks
ühendada. Näiteks on vahel Egiptusest pärit kujutistel ühe
ja sellesama jumala parem- ja vasakpoolne kujutis, s.t. üht
ja sedasama figuuri eksponeeritakse nii paremalt kui ka
vasakult105, kusjuures mitmest küljest vaatleva vaataja mul-
jeid ei summeerita siin üheks kujutiseks (nagu eelnenud
juhul), vaid nad antakse eri kujutistena (mis tuleb meil
endil, vaatajail, üheks tervikuks summeerida)106.

Sellega ühenduses on väga iseloomulik muistses kunstis
ja eriti bütsantsi ning vanavene maalikunstis esinev vormide
ümarus. Märkigem, et vormide ümarus osutab vaataja pilgu
fikseeritusele (seoses meie vaatevälja kaarduva iseloomu-
ga); selle võib vastandada vaatajapositsiooni dünaamilisu-
sele, mis leidis aset varasemal juhul (summeerimise esimese
printsiibi korral, millest me juba kõnelesime). Kogu kujutis
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105 Vt. Ìàëüìáåðã 1915, 3. Seejuures on iseloomulik, et niisuguste kak-
sikkujutiste puhul on ühel kujutisel kaks vasakut jalga ja teisel — kaks
paremat jalga (mis on tuvastatav suure varba asendi järgi). Summeeri-
misprotsessiga kaasnev ühtesulamine pidi selle loomuvastasuse edas-
pidi kaotama.

106 Analoogiline efekt on saavutatav ka reaalsuses: kui me toome mingi
eseme näole küllalt lähedale, ei näe me üht, vaid kaht kujutist, seejuu-
res kahest erinevast rakursist. Toimub ühe ja sellesama eseme nähta-
va kuju kahestumine parempoolseks ja vasakpoolseks kujutiseks, mis
põhimõtteliselt on analoogiline maalitud kujutisega, mida äsja kirjel-
dasime.



ehitatakse vahel üles kombineerides ümaraid eraldatud
vorme, s.t. üksikuid fikseeritud pilke (vrd. näiteks palge-
joonte kujutamisega Theophanes Kreeklase töödes)107.

Teisisõnu: ühel juhul on tegemist vaatajapilgu liikuvuse-
ga: me libistame seda katkematult esemel, hõlmates seda
mitmest küljest. Niisugusel juhul on kujutis materiaalne,
tal on ruumilisus (tõepoolest, meie pilk võtab ta oma hõl-
ma). Teistel juhtudel heidame me üksikuid katkendlikke
(kujutluses summeeruvaid) pilke ja resultaadiks on nende
pilkude mosaiik. Niisugusel juhul eseme kujutis ei ole
materiaalne, tema ruumilisus jääb vahendamata: meie pilk
libiseb temal, kuid ei hõlma teda (ikooni nimbuste kujuta-
misel on see eriti ilmne)108.

Öeldu illustreerimiseks kujutlegem pro�ektori käitumist
teatava pinna valgustamisel. Pro�ektorikiir võib katkema-
tult esemel libiseda või järjestikku eri kohtades välgatada.
On näha, et muistses kunstis (sealhulgas ikoonimaalil) on
kasutatud mõlemat võtet.

496 BORISS USPENSKI

107 Theophanest iseloomustab valguslaikude (“märgistuste”) rohkus, mis
tavaliselt korreleerub vormide ümarusega. Seejuures valguslaikude
olemasolu ei saa seletada valguse ja varju efektiga, sest nad võivad il-
muda ka kujutise kõige varjatumate osade peale (näiteks näpuotstele,
kuigi käeseljad on vaataja poole pööratud, jmt.; selle kohta vt.
Ëàçàðåâ 1961, 43); enamikul juhtudest osutavad nad pigemini pilgu
fikseeritusele.

108 Teisest küljest vrd. ettekujutusega lääne kristlikus kunstis võimalikust
rakursiga nimbusest; niisuguse (erandliku) kujutamise juhtudest ser-
bia XVI saj. miniatuuris vt. Ïîïîâà 1968, 188. On iseloomulik, et
äärmiselt harva esineval juhul — niisugusel, kus vene ikoonil kujuta-
takse pühakut seljaga vaataja poole, paistab nimbus olevat pühaku
t a g a, asetudes otsekui tema näo ette (säärase kujutuse kohta XVII saj.
keskpaigast pärit ikoonil vt. lk. 511–513, mrk. 132): see on nimelt
seotud nimbuse mittemateriaalsusega; kõrvaltvaatlejale — olenema-
ta pühaku figuuri asetusest — paistab nimbus alati justnagu pühaku
figuuri tagant.



Üksikutel juhtudel võidakse mõlemat kõnealust sum-
meerimisprintsiipi ühe ja sama figuuri kujutamisel sünk-
reetiliselt kombineerida. Näiteks “Pattulangust” kujutaval
maalingul Kostroma Ipatjevi kloostri Troitse pühakoja ga-
leriil (Palehhi meistrite109 töö XX saj. algusest) on ühel
kujutisel kaks stseeni — maolt õuna vastuvõttev Eeva, ja
õuna Aadamale ulatav Eeva — summeeritud nii, et sum-
meerimise tulemusena võtab Eeva ühe käega õuna vastu ja
ulatab selle teise käega Aadamale (ill. 33). Seega on õuna
kujutist dubleeritud, mis on selgeks märgiks, et osutatud
võtete hulgast on kasutatud teist võtet; kuid Eeva kujutab
endast samal ajal kahe eri poosi ajalise summeerimise re-
sultaati, s.t. siin on kasutatud esimesena märgitud võtet.
Niisiis võib öelda, et Eeva kujutamisel peetakse kinni sum-
meerimise esimesest printsiibist, samal ajal kui õuna kuju-
tamisel kasutab kunstnik teist printsiipi.

Täpselt sama ilmingut kohtame bütsantsi XI–XII sajandi
rullkäsikirjas Teaduste Akadeemia Raamatukogu fondist,
kus kujutatakse kloostriülemat, kes võtab saua — preestri-
võimu sümboli — vastu Ristija Johanneselt; seejuures Ristija
ei ulata saua kloostriülemale endale, vaid annab selle temale
üle kellegi pühaku kaudu — viimane on seega justkui vahen-
dajaks Ristija Johannese ja kloostriülema vahel110. Ristija
Johannest kujutatakse miniatuuri ülaosas; tema paremas
käes on sau ja ta annab selle pühakule, keda kujutatakse
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109 Palehhi meistrid — Palehh (praegune Ivanovi oblasti keskus Vene-
maal) oli omal ajal üks vene ikoonimaali olulisi keskusi. XVIII saj. lõpu
ja XIX saj. esimese poole ikoonid ja freskod, mida maaliti XV–XVII
saj. maalitraditsioonide vaimus, paistsid silma teostuse meisterlikkuse
poolest. Pärast nõukogude võimu kehtestamist tekkis koolkond, kes
hakkas rahvakunsti traditsioonide vaimus valmistama puidust ja pap-
jeemašeest, peamiselt ornamentaalsete kaunistustega ja lakitud pin-
dadega esemeid (sh. nõusid). — Tlk. mrk.

110 Vt. Ôàðìàêîâñêèé 1901, 329; Ëèõà÷åâà 1976, 138.



koos kloostriülemaga miniatuuri alumises osas. Pühak võtab
saua vastu vasaku käega, ja paremaga ulatab sellesama —
teist korda kujutatud! — saua enda kõrval seisvale kloostri-
ülemale (ill. 35). Antud juhtumit pole põhjust pidada püsi-
vaks ikonograafiliseks traditsiooniks: lihtsalt XI–XII
sajandi bütsantsi miniaturist ja XX sajandi vene meister
lähtuvad ühesugustest kujutamispõhimõtetest, nad saavad
kujutava kunsti keelest aru ühtmoodi.

Mõlemaid muistses kunstis kasutatavaid summeerimise
printsiipe võrreldes näeme, et teatavas mõttes võib need
võtted kuulutada vastandlikeks. Tõepoolest, ühel juhul on
tegemist kunstniku aktiivsusega (kui kunstnik jäädvustab
pildile vaatamismulje summeerimise resultaadid, mis ta on
saanud kas oma pilgu dünaamikat kolmemõõtmelises ruu-
mis summeerides või summeerides kujutatava objekti enda
dünaamikat ajateljel). Teisel juhul aga on tegemist vaataja
aktiivsusega, kui vaataja mõtestab kujutise loogika lahti ja
summeerib oma vaatamismuljeid pärast seda111. L a h t i -
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111 Peab märkima, et see vaatamisaktiivsus on nähtavasti täiesti teistsu-
gune kui see, millega on tegemist hilisemas kunstis (ja millest teiste
hulgas on kirjutanud Lessing “Laokoonis”). Hilisemas kunstis tuleb
meil sageli oletada, mis ühe või teise kujutise, ühe või teise rakursi on
esile kutsunud, s.t. rekonstrueerida teatav ühendav — ja seletav — si-
tuatsioon. Näiteks järsus pöördes või kaldes inimese figuur (millises
asendis inimene tõenäoliselt kaua olla ei suuda) sunnib meid eelda-
ma, et see figuur on liikumisseisundis — täpselt samuti, nagu näoilme
või iseloomulik �est aitavad meil üht või teist olukorda ühemõtteli-
selt interpreteerida; jmt. Teisisõnu viidatakse siin “asjade loogikale”
(ja järelikult selle loogika vaatajapoolsele tundmisele, vaataja taiplik-
kusele). Sellele vastavalt saab järsus pöördes vorm siin kogu liikumi-
se, aga vahel ka kogu situatsiooni m ä r g i k s. Siit saab selgeks, et kõi-
kidest figuuri liikumisele vastavatest hetkedest tuleb siin välja valida
(kogu liikumisele või üldse kogu olukorrale) kõige iseloomulikum,
kõige väljendusrikkam hetk, kuigi — ja nimelt sellepärast — võib
juhtuda, et see ei ole ka kõige tavalisem.



m õ t e s t a m i s e j ä r j e k o r r a l on sel viimasel juhul kindel
tähendus; märkigem, et ilmselt võib see järjekord kultuu-
riti oluliselt erineda: vrd. ajalise kulgemise erineva kujuta-
misega eri kultuuride kunstis112.
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Ometigi muistses kunstis, kus summeerimine toimub nähtavasti
kindlamate seaduspärasuste järgi, nii ei ole. Summeerimisprotsess
(sh. vaatajapoolne summeerimine) kuulub siin pigemini muistse kuju-
tise vormi ülesehitamise s e e s m i s t e reeglite hulka, selle grammati-
kasse, mitte aga väliste faktorite hulka (niisuguste hulka, nagu seda
on loogika või vaataja taiplikkus või vastava situatsiooni analüüs
reaalses maailmas). Summeerimine (ja üldse arusaamine) käib siin
automaatsemalt ja nähtavasti ei ole see protsess seotud esteetilise taju-
ga, nagu hilisemas kunstis. Siit tuleneb muistsele kunstile iseloomulik
�estide nappus ja lakonism, pooside majesteetlikkus. (Märkigem, et
miimika lakoonilisust muistses kunstis võib kõrvutada — kui jätkata
siin mõtet maalikunsti ja teatri seostest, millest on juba juttu olnud —
näitleja miimika traditsioonilise puudumisega keskaegsete müsteeriu-
mide etendamisel; teatri kohta selles seoses vt. Ãâîçüäåâ 1924, 100.)

Ülal on olnud juttu mõistagi üldistest tendentsidest; võimalik on
mõlema võtte, mõlemat viisi vaatamisaktiivsuse kokkusobitamine
pildil. Seejuures suhteliselt hilisemale kunstile on iseloomulik, et kui
kokkusobitamine leiabki aset, siis tavaliselt rangetes piirides (näiteks
vahel kasutatakse pildil mõlemat mõtestamisviisi põhi- ja tagaplaani
vastandamiseks; täheldatavad on nad näiteks Antonello da Messina
maalil “Püha Sebastian”; ill. 9).

112 Näiteks euroopa kunstis märgitakse aja kulgu enamikul juhtudest va-
sakult paremale (näiteks kõigil Maarja kuulutamispäeva kujutistel lii-
gub peaingel Gaabriel neitsi Maarja suunas vasakult poolt; sedasama
võib kohata kompositsioonides “Idamaa tarkade kummardamatulek”,
“Saabumine Jeruusalemma” jne.), mis võib seotud olla meie kirjuta-
mise suunaga, aga võimalik, et teatud määral ka meie orienteerumise
spetsiifikaga. Teistsugust aja kulgemisvektorit saab demonstreerida
kujutistel, mis on üles ehitatud sümmeetriliselt. Aja liikumissuund võib
siin olla perifeeriast keskkohta. Kuid niisugusel juhul tuleb sedastada,
et kogu kompositsiooni parem pool on süsteemina vasaku poole pee-
gelprojektsioon, ja sellepärast ei saa antud kujutised olla formuleeri-
tud seaduspärasuste eranditeks.

Huvitavad on ses mõttes ürgaegse kunsti uurijate tähelepanekud,
kes on märkinud, et ühtedel kaljujoonistel on loomad pööratud pea-
ga paremale poole, aga teistel peaga vasakule poole (vt. Ôîðìîçîâ
1969, 243, 249); sedagi saab jälle seostada kujutise peegelpildilisusega.



Esimesel juhul (summeerimise esimese printsiibi raken-
damise korral) on tegemist objekti tunduva deformeerimi-
sega, mis on vaatamismulje sünteesi vahetu tagajärg. Nii
tekivad kujutises kõikvõimalikud murdekohad ja nihked,
lisatud pindade (näiteks ikoonil näo nn. varj(ut)atud poo-
le113) kujutised, teravad vertikaaljooned nägudele, mis on
näo eri külgede ühte kujutisse kokkusobitamise sünteetiline
resultaat jmt. Teisel juhul on objekti deformatsioon suhte-
liselt tühine, kujutised on sarnasemad sellega, mida me näe-
me reaalselt, s.t. sarnasemad meie vahetu, igal antud hetkel
saadud nägemismuljega, sest niisugusel korral antakse meie
käsutusse otsekui edasise sünteesimise materjal.

Paistab, et viimati mainitud võte on täiesti analoogiline
kinokunstis kasutatava m o n t a a � i g a: nimelt fikseeritakse
üksikud hetked, mille vaataja peab ühendama ise114; see-
juures aktiivsus suunatakse kunstnikult vaatajale (kusjuu-
res teatavatel juhtudel võib kunstnik vaataja pilku teadli-
kult — mõnesuguste erivõtetega — suunata).

Allpool on võimalik osutada teistelegi tüpoloogilistele
paralleelidele muistse maalikunsti võtete ja naaberkunsti-
liikide vahel (näiteks misanstseenide loomisel teatris115).
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113 Näo varj(ut)atud pool (òàéíàÿ ñòîðîíà) vastandatakse ikoonimaa-
lijate terminoloogia kohaselt vaatajale vastu pööratud näopoolega
(ñèëüíàÿ ñòîðîíà).

114 Vrd. Sergei Eisenšteini töödega montaa�iprintsiipide kohta eri kuns-
tiliikides; vt. nt. artikleid “Montaa�”, “Kaadri taga”, “Vertikaalne
montaa�” jt. (Ýéçåíøòåéí I–VI).

115 Nn. mitmeplaanilist kompositsiooni maaliteoses võib võrrelda misan-
stseenide analoogilise ülesehitusega, kus üks näitleja esitab monoloo-
gi, aga teine (kes tema kõrval seisab), teeb näo, et ta ei kuule seda.
Mõlemal juhul tehakse panus vaataja aktiivsusele: just vaatajale an-
takse võimalus kaks sü�eed omavahel lahutada, kujutleda ühe pildi
asemel mitut pilti, ühe stseeni asemel mitut, ajas või ruumis semanti-
liselt seotud stseeni (muude teatri ja pildi analoogiate kohta vt. siinses
kogumikus lk. 507–508.



Me oleme eristanud kaht summeerimisvõtet, muistse kunsti
kaht sünteesiliiki. Kuid tähtis on teadlik olla, et praktikas,
pildil, leiab tavaliselt aset mõlema mooduse vastastikune
toime. Näiteks hajutatud paigutusega kujutisi muistsel
ikoonil (aga pööratud perspektiivi süsteemile on üldiselt
iseloomulik vaatevälja ahenemine) summeerime me ise —
ja samaaegselt summeerib maalija kõik üldisse kumersüs-
teemi. Teistel juhtudel esitatakse üksikud esemed pööratud
perspektiivile iseloomulikult deformeerituna (esitatakse
maalija sünteesi resultaat), kuid kujutis tuleb meil ikkagi
endil tervikuks ühendada. Muuhulgas on siin iseloomulik
muistses kunstis nii sage suuruste võrdsustamine (alates
juba egiptlaste kujutistest ja kreeka “peade võrdsuurusest”:
kõik figuurid antakse ühesuurustena ja vaataja peab kuju-
tise lahtimõtestamisel nende omavahelise suhestamisega ise
hakkama saama. Täpselt samuti saame summeerida välis-
plaani (eesplaani) ja siseplaani (põhiplaani) vorme; teistel
juhtudel (vahel koguni ühel ja samal ajal) võidakse mõle-
mad plaanid esitada erinevalt deformeerituna.

Muuhulgas võib teha järelduse, et kõik, mis ikoonimaalis
ja freskokunstis puutub “personaalsetesse” kujutistesse, on
nähtavasti suuremal määral summeerimise m a t e r j a l kui
summeerimise r e s u l t a a t. Tõepoolest, mis tahes defor-
matsioonid on siin harvad; kui neid ka on, siis kindlasti on
neid vähemal määral kui “persoonivälistes” (elutute ese-
mete — saalide, küngaste, ornaatide) kujutistes. Üldiselt
keskenduvad kõik pööratud perspektiivi süsteemile iseloo-
mulikud deformatsioonid nimelt “persoonivälise” kujuta-
misele. Mis aga puutub nägudesse ja figuuride katmata
kehaosadesse, kus niisugused deformatsioonid kas peaaegu
või üldse puuduvad, siis tavaliselt peab vaataja teostama
summeerimise iseseisvalt, sidudes kujutluses näo keha ja
fooniga.
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Maalivõtte spetsiifika määrajaks, nagu näha, on siin
kujutatava semantika. Niisiis olemegi jõudnud maaliteose
s e m a n t i l i s e tasandi analüüsi juurde.

IKOONI SEMANTILINE SÜNTAKS
—

Ülal oli vaatluse all muistse ikooni esmane ja ilmselt kõige
olulisem analüüsitasand (kõige olulisem eriti siis, kui ei
räägita konkreetselt ikoonist, vaid muistse kujutava kunsti
teosest üldse) — tasand, millel uuritakse põhimõttelisi pii-
ranguid, mida kujutis ettearvatult kannab seoses vältima-
tusega edastada kõige abstraktsemaid kujutatava tegelik-
kuse karakteristikuid (kahtlemata on niisugusteks ruumi- ja
ajakarakteristikud). Niisugusel juhul on juttu maaliteose
optiliste ja geomeetriliste piirangute uurimisest, ilma et neid
seostataks kujutatavate objektide konkreetse semantikaga.
Sellele vastavalt on võimalik kõnelda kujutise abstraktsest
“geomeetrilisest süntaksist”. On selge, et see tasand allub
formaliseerimisele teistest kergemini. Samal ajal saab eris-
tada ka maaliteose teisi tasandeid — tasandeid, mis ühel
või teisel määral seostuvad semantikaga.

Näiteks kui figuur kujutisel esitatakse teistest suuremana,
võib selle põhjustada eri juhtudel kas kujutise geomeetriline
(perspektiivi arvestav) või ka semantiline süsteem. Tõepoo-
lest, ühtedel juhtudel tingivad selle perspektiivi puudutavad
tegurid — kas meist eemaldumine (pööratud perspektiivi
korral) või horisondist eemaldumine (tsentraalperspektiivi
korral); aga teistel juhtudel on see nii sellepärast, et üht
figuuri peetakse teistest semantiliselt tähtsamaks (vrd. näi-
teks vaarao mõõtmete poolest teistest figuuridest suurema
figuuriga egiptuse kujutistel; analoogilisi näiteid on kerge
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leida ka muistsel ikoonil116). Mõistagi on võimalik leida
ka juhtumeid, kus mõlemat lähenemisviisi sünkreetiliselt
kombineeritakse.

Figuuri suuruse sõltuvust tema hierarhilisest väärtusest
võib soovi korral käsitada kujutisel ka kui perspektiivi, kuid
kui perspektiivi erilises, sümboolses ruumis117. Seega või-
vad reaalne ruum ja tinglik sümboolne ruum kasutada teine-
teisega konkureerides ühtesid ja samu formaalseid võtteid.

Siin puutume kokku maaliteose teistsuguse, s e m a n t i -
l i s e süntaksiga — kujutatava semantika hakkab mõjuta-
ma kujutamisvõtteid.

Semantiliselt tähtsamaid figuure bütsantsi ja vanavene
kunstis deformeeritakse perspektiivi poolest napimalt; see-
eest fooni deformeeritakse suures ulatuses ja peaaegu
automaatselt. Tähendusväärsed figuurid allutatakse ühtla-
si erilistele, samuti suurel määral tinglikele semantilistele
seaduspärasustele118. Näiteks näod ikoonidel on reeglina
pööratud vaataja (palvetaja) poole, olenemata nende asen-
dist ruumis, mille saab rekonstrueerida üksnes perspektii-
visüsteemi seaduspärasuste järgi — s.t. neid ümbritsevate
semantiliselt ebaoluliste esemete järgi. Sellega on huvitav
kõrvutada vanaegiptuse või maiade kunsti, kus inimeste
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116 Vrd. näiteks inglifiguuride suhtes pisendatud Aabrahami kujutisega
Kolmainsuse traditsioonilistes kompositsioonides.

Analoogilise võtte kohta Botticelli loomingus vt. Ôîðìîçîâ 1966,
118, mrk. 24; muuhulgas märgitakse, et illustratsioonides “Jumali-
kule komöödiale” on Beatricet kui Dantest endast tähendusväärse-
mat tegelast kujutatud temast kahe pea jagu pikemana.

117 Vrd. terminiga “Bedeutungsperspektive” [“tähendust märkiv pers-
pektiiv” — tlk.], mida selles tähenduses kasutatakse töös: Onasch
1961, 28, 426. Ka V. Messerer, kirjeldades sarnast laadi nähtusi lääne
keskaegses kunstis, räägib täpselt niisamuti: “eine Art geistiger Pers-
pektive” [“vaimse perspektiivi laadist” — tlk.] (vt. Messerer 1962,
159–160).

118 Edaspidise kohta vt. Óñïåíñêèé 1965.



nägusid on samasuguse järjekindlusega tõlgendatud pro-
fiilis119.

Profiilis kujutisi tuleb ikoonidel ette suhteliselt harva,
kusjuures osutatud analoogia järgi näib olevat õigustatud
eeldada, et profiilis võidakse tõlgendada vähemtähtsaid
figuure (kes seejuures asetsevad ikoonimaalil sageli kuju-
tatu perifeerias)120. Seda seaduspärasust, kuigi see ei kujuta
endast absoluutset reeglit — viidata saab üksikutele eran-
ditele — täidetakse sellegipoolest küllaldase regulaarsuse-
ga121. Sellele vastavalt võidakse profiilis kujutamist teata-
vatel juhtudel kasutada kui võtet, mille kaudu edastatakse
kujutatava figuuri tähtsusetust või ka negatiivset suhtu-
mist temasse; eriti iseloomulikud on ses suhtes kuradite
kujutised, aga samuti Juudase kujutamine “Püha õhtusöö-
maaja” kompositsioonidel: apostlitest on Juudas tavaliselt
ainus, keda kujutatakse profiilis122.
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119 Vrd. siinses kogumikus lk. 429–430.
120 Iseloomulikul kujul ilmneb see printsiip XVIII saj., ja seda monarhi ku-

jutamisel. Nõnda Ivan Sokolovi gravüüril, millel kujutatakse keisrinna
Jelizaveta Petrovna saabumist kroonimisele Moskvasse 1742. a. —
see gravüür valmistati Jelizaveta Petrovna kroonimisalbumi jaoks
(vt. Îáñòîÿòåëüíîå îïèñàíèå …, 1744) — on kõiki figuure näidatud
profiilis, välja arvatud keisrinna, keda on kujutatud eestvaates (vt.
Kasinec, Wortman 1992, 85). Imperatrissi figuuri tõstetakse siin esi-
le sama võttega, millega ikoonidel tõstetakse esile pühakute figuure,
ja antud juhul on meil põhjust näha siin ikoonimaalimise traditsiooni
vahetut mõju. Selles mõttes on tunnuslik, et kunstnik oli saanud spet-
siaalsed instruktsioonid, mis teda tsentraalperspektiivi kasutamisel
piirasid (Ìàòåðèàëû ÀÍ, VII, 37; V, 1026–1027; vrd. VII, 40, 776).

121 Täpsemalt võib öelda, et figuuri profiilset kujutamist võib esineda nii
kujutatu tähtsusetuse korral kui ka niisugusel juhul, kui figuur asub
kujutise perifeerias (muutuvate formaalsete võtete ja profiilivormi
funktsionaalse rolli kohta kujutise perifeerias vt. lk. 429–430); on
loomulik, et tavaliselt langevad mõlemad tingimused kokku.

122 Vrd. Demus 1947, 7–8. Ka lääne keskaegses kunstis võib profiilis
kujutamisel olla karikatuuri tähendus (vrd., vastupidi, eestvaates
kujutamisega vanaegiptuse kunstis, mille funktsioon on sama) ja



Nägude frontaalsuse funktsionaalne põhjus ikoonimaalil
on piisavalt ilmne: frontaalsus on seotud vältimatu kon-
taktiga kummardatava kujutise ja palvetava vaataja vahel,
mille määrab ikooni pragmaatika ise. Samal ajal figuurid,
keda palvetaja ei tarvitsenud kummardada ja kellega ta
kontaktis ei pidanud olema, ei ole tema poole pööratud (ja
võivad näiteks olla näoga profiilis)123.

Niisiis, nägude frontaalsust kombineeritakse ikoonimaalil
rakursside ja igasuguste deformatsioonidega, mis ilmnevad
kujutise vähemolulistes osades ja mis sõltuvad figuuride
reaalsest suhestusest kolmemõõtmelises ruumis.

IKOONISEMIOOTIKAST 505

sellele vastavalt võidi seda kasutada negatiivsete tegelaste, deemonli-
ke figuuride ja vähetähtsate inimeste kujutamisel; teistel juhtudel
rõhutab see frontaalselt esitatud figuuride tähendusväärsust (vt.
Schapiro 1973, 43–45 ja 60, mrk. 95; Jakobson 1958, 246; Matìjèek
1926, 18). Schapiro toob huvitava näite keskaegse poleemika kohta
profiilis kujutamise asjus: “Hispaania piiskop Lucas Tuy’st (srn.
1250) kuulutas ketserlikuks Neitsi uue, ükssilmse kujutise. Ta arvas,
nagu oleks tahetud väljendada ideed Kristuse alandlikkusest, kui ta
eelistab sündinud olla nii inetust emast. On vaevalt usutav,” märgib
Schapiro, “et see seletus, mis tuletab meelde klassikalist Apellese-lugu
[Apelles (IV saj. II pool e.Kr.) — kuulsaim vanakreeka maalikunst-
nik, Aleksander Suure favoriit. Tema tööde tähenduse ja tähtsuse
kohta antiigis (mille poolest konkureeris ta Praxitelesega skulptuu-
ris) saame paraku otsustada kirjalike allikate põhjal. — Tlk. mrk.]
ükssilmse kuninga Antigonose tavatust profiilis portreest, väljendab
piiskopi tunnete tõelist tagapõhja. Ta ei oleks vastu seisnud, kui maa-
lil või kivireljeefil oleks kujutatud profiilis Hommikumaa tarku. Tõe-
näolisemalt häiris teda uus stiil kunstis, mille kohaselt Neitsi võis
teda kujutavas tegevuses esineda niisama impersonaalse, aktsentee-
rimata profiilina nagu vähemtähtsad figuurid”.

123 Vt. Demus 1947, 7; Mathew 1963, 107; Ôëîðåíñêèé 1993, 143 jj.
Frontaalsuse ajaloolistest juurtest religioosses kunstis vt. Hopkins
1963; Demus 1947, 43–44; vrd. samuti Lange 1889.

Kummardatavate ja mittekummardatavate isikute formaalse dife-
rentseerimise kohta, mis ikoonimaalil on vältimatu, vt. siinses kogu-
mikus lk. 519–522. Profiilis kujutamise teistsuguses funktsioonis
kasutamise võimalikkuse kohta ikoonil vt. lk. 511–513, mrk. 132.



Näiteks Ferapontovi kloostri freskol “Idamaa tarkade
kummardamatulek” vaatab lapsega Jumalaema vaataja
poole, kuigi reaalselt peaks tema nägu olema tarkade poo-
le pööratud (ill. 34). Üksnes tema istme kujutise järgi (mis
on semantiliselt ebaoluline element, olles seetõttu perspek-
tiivi poolest ja muus plaanis deformeeritud) saame me ette
kujutada tema figuuri tegelikku asendit ruumis124. Teisest
küljest, vaataja poole on pööratud ka tarkade näod, kuigi
targad peaksid ilmselt vaatama Jumalaema poole; küll on
nende kehad (kui nägudest semantiliselt tähtsusetum ele-
ment) pööratud Jumalaema poole (mis lubab meil rekonst-
rueerida nende tõelise asetuse ruumis).

Analoogilisel põhimõttel on üles ehitatud ka teised kuju-
tised. Nõnda vaatab peaingel Gaabriel laialt levinud kompo-
sitsioonil “Maarja kuulutamine” alati Maarja poole (sellele
osutab tema kehapööre). Maarja võib samuti olla pooleldi
Gaabrieli poole pööratud (sellele võib osutada tema leen-
tooli või jalgealuse nihe). Samal ajal nende näod on reegli-
na suunatud vaataja poole. Täpselt niisamuti ikoonil “Ime
Phloresest ja Laureasest” (vt. näiteks põhjapoolse tradit-
siooni vaimus tehtud XVI saj. ikooni Riikliku Tretjakovi
Galerii kogust) on Phlores ja Laureas reaalselt suhestatud
peaingel Miikaeliga; sellele ei osuta üksnes kehapööre, vaid
ka küngaste asetus, millel nad seisavad. Kuid nende näod
on pööratud vaataja poole125. Sarnseid näiteid võib tuua
veel mitu.
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124 S.t. — pöörata Jumalaema figuur semantilist normi eirates näoga tar-
kade poole; sellest ka leentooli iseloomulikud väändekohad.

125 Olgu märgitud, et väga sageli on figuuride tegeliku ruumisuhte orien-
tiiriks künkad või arhitektuuriobjektid (“ehitisemaali vormid”), mille
taustal antud figuure kujutatakse. Need võivad olla antud erinevates
rakurssides, mis vastavad figuuride reaalsele asendile; jääb vaid üle
mõttelise transformatsiooni korras figuure endid antud rakurssides
ette kujutada.



Rohkesti materjali selles seoses võib anda vanatestament-
liku Kolmainsuse võrdlev ikonograafia. Harilikult kujuta-
takse kolme inglit üksteise poole pöördununa — suhtlevana.
See väljendub kehade, mööbli, kahe äärepealse ingli jalge-
aluste asendites; nende näod on loomulikult meie poole
pööratud; vrd. näiteks Rubljovi “Kolmainsusega” ja ena-
miku seda sü�eed kujutavate ikoonidega. Laud, mille taga
nad istuvad, antakse tavaliselt pööratud perspektiivis, mis
lubab vahendada pildi ruumilist sügavust; selle perspektii-
viga tekitatavaid deformatsioone nüansseerivad mõnikord
äärtel paiknevad inglid126. Samal ajal Kolmainsuse kom-
positsioon XV–XVI saj. Pihkva koolkonna ikoonil (Tretja-
kovi galerii) on teistsugune (ill. 36). Laua ühe ja sama külje
ääres kujutatakse istumas kolme täiesti ühesugust eestvaates
inglifiguuri. Laud antakse paralleelperspektiivis horison-
taalselt väljavenitatud ristküliku kujul, mis on lähedane
parallelogrammile (kujutis muutub seeläbi lamedaks, kao-
tab ruumilisuse, figuurid näivad olevat tardunud).

Siiski võib oletada, et Pihkva meister on kujutanud neid-
samu reaalseid vorme, sedasama figuuride omavahelist ruu-
milist paigutust, mida võib näha teistelgi ikoonidel — kuid
teinud seda teistsuguse formaalse süsteemi järgi. Kolm
inglit tema ikoonil arvatakse samuti olevat näoga üksteise
poole pööratud — samamoodi, nagu teistelgi Kolmainsuse
ikoonidel, kuid semantiline süntaks on nende kujutamist
suuremal määral mõjutanud (mille arvel perspektiivi efekt
kahaneb).

Siin on võimalik analoogia lavategevuse tinglikkustega
(s.t. tegevuse vahendamise süsteemiga teatris). Perspektiivi
puudutavate (g e o m e e t r i l i s t e) deformatsioonide süs-
teemi maaliteoses võib võrrelda tinglike piirangutega (ja
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126 Vt. Æåãèí 1964, 183.



nendele vastavate moonutustega) koha, aja ja tegevuse
kujutamisel, mis leiavad vältimatult aset mis tahes teatri-
etendusel. Spetsiaalsete s e m a n t i l i s t e seaduspärasuste
süsteem maaliteoses on sarnastatav erinevate analoogiliste
tinglikkustega teatris. Nõnda näiteks on näitleja traditsioo-
nilises teatris alati näoga vaataja poole pööratud (ja võib
sellepärast olla koguni seljaga selle tegelase poole, kellega
ta antud hetkel kõneleb); lavalt lahkudes teeb näitleja sel-
lel täisringi (kuigi sageli võib ta ukseni jõuda ka lühemat
teed pidi) jm.127.

508 BORISS USPENSKI

127 Vrd. XVII–XVIII saj. ilmaliku teatri lavareeglitega, mis on avaldatud
Francisco Langi “Arutluses lavamängu kohta” (1727): “Dialoogi
pidades tuleb katsuda suud hoida võimalikult vaataja poole ja vaid
pooleldi selle poole, kellega dialoogis ollakse. Selle viimase poole tu-
leb küll pöörduda �estidega, kuid ikkagi mitte näoga [---] Kõikidele on
täiesti selge, et rääkija sõnad käivad tema jutukaaslase kohta laval —
ja isegi siis, kui ta ei olegi selle viimati täheldatu poole kogu näoga
pööratud.” Ning edasi: “Käte liigutuste ja mõnesuguste kehaliigutus-
tega tuleb pöörduda jutukaaslase poole, aga jutu ja näoga — vähe-
malt repliigi väljaütlemise ajal — vaataja poole” (tsit. rmt-u järgi
Âñåâîëîäñêèé-Ãåðíãðîññ 1913, 48–50; vrd. samas, 175 Diderot’
vastuväidetega niisuguste piirangute kohta). Siin on täheldatav täp-
selt sama põhimõte, mida me ikoonimaalilgi näeme: keha asend ole-
neb ühel või teisel määral suhtest teiste figuuridega kujutatavas (lava-
või maali-)ruumis, samal ajal kui nägu on pööratud vaataja poole.

Kooskõlas Goethe 1803. a. “Ettekirjutustega näitlejatele” (vt. Ã¸òå,
X, 292–293), “[---] tuleb näitlejal pidevalt meeles pidada, et ta on la-
val publiku pärast. Seepärast ei tohi näitleja ilmaski mängida valesti
mõistetud loomutruudust taotledes nii, nagu teatris vaatajaid ei
olekski. Mängides ei tohi nad olla profiilis, nii nagu nad ei tohi ka pub-
liku poole selga pöörata [---]. Näitlejal tuleb end alati jagada kahe ob-
jekti vahel, ja nimelt selle vahel, kellega ta räägib, ja kuulajate vahel.
Selle asemel et pead pöörata, on parem mängida silmadega.” Kerget
peapööret jutukaaslase poole Goethe küll lubab, “kuid ainult kerget,
nii et kolm neljandikku näost jääks alati vaataja poole” (vt. §§ 37–40).
Kõneldes laval käitumise ja liikumise reeglitest, muuhulgas frontaal-
susest jms., märgib Goethe: “Seejuures on iseenesest mõistetav, et
nendest juhistest tuleb kinni pidada peamiselt siis, kui peab kujutama
õilsaid ja väärikaid karaktereid. Kuid on karaktereid, mis niisuguste



Niisiis antud juhul on kujutise edastamise süsteem maali-
kunstis täiesti analoogiline tegevuse (sündmuse) vahenda-
missüsteemiga teatris.

Öeldu ei käi üksnes nägude kohta, vaid kujutise semanti-
liselt oluliste osade kohta üldse (nagu allpool näeme). Vii-
maseid kujutatakse figuuride nägudega ühises üldplaanis.
Seega on võimalik esile tuua järgmine seaduspära: kujuta-
tava objekti semantiliselt tähtis osa on pööratud vaataja
poole (esitatud frontaalselt), aga semantiliselt ebaoluline
allutatakse perspektiiviomastele hälvetele, mis osutavad
objekti reaalsele asendile ruumis, saades seega otsekui ese-
mete kolmemõõtmelise asetuse võtmeks128. Soovi korral
võiks koguni arvata, et nägusid, nii nagu ka kujutise teisi
semantiliselt tähendusväärseid osi, tõlgendatakse üldse
t e i s t s u g u s e s — tinglikus — ruumis, mis põhimõtteli-
selt reaalse kolmemõõtmelise ruumiga ei korreleeru.

Sellega kooskõlas võidakse interpreteerida kõikvõima-
likke nihkeid, katkemiskohti ja muid sellesarnaseid defor-
matsioone, mis muistses maalis, eriti elutute esemete kuju-
tamisel, on nii sagedased. Valdaval osal juhtudest põhjustab
vastavaid deformatsioone nimelt see, et eseme eri osadel
on funktsionaalselt erinev roll.
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eesmärkide seisukohast on vastupidised, näiteks talupoja või veidriku
karakter. Kõige parem on neid kujutada, reprodutseerides oskuslikult
ja täiesti teadlikult seda, mis on kombelisuse vastand, seejuures siingi
unustamata, et tegemist on üksnes järeleaimamise, mitte aga lameda
tegelikkusega” (§ 91). Siinsel juhul ei ole raske näha analoogiat kuju-
tise ülesehituse põhimõtetega keskaegses maalikunstis. Vrd. profiilis
kujutamise olemuselt lähedase funktsiooniga.

128 Olulise ja ebaolulise vastandamist ikoonil väljendatakse ka veel selle
kaudu, et kujutise suhteliselt vähemtähtsad osad (ja nimelt kõik peale
nägude ja figuuri ihuliikmete — teisisõnu kõik “mittepersonaalne”)
võidakse spetsiaalse katte varju peita.



Nõnda on kruusidega laua pöördperspektiivis deformee-
rimise korral sageli laua esiservaks horisontaalne sirge (mille
juurde on nihutatud laual seisvad kruusid), aga tagaplaan
teeb läbi kõik formaalsed muutused, mille antud perspek-
tiiv tingib (eemaldub vaatajast ja on vahel kumerdunud).
See on seaduspärane, sest tähtsaks jooneks siin on nimelt
ette jääv joon: see on seotud põhiplaani figuuridega. Selle
joone kompositsioon tohib seega olla semantiliselt määrat-
letud ja vahendada põhiplaani figuuride reaalset omavahe-
list suhet. Samal ajal (semantiliselt ebaolulist) tagaplaani
deformeeritakse pööratud perspektiivi seaduste järgi pea-
aegu automaatselt.

Selles suhtes on huvitav jälgida, kuidas Andrei Rubljovi
ja Daniil Tšornõi ikoonil “Maarja kuulutamispäev” (Riik-
lik Tretjakovi Galerii; ill. 37) hoone piirjooned peaingel
Gaabrieli selja taga muutuvad. Hoone see osa, mis jääb
vahetult Gaabrieli selja taha, antakse frontaalsena — nagu
peaingli nägugi. Ühtlasi näeb aga sellesama hoone ülemist
osa parempöördes; sellest tuleneb iseloomulik hoone asen-
deid summeeriv kujutise deformatsioon. Niisiis on hoone
alumise osa piirjooned, mis Gaabrieli figuuriga seostuvad,
seetõttu semantiliselt olulisemad. Peaingli figuurist kauge-
nedes hoone piirjoonte semantiline olulisus järk-järgult
kahaneb ja nad allutatakse perspektiivi teistsugustele sea-
duspärasustele (mis vahendavad hoone tegelikku asendit
ruumis)129.

Täpselt samuti saab teha üldise järelduse, et semantiliselt
tähtsamat figuuri kujutatakse harilikult suhteliselt jäigemas
poosis, vähemtähtsaid figuure aga võidakse kujutada liiku-
vana (mis tavaliselt ei ilmne näos, vaid nende kehaasen-
dis); vrd. näiteks Gaabrieli asendit Maarja suhtes “Maarja
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129 Üksikasjalikumalt vt. Óñïåíñêèé 1965, 256–257.



kuulutuses”, Päästja ja tema ees seisjate kujutisi deesise-
ikoonidel jmt.130. Tähendusväärsemad figuurid moodus-
tavad otsekui keskme (pilgu dünaamika keskme, s.t. kesk-
me maaliteose “aktiivse” ruumi loomiseks), mille ümber
kujutis komponeeritakse, aga suhteliselt vähemtähtsad
figuurid jäädvustatakse nende suhte kaudu sellesse kesk-
messe131.

Maaliteose “semantilise süntaksi” tinglike reeglite tõttu
võivad kujutatavad figuurid olla vastastikustes suhetes, mis
näivad otse vastupidistena sellele, mis tegelikult aset leiab.
Nõnda kujutavad paljud ikoonid teatavat (tavaliselt Kris-
tuse või Jumalaema) ilmumist nende või teiste isikute ette
(näiteks arvukates taevaminekut, Issanda muutmist, neitsi
Maarja kaitsmist kujutavates kompositsioonides). See-
juures väärib tähelepanu, et nii ilmumist ennast (ilmunud
Kristust või Jumalaema) kui ka neid, kes teda vaatavad,
kujutatakse ühtviisi frontaalses plaanis ja nad on näoga
pööratud meie, vaatajate poole. Tegelikult aga peaksid need,
kes ilmumist märkavad, olema mõistagi pöördunud selle
poole, kes nende ette ilmub. Järelikult, et kujutis tegelik-
kusega vastavusse viia, peab vaataja põhiplaani eesplaanist
lahutama ja ühe neist kujutluses peegelpildiks transfor-
meerima132.
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130 Ikonograafilises traditsioonis kinnistunud suhteliselt harvad erandid
(näiteks Ristija Johannese kuju on traditsioonipäraselt summeeritud
suhteliselt vähemtähtsa figuuri — Prochorosega) nähtavasti ei suuda
seda üldist seaduspärasust täielikult diskrediteerida.

131 Siingi on võimalik analoogia traditsioonilise teatriga, kus pilt on
sama — peategelased on suhteliselt paigalpüsivad, vähemtähtsad
tegelased on aga aktiivsemad, jooksevad sagedamini ringi. Analoo-
giate kohta kirjandusteose kompositsiooniga vt. Óñïåíñêèé 2000,
200 jj.

132 Kõne all on siin ikooni maalimise ü l d i s e d p õ h i m õ t t e d. Muidugi
võib konkreetsetel juhtudel märgata vahel ka nende põhimõtete rik-
kumist, millel võivad olla erinevad põhjused ja millel on suuremal või
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vähemal määral erandlik iseloom. Oluline on küll rõhutada, et võrd-
leva ikonograafilise vaatluse korral võivad need üleastumised olla
ikooni keele uurimisel väga huvipakkuvad. Näiteks lubab niisugust
laadi vaatlus asjaomaseid formaalseid iseärasusi — laiemast vaate-
nurgast vaadates — vahel põhjendada mitte kui lihtsalt erandeid,
vaid kui kooseksisteerivate kujutamisprintsiipide vastastikuse toime
resultaati, printsiipide, millel teatavatel (enam-vähem erandlikel)
juhtudel tekib omavaheline konflikt. Teisisõnu lubab niisugust laadi
vaatlus neid kujutamise iseärasusi interpreteerida mitte reeglite rikku-
misena, vaid kui erinevate reeglite kokkupõrke tulemust.

Näiteks ikoonil võib erakordselt harva kohata kellegi kujutamist
selja tagant. Ometi Apokalüpsist kujutaval (Jaroslavli XVII saj. kool-
konna) ikoonil, mis asub Moskvas vanausuliste Jumalaema kaitsmise
katedraalis Rogo�ski kalmistul, on Talle poole vaatavaid pühakuid
kujutatud nii, et pühakud seisavad ümber Talle ja seega jääb keskse pü-
haku figuur eesplaanil seisma seljaga meie poole. Meie näeme tema
kukalt (seejuures nimbus on maalitud pühaku taha, see jääks justkui
tema näo ette; vrd. siinses kogumikus lk. 496, mrk. 108. Vt. repro-
duktsioone väljaande Êîðîëåâ 1956, tahvlil 50 — Apokalüpsise kuju-
tist Viimset kohtupäeva kujutavatel kokkupandavatel ikoonitiibadel;
vt. vasaku ikoonitiiva (tegelikult parema, sest ikoonitiivad reprodukt-
sioonil (tahvlil 50) on vahetanud kohad) alt teist rida; osutatud ikooni-
tiivad paiknevad Jumalaema kaitsmise katedraali vasakul sambal.

Võib eeldada, et antud juhul on selja tagant kujutamise põhjustanud
ikooni suhteliselt hiline maalimisaeg. Probleemi teistsuguse lahenduse
võime aga leida palju vanematel ikoonidel — nt. Novgorodi XV saj.
koolkonna maalil “Püha õhtusöömaaeg” Tretjakovi galerii kogust
(ill. 38), kus laua ümber istuvate apostlite kujutamisel on eesplaanil
asetsevad figuurid pööratud ikkagi näoga meie poole, ja niiviisi osu-
tub, et nad istuvad Kristuse poole seljaga! Teistel sama sü�eega ikoo-
nidel võidakse eesplaanil asetsevaid apostleid näidata profiilis (vt.
XV saj. Novgorodi koolkonna “Püha õhtusöömaaega” samas kogus;
ill. 39), kusjuures antud juhul profiilis figuurid kujutavad endast
kompromissi, üleminekuvormi kahe positsiooni (olla pööratud vaa-
taja poole ja olla pööratud Kristuse poole) vahel. Niisiis võib profiilis
kujutamisel olla põhimõtteliselt kaks vastupidist (ikooni üldkeeles
homonüümset) tähendust: negatiivse või tähtsusetu figuuri tähistami-
sel (vt. lk. 503–505) võib see (ikooni semantilise süntaksi süsteemis)
kanda otseselt semantilist tähendust, või siis vahendada kujutatavate
figuuride osaliselt ruumilisi suhteid, olles kujutise abstraktse seman-
tika ja abstraktse geomeetrilise süntaksi vahepealne (kompromiss)la-
hendus. See on üks võimalikest näidetest kompromisslahenduste
kohta, mille kutsub esile nii ikooni maalikeele suhteline normeerima-



Analoogiliselt sellega maalija, kes kujutab raamatu kirju-
tajat, pöörab harilikult meie poole nii kirjutaja näo kui ka
raamatu, millesse kirjutatakse, esitades seega kirjutajat,
nagu paistab, täiesti ebaloomulikus asendis (tõepoolest —
seda, mida ta kirjutab, tema näha ei saa — see-eest näeb
seda vaataja). Täpselt samuti, kui ikoonil kujutatakse teist
ikooni, siis viimast kui semantiliselt olulist atribuuti kuju-
tatakse meie poole pööratuna, nii nagu ka neid, kes seda
ikooni vaatavad; tegelikult on ilmne, et ikoon tulnuks pöö-
rata otse vastupidisesse suunda. See kõik on jälle tüpoloo-
giliselt täiesti analoogiline misanstseeniga traditsioonilises
teatris, kus näiteks pilt, mida näitleja vaatab, võib, nii nagu
ka näitleja ise, olla pööratud vaataja poole.

Vastavalt sellele võib eeldada, et paljudel juhtudel, kui
ikoonil kujutatakse frontaalselt paigutatud (näoga vaataja
poole pööratud) figuure, sõltub see frontaalsus üksnes se-
mantilise süntaksi formaalsetest reeglitest. Nii et kui re-
konstrueerida figuuride tegelik asend kolmemõõtmelises
ruumis (piltlikult öeldes tõlkida kujutis maaliteose keelest
reaalsuse keelde), siis võib nende asetus osutuda niisuguse
formaalse asetuse suhtes täpselt vastupidiseks. Teisisõnu,
figuuride tõlgendamine frontaalsüsteemis (frontaalsuse üks-
ühene tajumine) leiab aset sellepärast, et meie interpretee-
rime ikooni nüüdisaegsete kunstinormide (nüüdisaegsete
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tus kui ka mitme spetsiaalse süsteemi (allkeele) olemasolu, mis või-
vad omavahel teatavasse konflikti sattuda.

Kuid antud juhul on eriti tähtis silmas pidada, et nii kujutis selja
tagant kui ka kujutis profiilis ei kuulu vaadeldud näidetes põhikujutise
juurde, vaid sellega külgnevasse (perifeersesse) eesplaani. Seejuures,
nagu juba ülal osaliselt märgitud, võib kujutise perifeeria (foon, ees-
plaan, raamid) eristuda negatiivse tunnuse alusel, esindades üleastu-
mist just nendest põhimõtetest, mis iseloomustavad kujutise põhiosa
(selle kohta vt. lk. 426 jj., lk. 435 jj.; vrd. lk. 486, mrk. 86).



kompositsioonivõtete) vaatepunktist, s.t. analüüsime seda
otsekui võõras keeles133.

Täpselt samuti on alust arvata, et näiteks tegevust, mida
muistsel ikoonil kujutatakse hoone (pühamu) t a u s t a l,
võidi pidada toimuvaks tegelikult selle hoone s e e s134. See-
juures aga kujutatakse hoonet selle v ä l i s e s t küljest, ja
mitte seest (nagu oleksid nõudnud mõneti hilisemad kom-
positsiooninormid), seega samas üldplaanis, samast vaate-
punktist, nagu ka hoone ees seisvaid figuure (ill. 13)135.
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133 Niisugune n.-ö. väljendusvahendite “homonüümia”, mis ühtedel juh-
tudel edastab vahetult ruumisuhteid ja mida teistel juhtudel tuleb kä-
sitada väljenduse puhttingliku võttena, on keskaegsele kunstile üldse
väga iseloomulik. Vrd. Schapiro tähelepanekutega inimfiguuride ja
arhitektuurirajatiste vastastikuse suhestumise kohta lääne keskaegsel
miniatuuril: “Sarnaselt egiptlase profiilis näkku maalitud en face po-
sitsioonis silmaga, mille kohta me ei pea arvama, et seda on kujutatud
meid kui vaatajaid seiravana või millenagi, mis on sarnane nimbusega,
mis kristlikus kunstis on pea taha maalitud, olenemata sellest, kas
pead näidatakse eestvaates, tagantvaates või profiilis, ning mis alati
märgib nimbuse ühesugust kontakti peaga, nii on ka figuuri ja samba
teatavad suhted Parma miniatuuridel üldises plaanis süntaktilised,
mitte semantilised [sõna “syntactical” käib siin selle kohta, mida
käesolevas töös nimetatakse “semantiliseks” süntaksiks, samal ajal kui
“semantic” vastab seostele, mis on iseloomulikud “geomeetrilisele
süntaksile” — B. U.] [---] Seda meetodit võib võrrelda keelega, milles
ruumilist asetust märkivaid sõnu (“peal”, “sees” “all”, “ümber”) võib
mõnes kontekstis kasutada mitteruumilises tähenduse (“the game is
over” (“mäng on läbi”) [ = “poiss aeleb tüdrukutega ümber” — tlk.])
või millega liituva foneemi tõttu sõna kaotab ruumilise tähenduse
(“over”, “clover (ristik) [= “all”, “trall” — tlk.]). Oleks tõsiselt ekslik
tõlgendada niisugust vormide põimimist keskaegses maalis kui kuju-
tatava ruumi või objektide kavatsuslikku karakteristikut” (Schapiro
1964, 13).

134 Vrd. selles seoses Ouspensky, Lossky 1952, 41. Analoogiliste juhtude
kohta vene miniatuuris vt. Êîæèíà1929, 78;Ïîäîáåäîâà 1965, 159 jj.

135 Analoogiline printsiip paistab kätte vanema teatri dekoratsioonidest.
Näiteks silmitsedes Webbi eskiisi Davenant’i ooperile “Rhodose pii-
ramine” (1656), konstateerib A. Bulgakov: “Selle dekoratsiooni ilm-
seks otstarbeks on täita vaid helitöö illustreeriva fooni ülesannet, sest
esimene stseen, mille sisuks on Türgi laevastiku lähenemist märganud



Paljusid stseene, mis sisu poolest pidanuksid toimuma
pühamu sees, kujutataksegi pühamu foonil. Näiteks võiks
tuua kas või kujutise maalil “Suurmaarjapäev”. On iseloo-
mulik, et suurmaarjapäeva ikonograafias võib leida kaks
ühtviisi muistset tõlgendust136. Rostovi- ja suzdalipärase,
hiljem ka moskvapärase tõlgenduse järgi kujutatakse Juma-
laema pühamu taustal, s.t. selle välisseina taustal; samas
aga maalitakse ta novgorodipärase tõlgenduse järgi altari
siseseina foonile (tavaliselt on seejuures all näha altari kin-
nist peaust, aga ülal — kiriku püramiidkatust; niisiis viima-
seid, erinevalt pühamust endast, kujutatakse väljastpoolt,
välisest vaatepunktist, ja nad moodustavad kogu pildi loo-
muliku raamistuse, olles üleminekuks teise, “välisesse”
süsteemi; ill. 40). See ühe ja sama stseeni (mida kindlasti
peeti reaalselt pühamu sees toimuvaks) kujunduslik paralle-
lism on ilmselgeks kinnituseks selle kohta, et siin on meil
tegemist erinevate kujutamisvõtetega, ühe ja sellesama
sisu vahendamise erinevate süsteemidega.

Kujutis hoone foonil on muistses maalikunstis seega
paradoksaalsel kombel üheks interjööri vahendamise vor-
miks137. Sagedamini kasutatakse seda võtet pühakoja, aga
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rhodoslaste sõjalised ettevalmistused, toimub linna sees; ent deko-
ratsioon kujutab vaadet linnale väljastpoolt” (Áóëãàêîâ 1927, 56).

136 Selle kohta vt. Àíòîíîâà è Ìíåâà, I, 102.
137 Sellele vastavalt võib kujutis hoone foonil tähistada nii seda, et tegevus

toimub hoonest väljas kui ka seda, et see toimub hoone sees: võib öel-
da, et interjööri ja eksterjööri erinevus antud juhul neutraliseerub.
Seda, kus tegevus reaalselt toimub, ei ole võimalik määrata kujutatava
objekti vormi põhjal, seda saab teha ainult sisu põhjal; (niisiis põhi-
mõtteliselt saab vastata vaid sedalaadi küsimustele nagu: “Kuidas ise-
loomustatakse tegevust, mis interjööris reaalselt toimub?”, ja mitte
küsimusele nagu: “Kus kujutatav tegevus reaalselt toimub — inter-
jööris või eksterjööris?”. Seda tüüpi reaalsete erinevuste neutralisee-
rimine — mis võib aset leida kõige erinevamate suhete puhul — on
muistse kunsti keelele üldse iseloomulik; see on loomulikus seoses asja-
oluga (millest oli juttu lk. 474–475), et üksikute objektide kujutisi ei



mitte tavalise (tsiviil-)hoone interjööri kujutades. Ja sellest
võib ka aru saada: semantiliselt on pühakoja kujutis mõis-
tagi palju olulisem; tsiviilhoonete formaalset perspektiivi
moonutatakse palju sagedamini ja palju ulatuslikumalt,
sarnastades selle poolest need hooned “ikooniküngastega”
(mis, nagu öeldud, kujutavad endast horisondi moonuta-
mise resultaati “aktiivse” ruumi perspektiivisüsteemis).

Niisiis (semantiliselt vähemtähtsate objektide) perspek-
tiivi geomeetriline deformatsioon osutab figuuride reaalse-
le asukohale ikooni maailmas ja nende omavahelisele suhes-
tusele: deformeeritud objektid muutuvad pildi ruumilise
tajumise võtmeks. Teisisõnu näitavad kõrvalekalded pers-
pektiivist kätte figuuride koordinaadid ikooni ruumis (pa-
kuvad võtmetähtsusega orientatsioonisüsteemi), sidudes nad
omavahel kolmes mõõtmes. Semantiliselt aktsenteeritud
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ole siin alati võimalik kujutisest välja prepareerida ja reaalse deno-
taadiga vastavusse viia.

Seejuures (kuigi ehk mitte väga kauges minevikus) kehtisid ka inter-
jööri ühemõttelise vahendamise viisid, kusjuures torkab silma, et kuni
XVII sajandini näidatakse niisugustel juhtudel hoonet ikkagi välis-
küljest, mitte seestpoolt. Nõnda paigutatakse hoone foonil kujutata-
vad figuurid vahetevahel spetsiaalse madala seina raamidesse, mis
jäävad tegevuse piirideks ja osutavad, et tegevus leiab aset selle hoone
sees (eriti iseloomulik on see XVI saj. — vt. Íå÷àåâ 1929, 30). See sein
võib kujutada endast altarit, kuid pühamut, milles tegevus toimub,
maalitakse välisest küljest ning välise küljega on ta pööratud ka püha-
mus asuvate figuuride poole (mis muide saab tunduda paradoksaalse-
na üksnes meie, nüüdisaegsest vaatepunktist). Alles XVII saj. hakatak-
se interjööri vene ikoonidel kujutama nn. sisesaalidena (íóòðîâûå
ïàëàòû), s.o. saalidena, mida näidatakse seestpoolt, ilma et esisein
ees oleks (neid saale kujutatakse siiski tagaplaanil ja esialgu neid kuju-
tatavate figuuridega ei seota). “Sisesaalide” tekkimine on silmanähta-
valt seotud üleminekuga pööratud perspektiivi süsteemist tsentraal-
perspektiivi süsteemi; ometigi ei asendanud nad teisi interjööri konst-
rueerimise põhimõtteid, vaid hakkasid kehtima nendega paralleel-
selt. “Sisesaalidest” ja mõningatest teistest interjööri vahendamise võ-
tetest vt. Íå÷àeâ 1929; vrd. ülal lk. 413.



figuuride endi perspektiivimoonutused on tagasihoidliku-
mad ja nende tõlgendus antakse üldse teiste, spetsiaalselt
semantiliste seaduspärasuste süsteemis. Ühendades mõlema
(geomeetrilise ja semantilise) süntaksi süsteemid, saab maali-
teost kõrvutada reaalsusega: tõlkida kujutis tegelikkuse
keelde.

Seega muistse ikooni kompositsioonisüsteemi saab võr-
relda geograafilise kaardiga, millel linnade või mägede või
mingisuguste teiste semantiliselt määratletud kaardi osade
kujutised ei allu kartograafilisele üldprojektsioonile, vaid
need esitatakse teises süsteemis (näiteks skemaatilise jooni-
sena)138. Kartograafiline üldprojektsioon on siin kujutiste
paigutamise ja koordineerimise teenistuses (neid tõlgen-
datakse neile omase spetsiaalse süsteemi järgi — näiteks
viimata neid kooskõlla kaardi üldise mastaabiga). Kaardi
lugemine eeldab mõlema süsteemi koosmängu139.

Öeldut võib väljendada ka teisiti — konstateerides, et
k a k s ü l a l m ä r g i t u d s u m m e e r i m i s l i i k i l e i a v a d
m u i s t s e l i k o o n i l v ä l j e n d u s e o l e n e v a l t s e l -
l e s t , k u i t ä h t i s k u j u t a t a v o b j e k t o n. Semantiliselt
vähemtähtsate objektide suhtes kasutatakse summeerimise
esimest võtet, s.t. aktiivne on siin kunstnik, ja vaatajale
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138 Nii koostati kaarte kauges minevikus; nüüd joonistatakse vahel nii-
viisi näitlikke õppeotstarbelisi kaarte.

139 Analoogiat kaardiga toetavad ka selgitavad pealkirjad (p e a l d i s e d)
ikoonil, mis osutavad sellele, keda seal kujutatakse; vrd. analoogilise
otstarbega pealkirjadega kaardil. Teisest küljest on geograafilise kaardi
erisugustel tingmärkidel analoogilisi ideograafilisi vastavusi ikooni
tinglikus keeles, mida me ülal oleme meenutanud (niisuguseid, nagu
on näiteks ühe või teise pühaku riietusele omistatavad tinglikud vär-
vid, habeme kuju jmt.; vt. lk. 454–455).

Öelduga seoses on huvitav, et maastik vanavene miniatuuridel tule-
tab vahel tõepoolest meelde geograafilist kaarti (näiteks jõgi on eks-
poneeritud lättest suudmeni välja, jõgi voolab läbi tervest hulgast jär-
vedest jmt.). Vt. selle kohta Àðöèõîâñêèé 1944, 203.



pakutakse resultaate, mis kunstnik ruumi aktiivselt tajudes
saab; samal ajal semantiliselt enamtähtsate figuuride suh-
tes ei näita aktiivsust üles kunstnik, vaid vaataja, kellel
võimaldatakse nad üheks kompositsiooniliseks tervikuks
summeerida.

Nagu näeme, määrab kujutamisvõtted kujutatavate objekti-
de semantiline spetsiifika. Sellele vastavalt on võimalik uuri-
da väljendusvahendite erinevusel põhinevat ikoonimaali ele-
mentide semantilist klassifikatsiooni, millega kooskõlastub
ka ikooni elementide erinev funktsionaalne tähenduslikkus.

Foonielementide hulka kuulub teiste hulgas 1) looduse
tinglik, äärmuseni deformeeritud kujutamine “ikoonikün-
gaste” kujul; 2) samuti küllalt tinglik ja kõikvõimalikult
deformeeritud tsiviilhoone kujutamine (mida sageli vahen-
datakse basiilika iseloomulike lõhutud vormide kaudu);
3) tunduvalt napimate deformatsioonidega pühamu kuju-
tamine jne.

Inimfiguuride kujutamisel võib näiteks eristada järgmisi
funktsionaalselt tähendusväärseid tunnuseid: 1) kujutamist
mitteprofiilis–profiilis (mille tingib palvetava vaataja kon-
takti vältimatus või kontakti puudumine kujutisega); see-
juures üldine frontaalsus (profiilsuse puudumine) jaguneb
omakorda täisfrontaalseks kujutamiseks (en face) ja kolm-
veerandvaates (en trois quatre) kujutamiseks140; 2) figuuri
suhtelist suurust; 3) parem-vasak-asetust teatava keskse fi-
guuri suhtes ikoonil; 4) kujutatava figuuri suhtelist dünaa-
mikat (tähtsamaid figuure kujutatakse tavaliselt rahulikus
asendis, samal ajal kui vähemtähtsaid kujutatakse nende
suhtes liikumas, mistõttu nad on antud suhteliselt juhuslikes
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140 Kolmveerandvaates kujutise funktsiooni kohta vrd. Schapiro 1973,
38, 60 (mrk. 95); Demus 1947, 8.



poosides ja rakurssides141 või siis vormi iseloomuliku
summeerimise kujul142); 5) figuuride suhtelist paigutust
ikooni vaataja silmis (tähtsamaid figuure ei paigutata tava-
liselt vähemtähtsate figuuride varju).

Olgu tingimata märgitud, et kujutatavate figuuride for-
maalne eristamine olenevalt nende semiootilisest tähendus-
likkusest (väärtusest) on probleemina eriti aktuaalne olnud
ikooni maalimisel, millest suurel määral oleneb ikooni spet-
siifika ning erinemine ilmalikust kujutisest. Tõepoolest,
seoses ikooni pragmaatika iseärasustega tekib just ikooni
puhul kogu selgusega vajadus diferentseerida tähtsaid aus-
tust väärivaid figuure ja tähtsusetuid figuure, kelle suhtes
austust ei avaldata ja kes viibivad kujutisel ikonograafilise
sü�ee pärast. Nii võibki religioosses praktikas kerkida küllalt
terav küsimus: mida austamist väärivatel kujutistel (ikoo-
nidel) peale hakata nende figuuridega, kes omaette võttes
kummardatavate hulka ei kuulu?

Selles seoses on huvitav, et mitmes vene sektis (näiteks
nn. rjabinovlaste ja eneseristijatest preestritute vanausuliste
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141 Osutagem, et kujutise profiilsust võidakse tõlgendada kui (kujutatud
figuuri nägu puudutavat) dünaamilise kujutamise erijuhtu; vrd. pro-
fiilis kujutamise dünaamilisuse kohta käivaga üldiselt: Schapiro 1973,
29, 37–49.

Võib arvata, et kujutise profiilsus, analoogiliselt selle või teise rakur-
siga, osutab tabatud poosi juhuslikkusele (pildi vaataja suhtes), mis
loomulikult on lubatav vaid figuuride suhtes, mis on semantiliselt vä-
hemtähtsad või siis asetsevad kujutise perifeerias ning on korrelatsioo-
nis välisvaatleja vaatepunktiga. “Juhusliku” ja “tingliku” seose kohta
muistsel kujutisel vt. siinses kogumikus lk. 524 jj.

142 Vrd. Schapiro märkusega, kes kirjutab: “Varastes töödes Bütsantsist
on valitsejaid kujutatud staatilistes, jäikades vormides, samal ajal kui
tähtsusetumad, valitsejat saatvad figuurid säilitavad sama kunstniku
käe all elulisuse --- juhuslikkust, naturalistlikkust väljendavas stiilis.
Romaani kunstis on see erinevus sedavõrd markeeritud, et teadlased
on ekslikult oletanud, et teatavad teosed ispaaniast on osalt mosle-
mist kunstniku maalitud” (Schapiro 1953, 293).



hulgas) keeldutakse kummardamast ikoone, millel kujuta-
takse mõnd kõrvalist isikut või objekti (näiteks ristilöö-
mist kujutavat ikooni, kui ikoonile on maalitud ristilöövad
sõdurid jmt.), ja tunnistatakse üksnes neid ikoone, millel
kujutatakse ühtainsat austamist väärivat nägu ja atribuute,
mis tema juurde vahetult kuuluvad143.

On ilmne, et siin annab endast teada reaktsioon ikooni
väljenduslikkuse vastu, selle lähenemise vastu tavapärasele
pildile.

Sarnased probleemid on religioosses praktikas tihtipeale
tõstatunud. Nii kerkisid nad päevakorda ka ametliku õige-
usukiriku praktikas. Näiteks Vene kiriku Stoglavi kiriku-
kogul arutati küsimust, kas tohib ikoonidel, kui sü�ee seda
nõuab, kujutada inimesi, kes pühakud ei ole. Kirikukogu
andis sellele küsimusele jaatava vastuse, kuid see vastus ei
olnud nähtavasti kõigile meelepärane, sest kolm aastat
hiljem tõstis kirikuköster Ivan Viskovatõi küsimuse uuesti
päevakorda144.

Perioodiliselt kerkib see probleem üles ka hilisemal
ajal. Näiteks XVII sajandi keskel arutati Moskvas Siberist
pärit “bojaari laste” kohtuasja, kes keeldusid palvetamast
Vladimiri Jumalaema ikooni ees, sest ikooni maalija oli
ikoonist sündinud imede hulgas kujutanud sü�eed sellest,
kuidas Moskva sai lahti “Temir-Aksakist”, s.t. Timurist
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143 Vt. Ïàâåë 1905, 65.
Vrd. sektantide iseloomulike avaldustega oma positsiooni kaitsmi-

sel: “Austate puud”, ütlevad rjabinovlased, osutades ikoonile, millel
kujutatakse inglite ilmumist Aabrahamile Mambre tammikus (vt.
Kolmainsuse ikonograafilist sü�eed), “austate taevatähti, seate end
eesli meelt mööda, kui kujutate ikoonidel Issanda sissesõitu Jeruusa-
lemma; palute madu ja ratsut, kui ülistate suure märtri Georgi kange-
lastegu” (Îáîçðåíèå ñòàðîîáðÿä÷åñòâà … , 374).

144 Vt. “Stoglavi kogumiku” 41. pt. 7. küsimust-vastust (vt. väljaandes
Ñóááîòèí 1890, 173).



(Tamerlanist)145. Selle ikooni austamine võrdunuks “nee-
tud Temir-Aksaki” kummardamisega146.

Samavõrd iseloomulik oli ka see, et kui Püha Sinod otsus-
tas XVIII sajandil raskolnikute kohtuasju uuriva Moskva
kantselei ettepanekul ära põletada Moskva vanausuliste
iidoliks olnud ülempreester Avvakumi ikooni, pidi Sinod
tegema erikorralduse, et enne põletamist kraabitaks ikoo-
nilt maha Kristuse ja inglite kujud147. Seega tuleneb ikooni
spetsiifikast endast vajadus austamist väärivate isikute ja
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145 Timur ibn Taragai Bahadur, ka Tamerlan (1336–1405) — Usbeki
valitseja ja väejuht. Pärines usbekistunud mongoli ülikkonnast. Oli
Mongolistani khaani teenistuses, kuid Samarkandi ja Balhi valitseja
emiir Husain sõlmis temaga sõjalise liidu, mida Timur, toetudes ränd-
hõimude ülikutele, suurfeodaalidele ja sunniitide vaimulikkonnale,
kasutas Husaini valduste ja kogu Mavarannahri (põhiliselt nüüdis-
aegses Uzbekistanis asuva territooriumi ajalooline nimi) alistamiseks.
Võttis ette arvukaid laastavaid ja jõhkraid vallutusretki Iraani, Taga-
Kaukaasiasse, Iraaki, Süüriasse jm. Rajas Indiast Lõuna-Siberi, Kau-
kaasia ja Väike-Aasiani ulatuva suurriigi. Muuhulgas pidas sõda Vene-
maa lõunaaladel Kuldhordiga, kes sai hävitava kaotuse osaliseks.
Moskva ründamist siiski ei järgnenud. Timuri riigi pealinnaks oli
Samarkand, mille arhitektuuripärlid on püstitatud Timuri isiklikul
kureerimisel. Timur ongi maetud sinna, mausoleumisse Gur-Emir,
millest sai Timuriidide matmiskoht. — Tlk. mrk.

146 Vt. Ïîêðîâñêèé 1989, 78, 85. Vladimiri ikoonist sündinud imele,
mis 1395. a. päästis Moskva Tamerlani vallutusretkest (imettegev
ikoon toodi Moskva kaitsmiseks Vladimirist Moskvasse), on pühen-
datud Venemaal populaarne “Jutustus Temir-Aksakist”, mis on näi-
teks lugeda “Proloogis” [See on jutlustest, pühakute elulugudest,
õpetussõnadest ja teistesse eri �anridesse kuuluvatest lugudest koos-
nev tekstikogu. — Tlk. mrk.] 26. mai kuupäeva alt; vrd. samuti spet-
siaalse jumalateenistusega Vladimiri ikooni vastuvõtutseremoonial,
kus sellest sündmusest jutustatakse. Erinevus verbaalse ja kujutava
teksti vahel on siin selgesti näha: see, mis verbaalses tekstis on täiesti
võimalik, võidakse ikooni kujutamisel tunnistada kohatuks; nõnda
on Tamerlani verbaalne portree täiesti lubatav, kuid tema kohalolek
ikoonil võib tekitada arusaamatust või isegi negatiivse reaktsiooni.

147 Vt. Ïîëí. ñîáð. ïîñò. è ðàñïîðÿæ., IV, ¹ 1398, 257 (määrus 28. ok-
toobrist 1724. a.): Ìàëûøåâ 1965, 334.



teisest küljest austust mitteväärivate või isegi jäledust teki-
tavate isikute formaalseks eristamiseks kujutisel, mis oma-
korda eeldab spetsiaalseid võtteid kujutatavate figuuride
diferentseerimiseks olenevalt tähendusest, mis neile omis-
tatakse. Niisuguseks võtteks — teiste võtete kõrval, millest
ülal juba juttu on olnud — on näiteks näo frontaalsus või
kujutise profiilsus148. On enesestmõistetav, et nii nagu sää-
rase diferentseerimise möödapääsmatuse, nii ka konkreet-
sed võtted, mis selle eesmärgi täitmist teenivad (eeskätt just
frontaalsuse), on esmajärjekorras tinginud palvetaja ees-
märk leida k o n t a k t ikoonile maalitud kujutisega; siit ka
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148 On iseloomulik, et ülalmainitud (rjabinovlaste) sekt tekkis ajal, mil
ikoonimaalis lakati antud vastandamist järgimast; ikoonil olid tavali-
seks saanud erinevad rakursid ja ikooni näitlikkus oli üldse suurene-
nud. Teisisõnu, ikoon ja ilmalik pilt olid formaalses mõttes lakanud
oluliselt erinemast.

Tuleb toonitada, et sektantide suhtumine ikoonisse võib otseselt
kajastada vastavaid XVII saj. meeleolusid. Näiteks “rjabinovluse”
pooldajatel võivad kodus olla ristid, millel Kristuse kujutis puudub
põhjusel, et ta on ristilt maha võetud (vt. Ñìèðíîâ 1895, 123). On tä-
helepanuväärne, et täpselt samasugust suhtumist antud kujutisse võib
kohata ka XVII saj. keskel (kusjuures Nikoni reformide pooldaja juu-
res!). Näiteks oli Nikita Dobrõnin 1659.–60. a. kaevanud Suzdali
peapiiskopi Stefani peale, nagu oleks too kinnitanud, et “ei ole õige
asi, kui ristiusulised maalivad meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse
ristilöömist, ja et ristiinimesel ei sobi Kristuse ristilöömist maalida”,
misjuures, nagu ülekuulamisel selgus, oli selle ajendiks saanud asja-
olu, et “väljamaalased [poolakad — B. U.] pahandavad kristlasi —
kristlased usuvad Kristuse ülestõusmisse, ikoonimaalijad aga maalivad
Kristust ristilööduna; või, kas siis Kristus on praegu ka risti peal?” (vt.
Ðóìÿíöåâ 1916, Lisad, lk. 9, 10, 16). Selle vaatekoha aluseks on ette-
kujutus, et ikoonile maalitud pühaku kujutisega suhtlemisel suhtleb
vaataja pühaku endaga, kusjuures just tema elu sellel hetkel, mis on
ikoonile maalitud. Mõistagi on niisuguse lähenemise korral loomulik
tunnistada ainult nägude kujutisi — mida rjabinovlased ka teevad.

Huvitavaid andmeid suhtumise kohta ikoonisse XVI–XVII saj.
Venemaal vahendab Olearius (vt. Îëåàðèé 1906, 316–320). Vt. veel
Ðóùèíñêèé 1871, 44–45.



seletus püüdele kõrvaldada kõik see, mis selle kontakti
leidmist võiks takistada.

Ometi peab ütlema, et erilise “semantilise” süntaksi ole-
masolu fakti kujutisel kõrvuti veel abstraktsema “geomeet-
rilise” süntaksiga ei tule mingil moel pidada ikoonimaali
või üldse maalikunsti spetsiifiliseks iseärasuseks, mis on
pööratud perspektiivi süsteemiga (geomeetrilise süntaksi
tasandil) seotud. Ühel või teisel määral spetsiifilisteks võib
pidada vaid üksikuid semantilise struktureerimise võtteid.
Tõepoolest, nende kahe süsteemi kohalolu on põhimõtte-
liselt võimalik jälgida ka hilisema (renessansijärgse) kunsti
teostes, mille vahetuks aluseks hakkab olema tsentraal-
perspektiivi süsteem.

Nõnda tunnistatakse perspektiivireeglitest üleastumised
kunstipraktikas seaduspärasteks isegi tsentraalperspektiivi
käsiraamatutes juhul, kui kujutatakse objekte, mille suhte-
lised mõõtmed ja vormid on meile e t t e t e a d a. Seda
iseärasust õigustatakse püüdega vältida tuttavate vormide
moonutamist. Vastavalt sellele joonistatakse niisuguseid
vorme perspektiivse kahanemiseta — otsekui lõpmatult
kaugest vaatepunktist149.

Niisiis siingi kujutatakse mõningaid objekte teistest eri-
nevas süsteemis — lihtsalt sellepärast, et kunstnik t e a b
e t t e nende tegelikke suhteseoseid; seejuures juhindub
kunstnik puhtsemantilistest, mitte aga geomeetrilistest kri-
teeriumidest.

Kuivõrd need objektid on üldjuhul eeldatavasti suurema
semantilise tähtsusega ning nende fooniks on semantiliselt
vähemtähtsad objektid, mis alluvad süntaktilisele semanti-
kale — sedavõrd on õigustatud kõnelda struktuuriprintsii-
pide analoogiast muistses ning uusaegses kujutises.
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149 Vt. Ðûíèí 1918, 58, 70, 75–79.



Selge on muidugi see, et muistses (renessansieelses) maali-
kunstis on semantilise süntaksi osakaal uuema maalikuns-
tiga võrreldes mõõtmatult suurem. Ühest küljest on muistse
maalikunsti geomeetrilise süntaksi normid lõdvemad ja või-
maldavad kujutise struktureerimisel suhteliselt enam ar-
vestada semantilisi kriteeriume. Teisest küljest, nagu juba
eelnenust on ilmnenud, toetuvad renessansile järgnenud
kunsti põhimõtted ise (ja eeskätt tsentraalperspektiivi põhi-
mõtted) suuremal määral põhimõtteliselt j u h u s l i k e l e
teguritele. Tõepoolest, positsioonid ajas ja ruumis, mille
valib kunstnik, kes, nii nagu vaatajagi, kujutatavas maail-
mas ei osale, on paratamatult juhuslikud. Suurel määral
saab siit alguse ka erinevate kujutamisrakursside, tabatud
pooside jne. jmt. juhuslikkus. Täpselt sama juhuslikud on
kujutise piirid ise — teisisõnu see, mis pildil “kaadrisse”
satub. On iseloomulik, et need piirid tõmmatakse sageli
inimfiguuride, esemete jmt. peale, mistõttu kujutis justkui
katkeb kunstlikult ja pildi raamid justkui kärbiksid asja-
omaseid figuure (niisugused kärbitud kujutised justkui
rõhutavad valitud kaadri juhuslikkust150).

Üldse tajutakse siin (s.t. uusaegses ideoloogias) kujutise
juhuslikkust ennast kui tõendit tema t õ e p ä r a s u s e (rea-
listlikkuse) kohta. Tõepoolest, selleks, et kujutis muutuks
tõepäraseks, peab uute, (renessansipäraste) kriteeriumide
kohaselt selles tingimata avalduma viide autori ühele või
teisele — seega paratamatult juhuslikule — positsioonile.
Siit järeldub autori teadmise põhimõtteline piiratus —
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150 Seejuures, kui varasemas kunstis (eeskätt miniatuuris, ikoonide elu-
loopiltide reastamisel) säärast nähet võibki kohata, siis ei ole see iga-
tahes üldse iseloomulik. Vastupidi — väga sageli, juhul kui raam peab
mingist kujutatavast figuurist üle jooksma, esitatakse figuur raam-
joont ületavana, mitte aga kärbitult (ill. 1). See on muidugi vahetult
seotud kujutatava ruumi suletud iseloomuga renessansieelses kunstis,
millest ülal juttu oli.



autor võib midagi m i t t e t e a d a, kusjuures sageli on tege-
mist teadlike piirangutega, millele autor allutab oma tead-
mise illusionistliku tõepärasuse saavutamiseks. Just niisugus-
te piirangute tõttu muutub loogiliselt õigustatuks küsimus
autori teadmise a l l i k a t e kohta ja lõppkokkuvõttes järe-
likult ka küsimus autori u s a l d a m i s e s t151.

Samal ajal võib keskaegses või vanemas maalikunstis kü-
simuse niisugune esitamine üldse võimatu olla (olles uuri-
tava süsteemi piires ebakorrektne). Nagu juba ütlesime,
eseme kujutis pööratud perspektiivi süsteemis ei kerki ku-
jutlusse individuaalse tunnetuse vahendusel, vaid ettean-
tuna. Kunstnik ei luba endal kujutada täisnurkset objekti
ahenevana üksnes sellepärast, et ta seda näeb niisugusena
a n t u d hetkel ja a n t u d vaatajapositsioonilt — nii, nagu
seda lineaarperspektiivi reeglid ette kirjutavad. Erinevalt
uusaegsetest kriteeriumidest muudab siin kujutise tõepä-
raseks nimelt see, et kujutatavad vormid e i o l e j u h u s l i -
k u d, vaid on seaduspärased. Kõik, mida me muistse maali-
kunsti kohta üldse öelnud oleme, kerkib erilise selgusega
esile muistsel ikoonil (mille tarvis, nagu oleme näinud, või-
vad kehtida omad spetsiifilised semantilise struktureerimise
vahendid).

Kui me sellele vastavalt oleme praegu harjunud pööratud
perspektiivi vorme ja kujutise frontaalsust tajuma t i n g l i -
k u n a, siis tajuti ilmselt omal ajal t i n g l i k u n a neid vorme,
mis nüüd kangastuvad loomulikuna152. Niisiis võib öelda,
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151 Kõik äsja öeldu ei käi ainuüksi kujutava kunsti, vaid ka uusaegse kir-
janduse kohta. Kirjanduse kohta vt. Óñïåíñêèé 2000.

152 Näiteks on iseloomulik, et oma eksperimentalsetes lavastustes püüdis
Meierhold ilmselt luua laval midagi pööratud perspektiivi taolist.
Vladimir Pjast on oma mälestustes märkinud, et Calderóni lavastamisel
takistas Meierholdi lava “segav sügavus” ja ta püüdis kõik näidendi
misanstseenid muuta lamedateks piltideks. Pjast kirjeldab lavastamist
nii: “[---] “massi”stseenide lavastamisel torkas Meierholdile pähe



et kõne all ei ole üksnes kujutamise eri võtted, vaid ka ühtede
ja samade võtete vastupidine tähendus vanas ja uues kunstis.

Tõepoolest, keskaegses maalikunstis võib sageli kohata
tsentraalperspektiivi elemente, teravaid rakursse jmt., kuid
nende kasutusväli piirdub seal eeskätt kujutise p e r i f e e -
r i a g a (selle sõna avaras tähenduses). Säärased vormid
koos neile iseloomuliku “välise”, mitte “seesmise”, vaataja-
positsiooniga võivad tekkida näiteks kujutise raamide äär-
de või foonile153.

Samal ajal on just maaliteose perifeerias iseloomulik ting-
likkuse järsk suurenemine. Selle kohta annab muuhulgas
tunnistust pildi fooni iseloomulik ornamentaliseerimine,
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teda jälitanud “bareljeefi”-idee [---]. Bareljeefsuse saavutamiseks
võeti kasutusse ilmatu suured vaibarullid, mis paigutati lava sügavu-
ses seina äärde põrandale; nendel seistes paistsid näitlejad eespool
seisjatest pikematena ja nende õlad tõusid eesseisjate peadest kõrge-
male” (Ïÿñò 1929, 171–172). See ei ole midagi muud kui pööratud
perspektiiv.

Teisest küljest võidi teatridekoratsioonides teistsuguse kunstilise
süsteemi tingimustes rakendada, vastupidi, tsentraalperspektiivi —
eeldatavasti nimelt selle tingliku, illusionistliku iseloomu pärast, mis
niisugusel juhul maailma perspektiivsele kujutamisele omistati. Tun-
nuslik on see, et Kreekas tunti tsentraalperspektiivi juba V saj. e.Kr.,
kuid selle kasutamisel piirduti puhtrakenduslike eesmärkidega, ees-
kätt teatridekoratsioonikunstiga teatris — “stsenograafiaga” (vt. Ôëî-
ðåíñêèé 1967, 385–387; vrd. perspektiivivõtete ja teatri seose kohta
renessansiajastul, muuhulgas Giotto maastikes — samas, 393). Üht-
lasi on selge, et rakenduskunstis võib oodata just tinglikke vorme —
tinglikke vastava ajastu kunstiliste arusaamade järgi (vrd. selles seo-
ses Ôëèòòíåð 1958, 176, milles perspektiivi kujutamine ühel sume-
ri köögivormil seotakse just sellega, et antud kujutis oli rakendus-
kunsti vallast).

153 Sellel küsimusel spetsiaalselt peatumata osutame, et formaalsete
võtete ühisus fooni ja raamide kujutamisel tuleneb otseselt sellest, et
muistne maaliteos kujutab endassesulgunud ruumi. Kujutise taga-
plaan täidab üldiselt sedasama funktsiooni, mida eesplaangi (mis on
näha kujutise äärtel, s.t. kujutise raamide ääres): mõlemad plaanid on
vastandatud eeskätt sellele, mis leiab aset kujutise s e e s, s.t. selle kes-
kel. Üksikasjalikumalt vt. siinses kogumikus lk. 435–438.



mis eriti ilmekalt avaldub “ikooniküngaste” kujutamisel
(mille vorm võib üksüheselt transformeeruda tinglikuks or-
namendiks). Võib arvata, et fooni tinglikkust (mis kunsti
evolutsiooni eri astmetel võib ilmneda erinevates seostes)
võidakse kasutada kunstilise võttena, mille eesmärgiks on
muuta kujutis pildi põhiplaanil “loomulikumaks” (kusjuu-
res kujutise “loomulikkuse” kriteeriumid määrab jällegi
konkreetse kunstilise süsteemi raamistik) — sarnaselt selle-
ga, kuidas dekoratsioonide tinglikkus võib toonitada laval
toimuva tegevuse muutumist elulisemaks.

Teisest küljest on suhteliselt suurem tinglikkus selsamal
põhjusel üldse iseloomulik kujutise vähemtähtsatele ele-
mentidele ja seega võidakse kujutise tinglikkuse suhtelist
suurenemist kasutada moodusena, et kunstiliselt diferent-
seerida kujutise elemente nende semiootilise tähendus-
väärsuse järgi. Näiteks kujutise iseloomulik ornamentali-
seerimine ikoonil, millest me äsja juttu tegime, ei avaldu
ainuüksi kujutise foonil (näiteks ikooni “küngasmaastiku-
na”), vaid tõuseb esile ka rõivaste kujutamisel, (vrd. voltide
ornamentaliseeritud kujutamisega) — sarnaselt sellele, kui-
das keha kujutamisel võidakse kasutada rakurssi, mis näo kui
semantiliselt tähtsama elemendi puhul oleks mõeldamatu.

Kui üldiselt sedastada, et kujutise tinglikkuse suhtelist
suurenemist võidakse kasutada moodusena, et diferentsee-
rida kujutatavaid elemente nende semiootilise tähendus-
väärsuse alusel, siis võib niisuguseid muistse ikooni konk-
reetseid semantilise süntaksi võtteid, nagu seda on kujutise
profiilsus, järsud rakursid, poosi või deformatsiooni dü-
naamika jne. (mis iseloomustavad kujutise vähemtähtsaid
osi), tõlgendada nimelt selle üldise tendentsi ilminguna.

2005 (1971)
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“PAREM” JA “VASAK”

IKOONIMAALIL

—

Järgnevad ülestähendused on kutsutud kinnitama seisu-
kohta, et keskaegset kujutist — eeskätt ikoonimaali —

orienteerib enamasti s e e s m i n e vaatajapositsioon, s.t.
vaatepunkt, mis kuulub vaatlejale, keda peetakse asuvat ku-
jutatava tegelikkuse sees ja kes on pildi vaatajaga vis-à-vis-
suhetes (erinevalt renessansiaegsest kujutisest, mida käsi-
tati “aknana maailma” ja mida vastavalt sellele orienteeris
v ä l i n e vaatajapositsioon, positsioon, mis kuulus pildi
maailma suhtes põhimõtteliselt kõrvalisele vaatajale)1.
Siinsel juhul võetakse kõne alla “parema” ja “vasaku” vas-
tandamine ikoonil. Maksab silmas pidada, et kujutusvahen-
dite keele väljaselgitamisel on ikoonimaali vaatlus näitlik
mitte ainult ikooni kanoonilisuse ja tema kompositsiooni-
lise ülesehituse n.-ö. äärmusliku semiootilise koormatuse
tõttu, vaid ka sellepärast, et leidub enam-vähem täpseid
kujutatavat kompositsiooni (konstruktsiooni) kirjeldavaid
verbaalseid d o k u m e n t e, millel on tõendav iseloom.
Niisuguseid kirjeldusi leiab näiteks kommenteerivates
“maalimisjuhendites” (òîëêîâûå “ïîäëèííèêè”), s.t. ikooni-
maalijate traditsioonilistes käsiraamatutes; seejuures saab

1 Vt. lähemalt siinses kogumikus lk. 482 jj. Jätkem praegu vaatlemata
keskaegse kunsti võimalus kasutada välist vaatajapositsiooni kujutise
(fooni, raamide, põhiplaanile vastandatava eesplaani) ä ä r e - a l a l.



“täpsete joonistega” maalimisjuhendeid (“ëèöåâûå” ïîä-

ëèííèêè ehk ïðîðèñè) koos “kommenteerivatega” käsitada
omamoodi kakskeelsuse kandjatena, mis lubavad dešifree-
rida ikooni keelt2.

Pöördumine algupäraste ikoonide juurde laseb tuvasta-
da, et ikoonimaali terminoloogia järgi on kujutise paremat
poolt peetud “vasakuks” ja kujutise vasakut poolt “pare-
maks”. Lähtutud ei ole mitte meie (pildi vaataja) vaate-
punktist, vaid meie vis-à-vis — seesmise vaatleja — vaate-
punktist, mis arvatakse paiknevat kujutatava maailma sees.
Vahetevahel ühtib see seesmine vaatleja asetuse poolest
kujutise keskse figuuriga (näiteks Lunastajaga eestpalve
kujutisel) ja siis saab öelda, et kujutise “parem” pool jääb
sellest figuurist paremat kätt, ja “vasem” — vasakut kätt.
Ent täpselt samasugust terminoloogiat võidakse kasutada
ka siis, kui see keskne (orienteeriv) figuur puudub.

Näiteks ikoonimaalimise juhendites antakse “Püha Vai-
mu laskumise” kujutamise kohta teada, et apostel Peetrus
asub ikoonil “p a r e m a t kätt”, samal ajal kui vaataja sei-
sukohast jääb Peetrus ikooni “v a s a k u s s e poolde”3.

Altari peaukse kohta öeldakse analoogiliselt, et Evange-
list Johannest kujutatakse “p a r e m a l pool”4, pidades samal
ajal silmas — kui altari poole vaadata — uste v a s a k u t
tiiba; ometigi on ilmne, et siin rakendatakse positsiooni,
mis on altari poolt vaatajal.

Täpselt samuti, kui juttu tehakse kaheksatipulisest ris-
tist, mille alumist põikpuud (jalatuge) kujutatakse kaldu
vasakult paremale, teatatakse algupärandis
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2 Vt. siinses kogumikus lk. 439–440.
3 Vt. Áîëüøàêîâ 1903, 15.
4 Vt. samas, 16.



et risti tugipuud kujutatakse “parema haruga ülespoole ja
vasema haruga allapoole”. Jälle on täiesti ilmne, et parema
ja vasaku asukohta ei määrata meie, vaid ristilöödud Kris-
tuse vaatepunktist, kusjuures vastavaid ristiharusid tõlgen-
datakse sümboolselt: “Kristus tõstis ristil seistes [---] pare-
ma jala ülespoole sellepärast, et usklike patud tõusevad
tema nimele ja et tema teise, viimsepäeva tulemise ajal tõu-
sevad usklikud talle üles õhuvalda vastu. Aga vasaku jala
sirutas ta allapoole välja sellepärast, et need, kes tema õpe-
tust ei usu, laskuvad oma äraneetud mõistusega, teadma-
tuse koorma all põrgusse”5. Niisiis parem pool (Kristuse
poolt vaadates) ühendatakse usuga, aga vasak pool — usk-
matusega. Samal ajal parem pool seotakse sellega, mis on
ü l e v a l, aga vasak pool sellega, mis on a l l6. “Parema-
vasema” ja “ülemise-alumise” vastandamise parallelismist
tuleb üksikasjalikumalt juttu allpool.
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5 Vt. samas, 12. Vrd. teksti sellesama koha mõneti teistsuguse redakt-
siooniga Buslajevil (Stroganovi algupärandi järgi): Áóñëàåâ 1910,
294–295.

6 On huvipakkuv, et Ioanniki Galjatovski tuntud raamatus “Õiglane
Lunastaja”, mis avaldati Kiievi-Petšerski suurkloostris 1669. a., on
tiitellehe pöördele paigutatud kirjeldatava (traditsioonilise) kaheksa-
tipulise risti p e e g e l p i l t:

Ehk oleks võimalik seletada seda lääne (renessansi) traditsiooni mõ-
juga, mis oli Edela-Venemaal üldse väga aktuaalne? Seejuures võidi üle
võtta just orientatsioonisüsteem (orienteeritus välisest vaatepunktist
seesmise asemel), mis määrab kindlaks sellele vastava käsituse pare-
mast ja vasakust, säilitades vastanduse üldsümboolika — ja mitte kuju-
tist ennast (teatavasti kaheksatipuline rist ei ole läänele iseloomulik).



Väga veenva näite parema-vasaku samalaadsest seosest
t e i s t e ruumiliste (ja ajaliste) suhetega õnnestus leida
Aleksandr Saltõkovil. Ta toetub XVII–XVIII saj. alguse di-
daktilise sisuga kompositsioonile Tretjakovi galeriist peal-
disega, mis avab sisu: “Surelik inimene: Karda seda, kes on
su kohal. Ära looda sellele, mis seisab su ees. Sa ei pääse
selle käest, kes seisab su taga. Sa ei pääse sellest, mis asub su
all” (ill. 41). Selles pealdises sisaldub otsekui võti antud
kujutise ruumilise ülesehituse analüüsiks. Kujutise keskosas
on antud “sureliku inimese” maine figuur, näoga vaataja
poole. “See, mis pealdise kohaselt asub tema ees — on kuju-
tus maistest rikkustest, mis on paigutatud [vaataja suhtes —
B. U.] vasemasse sektorisse. Pildi vastaspoolsel, paremal
küljel on kujutatud surma, kes seisab inimese selja taga, vi-
kat käes. Kõik kolm kujutist on nihutatud esiplaanile [---]
Meie jaoks on huvitav, et inimese figuur on justkui telg,
mille ümber ruum ja aeg end pööravad; eesseisev osa on
nihutatud vasakule, tagaseisev osa — vastavalt paremale”7.

Niisiis antud kujutise parempoolne (seestpoolt, s.t. meie
suhtes orienteeritud vaatepunktist võttes vasakpoolne) osa
viiakse vastavusse e e s p l a a n i g a, vasakpoolne osa aga
t a g a p l a a n i g a. Samal ajal eesplaan — seega siis parem
pool — seostatakse o l e v i k u g a, aga tagaplaan — see tä-
hendab vasak pool — t u l e v i k u g a. Vrd. tuleviku kujuta-
misega tagaplaanil kui võttega, mis keskaegses kunstis on
üldse tavaline, arvestades seejuures, et eesplaan seostatakse
loomulikult olevikuga8, Sellega võib muuseas seletada ka
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7 Vt. Ñàëòûêîâ 1981, 33–34.
8 Vt. Ïîëÿêîâà 1970, 56. Sü�ee episoodide niisuguse paigutuse, millega

“tulevik ei eelne olevikule, vaid järgneb talle”, seob uurija “arhailise
[---] ettekujutusega aistitavast ja seega ruumilisest ajast, mis rattana
pöörleb. Ringleva liikumise tõttu ajalõigud vahelduvad nii, et võima-
likuks osutub asend, milles olevik “jõuab” tulevikust “ette”.



asjaolu, mille kohaselt aega tähistatakse kristlikus kunstis
vaataja jaoks reeglina suunaga v a s a k u l t p a r e m a l e9 ja
vastavalt seesmise vaataja jaoks, keda eksponeeritakse
kujutise sees — p a r e m a l t v a s a k u l e, ehk tema olevi-
kust tema tuleviku suunas (või ajatelje vastava nihutamise
korral — minevikust olevikku).

Ikoonimaalimise traditsiooni järelkaja, mille kohaselt
kujutatava maailma paremat ja vasakut tõlgendatakse ku-
jutises seesmiselt positsioonilt nähtuna, on ulatunud suh-
teliselt hiljutisse aega. Aleksei Uvarovi töös “XVII sajandi
sümbolistliku koolkonna joonis”10 on avaldamist leidnud
sümbolistlik kujutis koos selle juurde kuuluva tõlgendusega,
mis lubab kujutist täiesti täpselt interpreteerida (ill. 42).
Kujutis on jagatud kahte ossa, mille vastandamine on koos-
kõlas Uue ja Vana Testamendi vastandamisega. On loomu-
lik, et Uue Testamendi sümboolika on esitatud kujutise
parempoolsel osal (mis seesmise orientatsiooni vaate-
punktist on meie jaoks vasakpoolne), aga Vana Testamendi
atribuutika — kujutise vasakpoolsel (meie vaatepunktist
parempoolsel) osal. Uvarov kirjeldabki antud kujutist just
niiviisi — ignoreerides täielikult kujutist silmitseva vaataja
vaatepunkti, jäädes ometigi täielikku kooskõlla traditsioo-
niga: “Pa r e m a l ehk auväärsel poolel paikneb “Siinai
mägi”, v a s e m a l ehk näotul poolel — “Libna mägi”11.
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Ruumi ja aja suhete samastamise kohta keskaegses teadvuses vt.
Gurevitš 1992, 32, passim.

9 Vt. siinses kogumikus lk. 499, mrk. 112. Hilisemale euroopa kunstile
kohaldatuna on antud seaduspärasusest kirjutanud G. Wölfflin, kes
uuris selle faktori psühholoogilist mõju vaataja tajule (vt. eriti tema
artiklit “Paremast ja vasemast kujutisel”, samuti ka “Inversioonist
Raffaeli seinamaalidel” teoses: Wölfflin 1947, 82–96).

10 Väljaandes: Óâàðîâ 1896.
11 Libna — mägi Süüria piiril. Siin tahetakse tõenäoliselt vastandada

uustestamentlikku ja vanatestamentlikku areaali. — Tlk. mrk.



Seejuures on huvitav märkida, et p a r e m a ehk auväärse
poole peale on nimed kirjutatud valdavalt kullaga, v a s e m a
poole peale aga musta värviga”, jmt. Orienteeritus seesmi-
selt vaatajapositsioonilt on siingi jälle täiesti ilmne.

Kõnealusel kujutisel pakub huvi veel üks iseärasus. Kui
kujutise “paremas” (meie jaoks vasemas) ülaosas eksponee-
ritakse Põlematut Põõsast Jumalaema kaitsmise sümboli-
na, siis “vasemas” (meie jaoks paremas) ülaosas eksponee-
ritakse müüriga ümbritsetud Kirikut, mille keskel troonib
Kristus. Tõsi küll, seda müüri on piiramas saatan, kuid see
õigustab antud kujutise paigutamist “vasemasse” ossa vaid
osaliselt. Siinsel juhul on õiguspärane eeldada, et kujutise
parema ja vasema osa opositsioonist relevantsem on see
opositsioon, mis tekib ülaosa ja alaosa vahel. Niisiis võib
tõdeda, et kujutise ülaosas neutraliseeritakse parema ja va-
sema — kujutise sümboolsete vahendite vastasseis. Saab
aga ka öelda, et parema–vasema ja ülaosa–alaosa vastan-
damised on ikoonimaalil sünonüümsed ja need viiakse (nii-
või teistsugusel kombel) vastavusse sümboolsete väärtuste
üldise hierarhiaga12.

Ülal esitatu kontekstis pakub teatavat huvi kroonikas
kirja pandud jutustus ristiusu toomisest Venemaale. Kroo-
niku sõnumi kohaselt näitas kreeka filosoof vürst Vladimi-
rile eesriiet viimsepäevakohtu kujutisega ja osutas, et õiged
seisavad paremal pool ning patused vasemal pool (vt. 986. a.
alt “Jutustuses möödunud aegadest”: “Tema näitas Vladi-
mirile eesriiet, millele oli maalitud Issanda kohtumõistmine;
ja näitas talle paremal pool õigeid, kes rõõmsal meelel pa-
radiisi astusid, aga vasemal pool patuseid, kes piinadesse
astusid. Vladimir aga lausus ohates: “Hea on nendel, kes
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12 Vrd. ülal toodud “parema-vasema” ja “ülemise-alumise” vastanda-
mise näitega. Vrd. samuti etnograafiliste andmetega säärase paralle-
lismi kohta rmt-s: Èâàíîâ è Òîïîðîâ 1965, 209.



on paremal, häda on nendel, kes vasemal.” Tema aga ütles:
“Kui sa tahad koos õigetega paremal pool seista, siis pead
ennast ristima.”). Kõik, mis me teame viimsepäevakohtu
ikonograafiast, sunnib arvama, et kõne all oleval kujutisel
eksponeeriti õigeid vaatajast (s.t. vürst Vladimirist) v a s e -
m a l, patuseid aga temast p a r e m a l pool; järelikult, kui
uskuda kroonikut, võttis vürst Vladimir antud kujutise
arutamisel omaks orientatsioonisüsteemi, millist eeldati.

Jääb lisada, et ülal esitatud järeldusi ei saa kuidagi pidada
bütsantsi ja vanavene kunsti eritunnuseks. Näiteks analoo-
gilist nähet, s.t. orienteerumist parema ja vasema määra-
misel seesmise vaataja positsioonilt, võib Lääne-Euroopas
täheldada viimsepäevakohtu kujutistel13, samuti romaani
paarisskulptuuride, gooti hauasammaste14 jmt. juures.

Nähtavasti võib asjaomase nähte julgesti omistada renes-
sansieelsele kunstile üldisemalt — vähemasti keskaegsele
kunstile, kuid olulisel määral ka varasemale. Näiteks on
täheldatud, et valgus faijumi [Faijum — Rooma-aegne koha-
nimi Egiptuses — tlk.] portreedel langeb sealt, kust ikoo-
nidelgi — meie suhtes vasakult15, s.t. seesmise vaataja suhtes
paremalt (selles seoses on iseloomulik, et ikoonimaalidel
näidatakse päikest regulaarselt vasemal, kuud aga paremal
pool — vaatepunktist, mis kuulub kujutise silmitsejale16).
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13 Vrd. Wallis 1964, 429.
14 Vt. Àëåøêîâñêèé 1972, 106, mrk. 15.
15 Vrd. Ðîãîâ 1972, 320.
16 Kuid vrd. vastupidise asetusega maailmalaotust kujutaval pildil XVI

saj. “Seletavas testamendis” (vt. Ðåäèí 1901, 6, joon. 1) — juhuga,
mida saab tõlgendada erandlikuna ning erilist viisi seletada. Jegor
Redin kirjeldab antud kujutist nii: “Maailm on eksponeeritud ruudu
kujul, mille ümber laiub ookean; ruudu alumises osas on maismaa,
ülemises aga sinine taevas pärgamendirullina, mille vasakul serval on
sinine sõõr — kuu ja paremal punane sõõr — päike. Ruudust väljas-
pool, sõõridest oreoolis on Kristus, kes pärgamendirulli käes hoiab ja
õnnistust jagab”. Lisame, et seejuures on Kristust kujutatud lehekülje



Pole välistatud, et antud nähet on võimalik avastada pal-
ju arhailisemateski vormides. Antud seos lubab viidata ku-
jutiste peegelvormidele primitiivsetel kartograafilistel joo-
nistel17. Kas sellest seisukohast poleks võimalik (vähemasti
teatud juhtudel) seletada ka v a s a k u käe jäljendite domi-
neerimist kaljujoonistel?18 Tõepoolest, kui käsitada seda-
laadi jäljendit mitte a l l k i r j a n a, vaid nimelt k u j u t i s e -
n a19, siis võib tähelepanu keskendada sellele, et kunstniku
vasaku käe kujutis langeb kokku kujutatava subjekti pare-
ma käe kujutisega. Niisugust seletust võiks aktsepteerida
vähemasti nendel juhtudel, mil ühe (vasaku) käe kujutist
saab käsitada mõlema käe (mõlema jala) täieliku kujutamise
redutseeringuna, mis sümboliseerib isikut, keda kujutatak-
se20. Sedalaadi seletus ei välista sugugi hüpoteesi säärase
kujutise sümboolsest tähendusest, mida, nagu võiks arvata,
kasutati tõenäoliselt t e i s p o o l s e s s e maailma kuuluva
mütoloogilise või surnud isiku tähistamiseks. Kujutatav
t e i s p o o l s u s (selle sõna otseses tähenduses) ise võis rep-
resentatsioonisüsteemis põhjustada parema ja vasema väl-
timatu äravahetamise.

2005 (1973)
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paremal ülemisel nurgal maailma kujutise kohal (antud lehekülje va-
sakut ülemist nurka täidab tekst). Lähtudes kogu pildi üldkomposit-
sioonist tervikuna, oleme õigustatud arvama, et maailma käsitatakse
Kristuse ette pööratuna, s.t. — kujutatakse tema vaatepunktist, mis
antud juhul osutub selle kujutise suhtes väliseks, mitte aga seesmiseks
vaatepunktiks. See muudab seaduspäraseks päikese asetamise pare-
male ja kuu asetamise vasakule.

17 Vt. siinses kogumikus lk. 480.
18 Vt. nende kohta: Èâàíîâ 1972.
19 Vt. samas, 111.
20 Vt. samas, joon. 1, 2, 3 (lk. 120, 121, 123).
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JAN VAN EYCK’I GENTI ALTARI

KOMPOSITSIOON

SEMIOOTILISES VALGUSES

—

Genti altari kompositsiooni võtmeküsimuseks on r u u -
m i s t r u k t u r e e r i m i s e probleem. Siin kujutatak-

se nii meie maailma kui ka sakraalse maailma ruumi. Üks
ruumidest on vastav sellele ruumile, milles asub pildi vaa-
taja ja kuulub siinsesse maailma. Sellele vastandub teine
ruum, mis kuulub teise, sealpoolsesse maailma. Taevalikku
maailma ja maist maailma näidatakse koos — nad liidetakse
ühe kujutisena kokku.

Need ruumi kaks kihistist on ühteaegu teineteisega sides-
tatud ning teineteisele vastandatud. Niisugune vastandatus
on jälgitav nii avatud kui ka suletud altaril, kuigi avaldub
erinevalt1.

* * *

1 Edasises käsitluses me räägime Genti altarist — tinglikkuse teatud
määra silmas pidades — kui ühe kunstniku tööst; meid ei huvita Jan
ja Hubert van Eyck’i osavõtumäär Genti altari loomisest. Selle küsi-
muse puhul on tegemist pigemini teose loomislooga, ja mitte teose
kompositsiooni analüüsiga. Meie lähtume sellest, et Genti altar kuju-
tab endast lõpetatud teost: lõpliku vormi andis talle vaieldamatult
Jan van Eyck.



Vaadelgem kõigepealt avatud altarit (ill. 43). Siin tõuseb
esile mitu teemat, mis jaotuvad vertikaalsele ja horisontaal-
sele teljele. Vertikaalteljel näeme Kolmainsuse kujutist —
nimelt Isa2, Püha Vaimu ja Poega. Püha Vaimu kujutatakse
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2 Küsimus sellest, kas siin on kujutatud Jumal-Isa või Kristust, on ammu
olnud aineks poleemikale, millel me siin peatuda ei saa. On oluline,
et Genti altari vanimates kirjeldustes räägitakse alati Jumal-Isa või
lihtsalt Jumala kujutamisest, ja ilmaski ei räägita Kristuse kujutami-
sest. Näiteks “Flaami kroonikas” kirjeldatakse Genti altari imiteeri-
mist eluspildina (tableau vivant), mis püstitati Genti linnaväljakule
Burgundia hertsogi Philippe Hea piduliku saabumise puhuks 23. ap-
rillil 1458; seejuures teatatakse Jumal-Isa kujutamisest (Dhanens
1965, 96, 98). Samamoodi ka Düreril, kes nägi Genti altarit 1521. a.,
s.t. umbes 90 aastat pärast selle loomist, ei olnud kahtlust selles, et
siin on kujutatud nimelt Jumal-Isa (vrd.: “Pärast seda nägin ma Jo-
hannese-tahvlit; see on rohkem kui suurepärane, väga arukalt maali-
tud teos, ja eriti Eeva, Maarja ning Jumal-Isa ei ole sugugi halvasti
maalitud” (Dürer, I, 168); vrd. Dhanens 1965, 103); arvatavasti sel
ajal oli Genti altari tõlgendamistraditsioon veel elav, s.t. mäletati, keda
nimelt siin kujutatakse. Ja lõpuks, sellestsamast räägivad ka Lukas de
Heere, kes Genti altarile (“des Vaders Godd’lic”) 1559. a. oodi pühen-
das (Dhanens 1965, 10) ja Marcus van Vaernewyck, kes kirjeldas
altarit (“den Vader”) 1566. a. (samas, 108). Jätame kõrvale Carel van
Manderi fantastilise kirjelduse 1604. aastast, millel tegelikkusega on
vähe ühist (vt. Mander, 1936, 7, vrd. 437, mrk. 9). Selle kujutise
interpreteerimine Kristuse kujutisena on uusaegne nähe.

Oletus, et antud kujutises on ühendatud Jumal-Isa ja Kristuse joo-
ned (vt. Tolnay 1939, 20; Panofsky, I, 215), ei puuduta küsimuse
olemust, sest säärane ühendamine võib käia üksnes väljendusplaani,
mitte aga sisuplaani kohta: see figuur peab tähistama kas Jumal-Isa
või Kristust, kuid mitte mõlemaid korraga (vrd. selles seoses ikono-
graafilise kujutisega “Elatanust”, milles Kristust kujutatakse Jumal-Isa
näol [vt. Taanieli 7:9 jj. — tlk.]; vt. Ëàçàðåâ 1970, 280, 283.

M. Friedländeri sõnul ei lase ikonograafia sellele küsimusele põhi-
mõtteliselt vastata, sest keskaegses kunstis võidi Jumal-Isa ja Kristust
kujutada täiesti ühesugustena (“Ainuüksi ikonograafiliste uurimis-
tulemuste alusel mina küll ei teaks, kuidas lahendada sageli tõstatu-
vat küsimust, kas siin kujutatakse Jumal-Isa või Kristust, sest tihti on
keskaegses kunstis Jumal-Isast ja Jumalapojast tehtud täiesti ühesu-
guseid pilte” (Friedländer, I, 23). Nendes tingimustes osutub ainsaks
kriteeriumiks tõlgendustraditsioon (mida pühakojas reeglina vahendas



tuvina. Poeg, s.t. Kristus, on esitatud talle kujul. Kristuse
vere muutumine elu allikaks toob sisse kristliku altarisak-
ramendi teema; samal ajal vee, vere ja vaimu ühendamine
on vastavuses sellega, mida Evangelist Johannes kõneleb
Kristusest3. Märkigem, et Kolmainsuse kujutamine lahkneb
van Eyck’il kanoonilisest järjestusviisist (Isa–Poeg–Püha
Vaim): siin on Püha Vaimu kujutatud Isa ja Poja vahel — ta
osutub Isa ja Poega siduvaks lüliks. Temaatiliselt vastab see
tuvi (s.t. Püha Vaimu) funktsioonile suletud altaril Maarja
kuulutuse kujutamisel: Isast lähtuv Püha Vaim laskub Maarja
peale alla, ja temal seisab ees Kristus ilmale tuua (ill. 45).
Seega Püha Vaim ühendab Isa ja Poega mõlemal juhul.

Niisiis avatud altarikujutise vertikaalteljel esitatakse
Kolmainsuse teema, mis muutub armulaua-teemaks. Pöör-
dugem nüüd horisontaaltelje juurde.

Altari ülemises reas leiame eest kompositsiooni, mis
ikonograafiliselt on eestpalve kompositsiooni otsene vaste.
Tõsi küll, siin on üks oluline erinevus: traditsioonilisel eest-
palve kompositsioonil kujutatakse Maarja ja Ristija Johan-
nese vahel aujärjel troonivat Kristust, kelle poole Maarja
ja Johannes inimsoo eestkõnelejatena palves pöörduvad
(nagu teada, kreeka sõna äÝçóéò [deçsis], mille järgi kogu
kompositsiooni nimetatakse, tähendabki õigupoolest pal-
vet, palumist). Olgu muide märgitud, et lääne traditsioo-
nis, millesse eestpalve kompositsioon satub Bütsantsi
mõjul, nimetatakse seda kompositsiooni traditsiooniliselt

JAN VAN EYCK’I GENTI ALTARI KOMPOSITSIOON 541

kleerus [vaimulikkond — tlk.], ja eeskätt köster); nagu näha, osutab
see traditsioon kindlalt sellele, et kujutatakse Jumal-Isa.

3 “Tema on see, kes tuli vee ja verega — Jeesus Kristus. Ta ei tulnud
üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest
Vaim on tõde. Jah, tunnistajaid on kolm: Vaim, vesi ja veri, ja need
kolm on üks” (1Jh 5:6–8).



adoratio’ks, s.t. seda seostatakse mitte palve või eestkost-
mise (ld. intercessio) idee, vaid kummardamise ideega.

Siin aga ei kujutata Maarja ja Johannese vahel Kristust,
vaid Issandat Seebaotti, s.t. Jumal-Isa.

Peale selle, nii Maarjat kui ka Ristija Johannest kujuta-
takse istuvana, kusjuures kummalgi neist on raamat käes
(nii üks kui teine on eestpalve kompositsioonis ebaharilik).
Ometigi ei ole raamatu funktsioon neil kahel juhul ühe-
sugune.

Avatud raamat Maarja käes on kooskõlas Maarja kuulu-
tuse stseeniga suletud altaril, kus Maarjat kujutatakse raa-
matuga käes4; see on veel üks avatud ja suletud altari vas-
tastikuse sidestamise momente. Selles seoses märkigem, et
avatud altaril kujutatakse Maarjat krooniga peas, samal
ajal kui kinnisel altaril on Maarja pea kohal kroonina ku-
jutatud tuvi. Seega ikonograafiliselt on need kaks kujutist
teineteisega kooskõlas, kuid tuvi on muutunud krooniks
pärast seda, kui Maarjast oli saanud Jumalaema.

Mis aga puutub raamatusse Ristija Johannese käes, siis
raamatul on siin teine tähendus. Johannest kujutatakse
Piibliga, mis on avatud Jesaja raamatu kohalt, sellest ko-
hast, kus keskaegsete teoloogide arvates võis leida ette-
kuulutuse Johannese kohta5.

Nii või teisiti meenutab antud kompositsioon i k o -
n o g r a a f i l i s e s mõttes vaieldamatult Deesist, kuid sisu
poolest ei ole see Deesis, sest siin puudub kummardamise
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4 Maarja kujutamine raamatuga käes on Maarja kuulutuse ikonograa-
fias küllalt tavaline (vt. Réau, II-2, 180).

5 “Trööstige, trööstige mu rahvast, ütleb teie Jumal! [---] Hüüdja hääl
on: Tasandage kõrves Jehoova teed, tehke rohtlaanes sirgeks maan-
tee meie Jumalale!”” (Js 40:1–3). Vrd: Mt 3:3; Mk 1:3; Lk 3:4;
Jh 1:23.



(adoratio) motiiv, nagu puudub ka inimsoo eestkostmise
(intercessio) motiiv.

Samal ajal s i s u poolest on Deesise teema olemas altari
alumises reas, kus kujutatakse Talle kummardamist6.

Avatud altari kompositsiooni tervikuna näib aga ühenda-
vat üldine teema igavesest, katkematust liturgiast, mis saab
teoks Taevases Jeruusalemmas; just sellepärast on Jumal-Isa
kujutatud vaimuliku rüüs7. Seejuures on alust arvata, et
siin kujutatakse katoliku kirikus kõigi pühakute päeval kor-
raldatavat liturgiat (mida pühitsetakse 1. novembril): tõe-
poolest, kujutatud sü�eed on mitmel juhul olnud vastavuses
põhilektüüriga Uuest Testamendist, mida liturgia käigus
kasutati8 (Ilm 5:6–12, 7:2–12, 14:1; Mt 5:1–12).

* * *
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6 Genti altarit võidakse vähemalt XVI sajandist alates nimetada: “Ju-
mala Talle triumf” (1567), “Taevatalle triumf” (1641), “Paasatall”
(1734), “Apokalüpsise Tall” (1763), “Maal, millel vanemad kum-
mardavad Talle” (1769), “Vanemad Talle kummardamas Apokalüp-
sise IV pt-s” (1772). Vt. Dhanens 1965, 43.

7 Vrd.: “Pole kahtlust, et Genti altari sisemises ruumis esitatu on igi-
kestev missa Taevases Jeruusalemmas, mida maine jumalateenistus
Uues Testamendis ja kiriku poolt talitatav armulaud üksnes ajalikult
peegeldavad” (Philip 1971, 61, vrd. 56–57).

8 Sellele viitavad muide ka Genti altari varased kirjeldused, kus inim-
gruppe, kes Talle ümbritsevad, esitatakse “õndsate” gruppidena Õnd-
sakskiitmise käsusõnadest (vt. Mt 5:1–12), mida kõigi pühakute li-
turgia käigus loetakse. Näiteks “Flaami kroonikas” kirjeldatud Genti
altari instseneering, mida me ülalpool meenutasime, kandis nimetust
“Õndsate koor Paasatalle ohverdamisel” (Dhanens 1965, 96). 1495.
aastal Genti altarit kirjeldanud Hieronymus Münzer teatab täpselt
niisamuti, et Jumala, Neitsi ja Ristija Johannese kujud kehastavad
“kaheksat õndsust”: “Ja nende kujude kaudu kaheksat õndsust” —
samas, 102. Sellestamast on juttu hiljem ühes anonüümses kirjeldu-
ses, mis on koostatud 1600. a. paiku: “olles õndsuse võrdkujud”
(samas, 117).



Vaadelgem kompositsiooni, millel kujutatakse Talle kum-
mardamist (ill. 44).

Kujutise keskel paikneb Tall, s.o. Kristus. Tema ümber
on sümmeetriliselt asetatud neli gruppi.

Eesplaani vasakul küljel on kujutatud vanatestamentlik-
ku gruppi: siin näeme Piibli prohveteid ja patriarhe, kelle
keskel viibib muide ka Vergilius, sest keskaegsete teoloogi-
de arvates kuulutas ta ette Kristuse sündimist.

Kristuse sündi ennustaval prohvetlikkuse motiivil on
ühisjooni suletud altari ülemise osaga (ill. 45). Siin on ku-
jutatud prohveteid Sakariat ja Miikat koos eritrea ja kyme
sibüllidega9, sest eeldati, et nad kõik on ennustanud Kris-
tuse tulekut. Prohvetite kujutiste ümber olevatele lintidele
on kirjutatud mõtteteri Piibli vastavatest raamatutest
(Sakaria 9:9; Miika 5:2). Sibüllide kõrval on lindid tsitaa-
tidega Vergiliuselt (Aeneis, VI, 50–51) ja nn. “Sibüllide
kuulutused” — tsitaat viimastest antakse Augustinuse sõnas-
tatud versioonis (“Jumalariigist”, XVIII, 23). Kõik need
sententsid käivad Maarja kohta — s.t. sibüllid otsekui pöör-
duksid Maarja poole.

Ent tulgem avatud altari juurde tagasi. Niisiis, vasakule
küljele on paigutatud vanatestamentlik grupp. Paremal aga
näeme uustestamentlikku gruppi: seal on kujutatud apost-
leid, samuti kirikutegelasi. Meie ees on tegelikult pilt Kris-
tuse kirikust; samal ajal vanatestamentlik grupp sümboli-
seerib selle kiriku algkuju — Sünagoogi10.

Mõistetav on Uue Testamendi üleolek Vanast Testamen-
dist ja sellepärast kujutatakse uustestamentlikku gruppi
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9 sibüll — naisennustaja Vana-Kreekas ja Vana-Roomas. — Tlk. mrk.
10 Kiriku ja Sünagoogi kujutamine on väga vana traditsioon, mida tunti

juba varakristlikus kunstis. Piisab, kui viitame näiteks püha Sabina ki-
riku mosaiigile Roomas (V saj.), kus kujutatakse “Ümberlõigatute
kogudust” ja “Paganate kogudust” (vt. Berthier 1910, 247–258).



muidugi paremal, samal ajal kui vanatestamentlik grupp
leiab koha vasemal — parem pool on tähendusväärsem,
semiootilises mõttes esiletõstetum. Nagu sakslased ütlevad,
die rechte Seite ist die richtige Seite [parem pool on õige
pool].

Nõnda on lood eesplaanil. Pöördugem nüüd keskse,
põhiplaani juurde (silmas peetakse Mittelgrund’i, middle
ground’i [keskplaani — tlk.] — seda võiks nimetada ka esi-
plaaniks, kui eristada seda perifeersest eesplaanist, s.t. Vor-
dergrund’ist, foreground’st, mis otsekui moodustaks kuju-
tise rambi11).

Siin näeme samuti kahte pühade gruppi — pühasid ja
jumalakartlikke mehi ja naisi. Seejuures mehi kujutatakse
vasemal pool ja naisi — paremal.

Uustestamentlikku gruppi kujutatakse seega paremal
pool, kuivõrd ta on semiootilises mõttes vanatestamentli-
kust grupist tähtsam. Aga mispärast ikkagi mehi vasakul
kujutatakse? Semiootiliselt on ju mehed vaieldamatult täht-
samad kui naised — vähemalt vaadeldaval ajastul — järeli-
kult me võinuksime oodata, et neid kujutatakse paremal,
mitte aga vasemal pool?

See meeste eelistamine ja nende suhteseos just p a r e m a
poolega kajastub muuhulgas selgesti jumalateenistuse-aeg-
ses jagunemises (nii katoliku kui ka õigeusu traditsioonis):
mehed on alati aset võtnud pühakoja paremas tiivas, naised
aga vasemas. See käib ka jumalateenistuse kohta Genti altari
ees: ka siin on mehed mõistagi seisnud paremal, naised aga
vasemal pool, ja põhimõtteliselt võinuks oodata korrelat-
siooni nende meeste vahel, kes palvetavad pühakojas ja
pühade ja jumalakartlike meeste vahel, kes kummardavad
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11 Kujutise keskosa ja perifeeria eristamise kohta üldse, samuti “kunsti-
lise teksti raamide” kohta vt. siinses kogumikus lk. 406 jj.



Talle, ning sellele vastavalt — naiste korrelatsiooni pühade
ja jumalakartlike naistega.

Miks siis antud juhul naised asuvad paremal, mehed aga
vasemal pool?

Vastus on lihtne. Tuleb eeldada, et siingi nähakse mehi
seismas paremal ja naisi vasemal; kuid seejuures arvestust
ei peeta mitte meie vaatepunktist, mitte pildi vaataja väli-
sest vaatepunktist, vaid pildi s e e s asuja vaatepunktist: tõe-
poolest — mehed paiknevadki Tallest paremal, naised aga
temast vasemal pool.

Siinsel juhul ei määrata parema ja vasema asukohta mitte
meie perspektiivist, vaid Talle perspektiivist. Samuti tuleks
arvestada, et see on meie implitsiitse vis-à-vis vaateväli,
mis justkui asuks kujutise sees ja vaataks sealt meile otsa.

Ühtlasi eesplaanil, nagu nägime, määrab parema ja vasa-
ku poole nimelt meie vaatepunkt, väljaspool maalitavat
reaalsust seisva vaataja vaatepunkt.

Võime niisiis konstateerida siin kahe vastassuunalise
vaatajapositsiooni olemasolu, mis moodustavad kaks eri
vaatevälja — seesmise ja välimise. Need vaatajapositsioonid
vastavad silmanähtavalt kahele ruumisfäärile — maisele
(siinpoolsele) ja taevasele (sakraalsele, sealpoolsele), mis
antud kujutises satuvad teineteisega vastakuti.

Maine ruum — see on õieti meie ruum; selles orientee-
rutakse, lähtudes pildi vaatajast: selle ruumi kujutamist
koordineerib meie vaatajapositsioon, meie taju. Samal ajal
taevane ruum — see on Talle ruum. Niisiis jutt käib kahe
vaatevälja — Jumala ja inimese vaatevälja ühendamisest
ühel kujutisel.

Siin peab märkima, et seesmine vaatajapositsioon on
keskaegsele kunstile iseloomulik üldiselt, eriti ikoonimaa-
lile. See kajastub väga selgesti ikoonimaali terminoloogias.
Ikoonimaalijate käsiraamatutes (nn. ikooni “maalimis-
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juhendites”) peeti kujutise paremat poolt “vasemaks” ja,
vastupidi, kujutise vasemat poolt “paremaks”. Seega ar-
vestust peeti mitte meie (kujutise vaataja) vaatepunktist,
vaid kujutatava maailma sees kujuteldava vaatleja — meie
vis-à-vis vaatepunktist12.

Ikoonimaalimise traditsioon pakub siin eriti ilmekat ma-
terjali, sest kujutatava kompositsiooni kohta leidub enam
või vähem täpseid verbaalseid kirjeldusi. Ühtlasi ei ole
antud nähe maalimisel sugugi ikoonispetsiifiline; on vaiel-
damatu, et kujutise retseptsioon läänes oli omal ajal sama-
sugune13. Igatahes meieni on jõudnud Genti altari kirjel-
dused XV saj. lõpust ja XVI saj. algusest, kus see, mida
meie näeme vasakul, arvatakse paiknevat kujutise paremal
küljel ja see, mida meie näeme paremal — vasakul küljel14.
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12 Vahetevahel see seesmine vaatleja ühtib positsiooni poolest kujutise
keskse figuuriga (näiteks Kristusega eestpalve kujutamisel) ja siis saab
öelda, et kujutise “parem” osa asub selle figuuri paremal käel ja “va-
sem” — vasakul käel. Ometigi saab niisuguse keskse (orienteeriva)
figuuri puudumisel kasutada täpselt sedasama terminoloogiat; niisiis
on tegemist ikoonimaalimise põhimõttega, mille rakendus ei piirdu
mingi ühe konkreetse kompositsiooniga. Vt. lähemalt lk. 528 jj.

13 Samasugune terminoloogia on muide tavaks saanud ka heraldikas, kus
vapi paremat poolt tähistatakse “vasemana”, ja vastupidi.

14 Näiteks Hieronymus Münzer oma Genti altari kirjelduses 1495. a.
märgib, et p a r e m a l pool kujutatakse Neitsit, samuti Aadamat, ju-
malakartlikke kohtunikke ja sõjamehi (samal ajal meie vaatepunktist
kujutatakse neid vasakul), v a s a k u l pool aga kujutatakse Ristija
Johannest, Eevat, pühasid erakuid ja palverändureid (aga meie silmis
paiknevad need figuurid hoopis paremal): “Üleval [---] on Jumala
kuju tema au sees. Paremal — Pühamast Püha Neitsi. Ja vasemal —
Ristija Johannes [---]. Sealsamas paremal tiival on Aadam [---] vasa-
kul tiival on Eeva. Ja all paremal tiival on vaatamiseks jumalakartli-
kud õigusemõistjad ja jumalakartlikud palverändurid” (Dhanens
1965, 102). Nagu näeme, nimetatakse altari vasemat tiiba (ala) “pa-
remaks”, aga paremat — “vasemaks”. Samal kombel ka Antonio de
Beatis, kes Genti altarit oli näinud 1517. a., on konstateerinud, et siin
kujutatakse Aadamat p a r e m a l ja Eevat — v a s e m a l: “… üks altar,
mille äärtes on näitamiseks kaks kuju — paremal äärel Aadam ja



Renessansieelses kunstis on printsiibiks, et kujutise struk-
tuuri orienteerib seesmine vaatajapositsioon. Samal ajal re-
nessansiaegset kujutist käsitatakse, erinevalt keskaegsest,
kui “akent maailma”: vastavalt sellele kujutist orienteerib
välise vaataja positsioon, s.t. vaatajapositsioon, millel, vas-
tupidi, ei ole pildi maailmas kohta.

Nagu näeme, ühendab van Eyck ühe ja sellesama pildi
raames kujutise struktureerimise mõlemad printsiibid —
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vasemal äärel Eeva” (Pastor 1905, 117; Dhanens 1965, 102). Mün-
zeri kirjelduses mainitakse Jumala kujutist ja meil on põhjust arvata,
et ta peab silmas paremat ja vasemat poolt selle orientatsioonipunk-
tiks oleva keskse figuuri suhtes. Samal ajal Antonio de Beatise kirjel-
duses on juttu ainuüksi Aadama ja Eeva kujutamisest (ühestki teisest
figuurist ta ei räägigi!); järelikult — “parem” ja “vasak” tõusevad siin
esile kui absoluutsed, aga mitte suhtelised tähistused (s.t. — sõltuma-
tult ükskõik millisest figuurist, mis kujutisel paikneb).

Sedasama võime leida ka teistes kirjeldustes. Näiteks Lukas de
Heere teatab 1559. a. Genti altari värsskirjeldusena loodud oodis,
kui ta pajatab Jan ja Hubert van Eyck’i kujutamisest ratsanike hulgas
altari vasemal paneelil, et neid kujutatakse p a r e m a l, ja niisugusel
juhul määratletakse altari (meie jaoks) vasakpoolset osa parempool-
sena: “Nende keskel paremal me näeme siinse töö lõpetanud õilsa-
meelse kunstniku kuju punase roosimustriga mustal rüül; temaga
kõrvu ratsutab ta vend Hubert” (Dhanens 1965, 105); muuseas “ten
rechten” võib siin märkida nii “paremal” kui ka “õigupoolest, tõele
au andes”. Samaviisi ka Marcus van Vaernewyck mainib oma Genti
altari kirjelduses 1566. aastast ratsanike kujutamist ja nende keskel
Jan ja Hubert van Eyck’i — altari p a r e m a l küljel (samas, 109).

Ja lõpuks, niisamuti on kokku seatud ka Genti altarit imiteeriva
eluspildi kirjeldus “Flaami kroonikas” 1458. a. all (vt. lk. 540, mrk. 2).
Selle kirjelduse järgi asusid p a r e m a l pool pühade ja õigete (siin
nimetatakse neid “pihiisadeks” — “confessoren”), patriarhide ja
prohvetite, jumalakartlike sõjameeste, jumalakartlike õigusemõistja-
te grupid, samal ajal kui pühitsetud vagade naiste, apostlite, erakute,
märtrite, palverändurite grupid olid vastavalt asetatud v a s e m a -
l e poolele (Dhanens 1965, 97–98). Seega neid eesplaanil olevaid
gruppe, mis altaril endal asuvad (meie poolt vaadates!) vasemal, mär-
gitakse siin paiknevat paremal pool, ja vastupidi. Kogu kirjeldust
orienteeritakse seesmise vaatleja positsioonilt ja seejuures erinevus
kujutise ees- ja põhiplaani vahel nivelleerub.



vana (keskaegse) ja uue (renessansiaegse) printsiibi, viies
nad vastavusse Jumala ja inimese vaatekohaga. Seega kuju-
tatakse nende kahe perspektiivi (nende kahe positsiooni)
vastandatust.

* * *

Vaatajapositsioonide vahetumist kinnitab avatud altari üle-
mise rea vaatlus (ill. 43). Jumalaema asub meie poolt vaa-
dates vasemal pool, kuid Jumala-Isa vaateväljas asub ta
paremal (Isa paremal käel), mis võrreldes Ristija Johanne-
sega vastab mõistagi tema suuremale tähendusväärsusele.

Meie jaoks on Aadamat samal kombel kujutatud vase-
mal; Jumala poolt vaadates asub ta paremal, ja see justkui
oleks kooskõlas mehe prioriteediga naise ees. Kuid üks tei-
ne interpretatsioon tundub Aadama ja Eeva suhtes olevat
põhjendatum — sellest teeme juttu hiljem.

Sellessamas mõttes on iseloomulik, et laulvaid ingleid
näidatakse Jumala paremal käel, aga ingleid, kes pille
mängivad — tema vasemal käel. Kirikulaul assotsieerub
otseselt inglilauluga15 ja sellepärast laulmist kujutatakse
siin instrumentaalsest muusikast tähtsamana; pillidest võis
nendel aegadel pühakojas mängida vaid orelit — kuigi te-
gelikult on orelil ilmalik, mitte kiriklik päritolu16.
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15 Laulmist kirikus on traditsiooniliselt võrreldud inglite kiidulauluga,
ja lauljaid inglitega (seda motiivi väljendab eksplitsiitselt Keerubi
laul, millega õigeusukirikus algab Usklike liturgia). Seega inglite laul
saab jumalateenistusel kõlava laulmise arhetüübiks; võib öelda, et
kiriku- ja taevalaulu suhe vastab kuju ja algkuju suhtele ikooni maali-
misel. Vt. Âëàäûøåâñêàÿ 1990.

16 Algselt oli orel õukondlik instrument. Bütsantsis ei kasutatud seda
kirikus, vaid imperaatori õukonnas pidulikel tseremooniatel. Lääne
kirikusse satub orel nimelt lossist. 575. a. saatis Bütsantsi imperaator
Konstantinos V Kopronymos oreli Pippin Lühikesele, ja orel tuleb
sellest ajast lääne õukondades kasutusele; veel IX saj. käsitatakse lää-



Parema ja vasema vastandatust rõhutavad antud juhul
pealdised astmetel, mis viivad trooni juurde, kus Jumal-Isa
on pidulikult aset võtnud. Näeme siin kahte pealdist, mille
vahel on kroon. (Meie vaatepunktist) vasakult pealdiselt
loeme: “Vita sine morte in capite, Gaudium sine merore in
dextris” (“Igavene elu on peamine, Mureta rõõm on pare-
mat kätt”); parempoolselt (meie vaatepunktist) pealdiselt
loeme: “Iuventus sine senectute in fronte, Securitas sine
timore a sinistris” (“Kadumatu noorus on ees, Kõigutama-
tu rahu on vasemat kätt”). Niisiis p a r e m a s t poolest on
juttu pealdisel, mis asub vaataja suhtes v a s e m a l, aga
vasemast poolest — pealdisel, mis asub vaatajast p a r e -
m a l17.

Niisiis siin — altari ülemisel real — me näeme sama
printsiibi rakendamist, mis alumise rea keskplaanil (Mittel-
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nes orelit monarhi võimu sümbolina (vt. Williams 1980, 29–31;
Perrot 1965, 397; Herrin 1992, 92, 100, 104–106). Orelimuusika
ilmumine lääne kirikusse (900. a. paiku) võib olla seletatav kirikliku
riituse orienteerumisega õukonna rituaalile (täpselt samuti on paavsti
tiaara ja purpurne talaar tagasiviidavad Bütsantsi imperaatorite in-
siigniatele, vt. Braun 1907, 351–352, 508; Klewitz 1941, 109,120).

17 Vaatajapositsioonide vastandatusel, mis määrab parema ja vasema
vahetumise, on veel üks väljendumisvorm erilise kunstilise võtte näol,
mis üldse on van Eyck’ile piisavalt tüüpiline: Jumal-Isa jalutsis olevat
krooni ehtivalt kalliskivilt vaatab vastu kunstniku enese kujutis
(S. Alpersilt suulise teatena; vt. samuti Koerner 1993, 108). Niisiis
osutub, et kujutatava tegelikkuse suhtes välist ruumi (millesse kuulub
nii kunstnik kui ka vaataja) esitatakse siin p e e g e l k u j u t i s e n a
(mis eeldabki parema ja vasema vahetumist).

Analoogilist võtet kohtame teisteski van Eyck’i töödes, ja nimelt
portreel “Arnolfini abielupaar” Londoni Rahvusgaleriist, kus kunst-
nik vaatab vastu peeglist, mis asetseb Arnolfinide seljataga (vt. Seidel
1993, 126 jj. ning reproduktsiooni tabelil 62), ja maalil “Madonna
kanoonik van der Paelega” Brugge Munitsipaalmuuseumist, kus ta
peegeldub Püha Jüri kilbilt (vt.: Carter 1954, 60–61 ja reprodukt-
siooni tabelil 3; Farmer 1968, 159–160 ja reproduktsioone tabelitel
5–6). See võte fikseerib suhted vaatlejapositsiooni ja kujutatava tege-
likkuse vahel (vt. sellega seoses: Bialostocki 1970, 170).



grund), kus kujutatakse Talle kummardamist: figuuride
asetus lähtub seesmise vaataja positsioonilt, kujutise struk-
tuur antakse Jumala vaatepunktist. Kujutist altari ülemisel
osal ja sellega haakuvat kujutist altari alumisel osal ühen-
dab ühine vaateväli: kummalgi juhul kujutatakse sakraal-
set ruumi — ruumi, mis asub teispoolses maailmas.

Talle kujutis tähistab omakorda piiri, mis eraldab meie
ruumi (kujutise vaataja ruumi) kuuluvat eesplaani (Vorder-
grund) sellele vastandatud keskplaanist — põhiplaanist
(Mittelgrund) —, mida orienteerib seesmise vaataja posit-
sioon, mis kuulub sakraalsesse maailma. Vastavalt sellele
Talle kujutis märgib vaatajapositsiooni vahetumist — ju-
malikult inimomasele. Olles piiril, kuulub Tall nii ühte kui
teise sfääri, mis vastab Kristuse kahetisele — jumalikule ja
inimomasele — loomusele.

Niisiis kujutis altari ülemises osas (ülemistel tahvlitel) on
vahetult seotud kujutisega altari alumises osas (alumistel
tahvlitel): need kujutised on teineteisest lahutamatud —
üks jätkab teist. Seda mõistsid nähtavasti ka kaasaegsed.
Igatahes tajus seda tundmatu kunstnik, van Eyck’i noorem
kaasaegne, kelle pilt (Prado muuseumi kollektsioonist
Madriidis) kujutab endast lahtise Genti altari koopiat18 —
ja mõlemad osad on siin esitatud ühtse tervikuna (ill. 46).

* * *
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18 Selle koopia autoriks peetakse vahel Petrus Christust, vahel ka üht meile
tundmatut van Eyck’i õpilast. Vt. Bruyn 1957; Peman y Pemartin 1969.



Oleme juttu teinud avatud altari ülemisest reast. Pöördugem
uuesti alumise rea juurde — sedapuhku külgmiste tahvlite
(tiibade) juurde (ill. 43). Siinsed kujutised kooskõlastuvad
eesplaaniga keskmisel tahvlil — nii sel kui teisel juhul läh-
tub orientatsioon kujutise vaataja positsioonilt, s.t. lähte-
punktiks on v ä l j a s p o o l kujutatavat tegelikkust asuva
kujutise vaataja positsioon.

Altari parempoolsetel tiibadel kujutatakse pühitsetud
erakuid (heremite sancti) koos valitud pühakutega (püha
Antoniuse, Maarja Magdaleena, Egiptuse Maria ja teiste-
ga), edasi — pühasid palverändureid (sancti peregrini) ees-
otsas püha Christophorusega. Need pühakute kujutised
on väljaspool igasugust kahtlust semiootiliselt olulisemad
kui jumalakartlike kohtunike ja Kristuse sõjameeste (iusti
iudices ja Christi milites) kujutised vasakpoolsetel tahvli-
tel. On ilmne, et semiootiliselt olulisemate kujutiste paigu-
tamine meist paremale osutab välise vaatajapositsiooni, s.t.
inimese, aga mitte Jumala vaatevälja rakendamisele. See
vaateväli ühendab külgmised kujutised eesplaani omadega
(s.t. Uue Testamendi ja Vana Testamendi gruppide kujutis-
tega). Niisiis võime neid pidada viimati mainitud kujutiste
jätkuks — just nii, nagu kujutisi altari ülemises reas saab
käsitada alumise rea keskse kujutise jätkuna.

Selle välise vaatajapositsiooniga on vastavuses eesplaa-
nile jääv kujutis elujõest; see voolab välja eluallikast, mis
tekib Talle verest (vt. Ilm 7:17, 21:6, 22:1)19. Jõgi jääb pildi
vaataja suunda pööratuks, olenemata sellest, kus vaataja
asub; positsiooni muutumisel tekib mulje, nagu muudaks
jõgi suunda. See on puhtalt illusionistlik võte, mida kasu-
tatakse selleks, et siduda vaataja kujutise eesplaaniga.
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19 Vrd.: “Ja Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mäekristall, mis
väljub Jumala ja Talle troonist” Ilm 22:1.



Seega sealpoolse–siinpoolse vastandatus korreleerub nii
seesmise–välimise kui ka ülemise–alumise vastandamisega.
Sealpoolse–siinpoolse vastandamine altari alumises reas
(Talle kummardamist kujutaval kompositsioonil) laseb end
paista seesmise–välimise vastandamisena, s.t. eesplaani ja
keskplaani vastandamisena; samal ajal lahtise altari üld-
kompositsioonis kerkib see meie ette kui ülemise–alumise
vastandamine.

Meie, inimese vaateväli — kujutise vaataja vaateväli, s.t.
väline vaatajapositsioon korreleerub altari alumise osa kui
tervikuga (kus kujutatakse Kirikut ja Sünagoogi); seevastu
altari üldkompositsioonis osutub Jumala vaateväli, s.t. sees-
mine vaatajapositsioon korreleeruvaks ülemise ja keskosaga
(kus kujutatakse Kolmainsust — Issandat Seebaotti, Püha
Vaimu ja Talle — koos Jumalaema ja Ristija Johannesega).

Võib arvata, et paigutus kujutise kahemõõtmelise pinna
vertikaalteljel edastab kolmemõõtmelise ruumi sügavus-
suhet (kaugust kujutise vaatajast), ja siis võib kujutatav maa-
ilm meile mõtteliselt kangastuda lavana, mille eesserval on
aset võtnud eesplaanigrupid (vanatestamentlik ja uustesta-
mentlik grupp, pühad erakud ja palverändurid, kohtunikud
ja sõjamehed); nende taga on Tall koos pühade ja õigete
meeste ja naistega, ja lõpuks, Talle taga — Issand Seebaot
Neitsi Maarja ja Ristija Johannesega. Enam-vähem nii neid
näidataksegi Genti altari juba mainitud koopial Prado
kunstikogust — esitatud on siin mitu ruumilist kihistist,
mis asetsevad järjestikku üksteise taga (ill. 46)20.
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20 Samal ajal on siin uustestamentlikku gruppi erinevalt Genti altarist
kujutatud meist vasemal, aga vanatestamentlikku gruppi — meist pa-
remal. Seega kogu kompositsioon lähtub antud juhul järjekindlalt
seesmise vaatleja positsioonilt — siin puudub see erisuguste ruumi-
kihististe kombineerimine, mida me saame jälgida Genti altaril. Teisi-
sõnu puudub siin üldse formaalselt eristatav eesplaan, mida saab



Semantiliseks dominandiks osutub seega taevase ja maise
või jumaliku ja inimliku vastandamine. Tähelepanu väärib
asjaolu, et renessansipärased kujutamisvõtted on kooskõlas
inimese vaateväljaga, samal ajal kui keskaegsele maali-
kunstile (ja iseäranis ikoonimaalile) tavapärased võtted on
kooskõlas Jumala vaateväljaga.

* * *

Pöördume nüüd suletud altari juurde (ill. 45). Ka siin võib
täheldada samasugust siinpoolse ja sealpoolse (taevase ja
maise, Jumala ja inimese) maailma vastandamist. Siiski
omandab see vastandus siin täiesti teise ilme: antud juhul
ei avaldu see vaatevälja kaudu, vaid s t i l i s t i l i s e l t — s.t.
mitte selle või teise vaatajapositsiooni kasutamise kaudu,
vaid stilistiliste erivõtete, eeskätt valguse kaasabil.

Alumises reas näeme kaht palvetava (põlvitava) annetaja
figuuri — Joos Vijd’i ja tema naist Elisabeth Barluut’i. Nad
palvetavad pühakute (Ristija Johannese ja Evangelist Jo-
hannese) skulptuurkujutiste ees. Pühakute valiku määrab
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vastandada kesksele kujutisele — puudub “ramp”, mis kuulub pildi
vaataja ruumi.

See asjaolu on nähtavasti tingitud kujutamise enda mõningasest üm-
bermõtestamisest: siin tuuakse sisse uus teema, nimelt Kiriku või-
dutsemise teema Sünagoogi üle. Kui Genti altaril vanatestamentlik ja
uustestamentlik grupp osalevad Talle kummardamisel võrdselt, siis
siin satuvad nad konflikti. Seda konflikti, mis omandab iseseisva tä-
henduse, ei kujutata eesplaanil, vaid pildi keskplaanil — sellest ole-
nevalt esitletakse Kirikut antud juhul pildi selles osas, mis on tähen-
dusväärne nimelt seesmise vaatleja (mitte pildi vaataja) perspektiivist.

Prado koopia ruumistruktuuril on teatud sarnasus sellega, kuidas
Genti altarit etendati eluspildina 1458. a., mida on kirjeldatud
“Flaami kroonikas” (vt. lk. 540, mrk. 2): mõlemal juhul jaotub ruum
üksteise taga paiknevaks kolmeks tsooniks. Nende kujutiste otsest
seostatust, nagu seda mõnikord eeldatakse, ei tarvitse märgatagi
(Dhanens 1973, 128; vrd. ka: Puyvelde 1947, 62, mrk. 1): Säärase
tõlgenduse võimalikkus peitub originaalis — s.t. Genti altaris endas.



Talle kummardamise teema21. Ristija Johannes hoiab käte
vahel talle, mis juhatab lahtise altari kompositsiooni juurde.

Ühtlasi vastab see valik Genti altari loomise kohale ja
ajale: altar valmistati Ristija Johannese kiriku jaoks22 ja
see pühitseti Evangelist Johannese päeval23.

Annetajate figuurid on antud värvilistena, mis on kont-
rastiks marmori värvusele skulptuuridel; see kontrast on
kutsutud väljendama elus inimese ja raidkuju vastandlikkust.

Nii nagu annetajate elusad figuurid, nii ka pühakute raid-
kujud on esitatud illusionistlikult maalitud niššides. On
silmanähtav, et nad asuvad ühes ja samas ruumis, ja nimelt
pühakojas, mis ilmselgelt kuulub meie, maisesse ruumi.
Võib eeldada, et antud juhul pühakoja kujutis korreleerub
selle pühamuga, milles paikneb Genti altar; kujutis oleks
justkui selle pühamu ruumi jätk: pühakute raidkujud, mil-
le ees annetajad palvetavad, pidid otseselt meenutama pü-
hakute skulptuure pühakojas endas24.

JAN VAN EYCK’I GENTI ALTARI KOMPOSITSIOON 555

21 Ristija Johannesele kuuluvad sõnad: “Vaata, see on Jumala Tall, kes
kannab ära maailma patu” (Joh 1:29). Evangelist Johannes kujutab
Lunastajat Tallena (Ilm 5:6–12, 7:9–12).

22 Imperaator Karl V korraldusel anti Ristija Johannese munitsipaalkirik
1540. a. üle püha Bavoni (~ Bavo) kloostrile ja sest ajast peale sai
püha Bavon selle patrooniks. Varsti pärast 1559. a. saab püha Bavoni
kirikust linna peakirik.

23 Kuupäev 6. mai 1432. a., mis altaril kirjas, on kooskõlas altari avamise
kuupäevaga. 6. mai on Evangelist Johannese martüüriumi päev “ad
Portam Latinam”.

Võib arvata, et pühamu juurdeehitis (kabel), mille annetajad ehita-
sid spetsiaalselt nende tellitud altari jaoks, pühitseti Evangelist Johan-
nese nimele (kuigi kirjalikke andmeid selle kohta ei ole). Vt.: Tolnay
1939, 20, 49–50 (märkus 61); Coremans, Bisthoven 1948, 30.

24 Vrd.: “Eesplaanile jääv ruum on trompe l’oeil [silmapetteks] skulp-
tuuri paigutamisel”, “[---] meistri osav trompe l’oeil, mis laskis neil
[pühakute skulptuursetel kujutistel — B. U.] muutuda pühamu füüsi-
liselt reaalse ruumi osaks ja faktiliseks pikenduseks” (Philip 1971, 84,
vrd.: 97, 196). Vt. samuti: “Grisaille, mis kuulus Meister (Maître) de
Flé ja Jan van Eyck’i uue stiili juurde, ei olnud mingil juhul mono-



Niisiis antud kujutist orienteerib meie, inimese retsept-
sioon. M e i e j a o k s on pühakud olemas kujutistena, kui-
võrd nad ei kuulu meie inimomasesse ruumi, vaid täiesti
teistsugusesse — taevasesse ruumi.

See teistsugune ruum on jälgitav suletud altari ülemises
reas, kus on esitatud Maarja kuulutuse stseen. Tähendus-
väärselt on neitsi Maarja ja peaingel Gaabrieli figuurid
värvitooni poolest kokkulangevad pühakute raidkujudega
altari alumises osas; nende kujutised erinevad rabavalt
annetajate kujutistest. Veel enamgi, nende riiete voldid
moodustavad otsekui skulptuurse reljeefi. Üldse meenutab
see raiduri tööd25. Sellegipoolest ei ole neid (erinevalt
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kroomse maalingu hall toon, vaid kivist raidkuju oma. Nõnda on saa-
vutatud kahekordne efekt. Kui grisailles on ühest küljest värvilisest
maalingust vähemal määral reaalne (kujutatud objekt ise on kõigest
kuju, mitte elav figuur) — see õigustab kasutamist suletud kappaltari
välistiibadel —, siis kujude kohalolu reaalsus näib teisest küljest tõe-
sem kui värviliselt maalitud figuuride oma, mis võimendab silmapette
mõju. Kasutades Müstilise Talle puhul mõlemat võtet, võimendas
van Eyck nõnda esimese kaudu teise kohalolu, tehes selgesti vahet
pühakute ja annetajate reaalsuse astmes, sest nood viimased ei põlvita
Ristija Johannese ja Evangelist Johannese, vaid nende kujude ees
[---]” (Philippot 1964, 230).

25 Vrd.: “Inglifiguuri [jutt käib peaingel Gaabrielist — B. U.] rüü pealis-
pinda esitatakse kui skulptuurset reljeefi; see on hea näide sellest,
mida Panofsky nimetab Jani stereograafiliseks vormiks” (Pächt 1989,
164; Panofsky, I, 227). Vt. samuti: “Figuurid mõjuvad kiviskulptuu-
ridena mitte ainult oma raskete, lõpetatud vormide poolest, vaid ka
oma värvi poolest” (Philip 1967, 62); “[---] Paistab, et van Eyck on
püüdnud Maarja kuulutust märkivatele figuuridele anda skulptuurset
ilmet, mis harmoniseerub visuaalselt all paiknevate figuuridega. Nii-
siis on ta nende valgetesse rüüdesse seadnud volte, mis toonitavad
massiivsust, mitte rütmi. Neitsi nägu on frontaalne, ehkki kaldu ja
ebatavaliselt suur valge tuvi ei liigu tema suunas, vaid [---] näib Neitsi
koha hõljuvat, nagu oleks ta voolitud. Neitsi ruumi sarnanemist tõe-
lise skulptuurinišiga rõhutatakse selle valgusega, mis oleks nagu püha-
mu aknast paremalt langeva reaalse valguse jätk — võte, mida Jan
rõhutab, maalides nende tahvliraamide poolt tekitatud varju. Toekate
ja toimetamisest veidi tagasitõmbunutena välja paistes on Neitsi ja



pühakute kujudest alumises reas) esitatud raidkujudena,
vaid elusate figuuridena — elusatena, kuid samal ajal teis-
poolsetena. Nad eksisteerivad iseenda ruumis, mis vaid
väliselt tuletab meelde meie, maist ruumi.

Seega pühakute skulptuursed kujutised on vahendajad
inimeste ja pühakute endi vahel, vahendajad maise ja tae-
vase vahel (sedasama saab öelda ka ikoonide kohta: ikoo-
nidki on pühakute kujutised, mis nendega suhtlemisel muu-
tuvad vahendajateks). Kuivõrd alumises reas kujutatakse
annetajaid — elavaid inimesi, siis pühakutest saavad kuju-
tised, s.t. annetajate tajumus; spetsiaalsed stilistilised võtted
lubavad annetajate kujutistel välja paista pühakute vahen-
dajatena.

On huvitav, et kõige ülemised figuurid — prohvetite
Sakaria ja Miika, samuti sibüllide figuurid — on taas antud
värvilistena; nad ei meenuta skulptuure, vaid elavaid ini-
mesi. See saab olla seletatav sellega, et nad kuuluvad täieli-
kult teispoolsesse maailma, s.t. nende kujutistel puudub
üldse igasugune side maise, inimomase algega. Samal ajal
leiab Maarja kuulutuse stseenis aset taevase ja inimomase
kontaminatsioon. Neitsi ette ilmub peaingel, ja selle kau-
du kuulub ta juba teistsugusesse, ebamaisesse ruumi; sa-
mal ajal leiab see aset tavalises toas ning me näeme akende
taga Genti vaadet. Võib öelda, et Maarja kuulutuse stseen
on oma sisu poolest seotud nii jumaliku kui ka inimomase
algega ja kujutis vahendab seda.

Huvitav on kõrvutada “Maarja kuulutust” Genti altaril
van Eyck’i teiste “Maarja kuulutustega”. Näiteks “Maarja
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Gaabriel oma füüsilise kohalolekuga mõlemad otseselt seostatud
vaatajaga selle enda ruumis ja ajas. Jäljendades figuuride all olevate
raidkujude värvitust ja massiivsust, on nad visuaalselt ühinenud välis-
pidisega, suurendades selle kontrasti silmipimestava seespidisega”
(Ward 1975, 209).



kuulutusel” Dresdeni galerii kogust (1437) on Maarjat ja
Gaabrieli kujutatud altari tiibadel raidkujudena (ill. 47);
täpselt samasuguse kujutusviisi leiame eest ka diptühhonil
Thyssen-Bornemisza kogust Luganos (ill. 48); on ilmne, et
siin on esitatud meile, inimestele omane vaateväli. “Maarja
kuulutusel” (1435), mis on pärit Washingtoni Rahvusgale-
riist (minevikus Ermitaa�ist), kujutatakse Maarjat ja Gaab-
rieli elavate inimestena; siin on neid näidatud sõltumatult
taevase ja maise vastandamisest, nad viibivad inimesele
omases ruumis (ill. 51). Samal ajal Genti altari “Maarja
kuulutusel” on vahepealne asend; siin on tegemist otsekui
selle ja teise lähenemisviisi kontaminatsiooniga, s.t. ühita-
takse kaks vaatevälja — jumalik ja inimomane.

Niisiis suletud altaril me leiame eest samasuguse taevase
ja maise (jumaliku ja inimomase) vastandamise. Nii nagu
avatud altarilgi, korreleerub see vastandus ülemise ja alu-
mise vastandamisega.

Eriti iseloomulik on Gaabrieli ja Maarja dialoog. Näe-
me siin pealdisi, mis edastavad Gaabrieli pöördumist ja
Maarja vastust. Gaabrieli sõnad on suunatud meile ja me
saame neid lugeda — vasakult paremale, nagu tavaliselt
(ill. 49). Samal ajal Maarja vastus on suunatud Jumalale ja
sellele vastavalt on Maarja sõnad ümber pööratud — nad
on kirjutatud nii, et neid saaks lugeda Jumal (ill. 50)26.
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26 Täpselt samasuguse Gaabrieli ja Maarja dialoogi kujutamise leiame
eest ka teisel, mõnevõrra hilisemal van Eyck’i “Maarja kuulutusel”
(1435) Washingtoni Rahvusgaleriist (ill. 51). Ühtlasi on nende dialoo-
gi samamoodi kujutatud Fra Angelico “Maarja kuulutusel” (Cortone
munitsipaalmuuseumi kogust), mis on maalitud peatselt pärast Genti
altari lõpetamist (1433–1434) (vt. reproduktsiooni: Baldini 1986,
69). Fra Angelicol ei ole see ainus kord: ühes San Marco kloostri
mungakongis Firenzes, mille seinad ta täis maalis (kong ¹ 37), on
kujutatud Kristuse ristilöömist ja röövleid, kusjuures Kristus ütleb
Arukale Röövlile: “Hodie mecum eris in paradiso”, s.t. “Juba täna



Nähtavasti ei ole juhuslik, et Gaabrieli sõnad esitatakse
maastiku taustal, mis on nähtav renessansliku — inimese —
vaateväljana.

Maarja vastus on suunatud Jumala poole, kuid ühtlasi
on see ka dialoog Gaabrieliga. Näeme, et Gaabrieli sõnad
on suunatud Maarja poole (vasemalt paremale), aga Maarja
sõnad Gaabrielile — paremalt vasemale. Niisiis nende jutu-
ajamist kujutatakse ideograafiliselt — umbes nii, nagu see
võiks välja näha koomiksites.

Oleme õigustatud eeldama, et jumaliku ja inimomase
vastandamine, mis on jälgitav Genti altari eri osades, ei ole
ainuüksi kompositsiooniline põhimõte (ruumi struktureeri-
mise printsiip), vaid kujutab endast altari põhilist — kõige
üldisemat — sisu. Väljendus ja sisu osutuvad antud juhul
vahetult ning orgaaniliselt seotuks.

* * *
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oled sa koos minuga paradiisis” (Lk 23:43). Need sõnad on suunatud
Kristuse huultelt Röövli poole, kes paikneb tema paremal käel; see-
tõttu on nad kirjutatud paremalt vasakule ning suunatud ülespoole)
(vt. reproduktsiooni: Baldini 1986, 240).

Antud juhul ei tarvitse siin näha van Eyck’i mõju Fra Angelicole. Tu-
leb silmas pidada, et ümberpööratud pealdisi võib kristlikus kunstis
leida ka enne van Eyck’i. Näiteks Kreekast pärit evangeeliumi minia-
tuuril püha Dionysose kloostri kogust Athonis (X–XI saj.; codex
588m, fol. 225v) on kujutatud Evangelist Johannest, kellele Jumal
edastab evangeeliumi teksti; paremal, miniatuuri ülemises nurgas, on
kujutatud Jumala paremat kätt, millest lähtub Johannesele suunatud
pealdis; seda pealdist, mis kujutab endast Johannese evangeeliumi al-
gust (Ýí áñ÷Þ Þí ó ëóãïò) [“Alguses oli Sõna [---]” — tlk.] loetakse
ülalt, s.t. kiri on samuti pööratud ülalt alla — meie vaatepunktist
(vt. reproduktsiooni: Pelekanidis jt., I, 228; vrd. 448). Samal ajal van
Eyck’il ning seejärel Fra Angelico “Maarja kuulutusel” on see peal-
diseks, mis ei lähtu Jumalalt, vaid on Jumala poole suunatud.



Öeldu valguses väärivad erilist tähelepanu Aadama ja Eeva
kujutised avatud altaril (ill. 43). Oleme neid maininud
ühenduses parema ja vasema vastandamisega, kuid maini-
tust kindlasti ei piisa.

Aadama ja Eeva figuurid eristuvad altari ülemises reas
stilistiliselt — niisugusel määral, mis, nagu näib, lubab arva-
ta, et nad kuuluvad teise ruumi. Need on renessansipärase
kunsti tüüpilised näited. Sama rea teistest figuuridest eris-
tab neid just ruumiline tõlgendus. Kõik teised figuurid on
antud tasapinnalisel foonil, samal ajal kui Aadam ja Eeva
on asetatud kolmemõõtmelistesse niššidesse, mis toonita-
vad nende ruumilisust. Ülejäänud figuure näidatakse üle-
misest rakursist (me näeme põrandat), sellal kui me Aada-
mat ja Eevat seirame altpoolt. Kui Jumal-Seebaoti, Maarja,
Ristija Johannese või inglite figuurid, mida liidab ühine
(sinine) foon, on otsekui vastu fooni surutud — nad meenu-
tavad aplikatsiooni, nende kujutised tunduvad fooni külge
kleebituna27 —, siis Aadam ja Eeva seisavad vabalt kolme-
mõõtmelises ruumis. Muuseas, sinine foon — see on taeva
värv — ühendab mainitud ülemise rea figuurid — s.t. kõik
kujutised, välja arvatud Aadama ja Eeva omad! — kuju-
tistega alumises reas. Seejuures Aadam ja Eeva paiknevad
niššides, see aga ühendab nad kinnise altari alumise rea
figuuridega28.
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27 Vrd. Panofsky märkusega Jumala, Maarja ja Ristija Johannese kohta:
“Jõulisest modelleerimisest ja — Neitsi Maarja ning Ristija Johannese
figuurides — perspektiivipärasusest hoolimata näib figuurides kolme-
mõõtmelisuse asemel esile tõusvat kahemõõtmelisus. Rõivad on sel
määral “õõnsaks tehtud”, et üldmuljeks on kumeruse asemel nõgusus.
Kullaga kaunistatud ja kalliskividega ülekülvatud rõivaääriste kon-
tuurid looklevad raugete kalligraafiliste käändudena [---] millel Jan’i
stereograafilises stiilis vasted puuduvad” (Panofsky, I, 227).

28 Vrd.: “Näeme neid [Aadama ja Eeva figuure — B. U.] renessansi-
kunsti täiuslike näidetena. Ruumi tõlgendamine erineb siin täielikult



Ilmsesti on nende kujutised asetatud teatavasse suhtesse
(suletud altari) raidkujudega: nemad, nii nagu skulptuu-
ridki, kuuluvad meie, siinpoolsesse maailma; nad kuulu-
vad pigemini pühakoja ruumi, kui sealpoolse maailma sak-
raalsesse ruumi. Kuid erinevalt pühakute skulptuursetest
kujutistest ei juhata nad meid sealpoolsesse maailma ja sel-
lega on seletatav nende realistlikkus, isegi täpsemalt — nen-
de kujutiste naturalistlikkus, elusarnasus.

See naturalistlikkus rabas altari vaatajaid: meieni on jõud-
nud tunnistused, mis räägivad sellest, et neid tajuti kolme-
mõõtmeliste kujudena29. Aadam ja Eeva tõusevad meie ette
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tõlgendusest teistel tahvlitel. Kolme keskse tahvli lamedate ja deko-
ratiivsete taustade asemel on Jan loonud figuuride jaoks kolmemõõt-
melised nišid. Põranda asemel, mis teistel tahvlitel on konventsio-
naalselt nähtav ülaltvaatena, ei ole siin niššide põhja näha tänu sellele,
et nende asendit kabelis on vaatajate peade suhtes märgatavalt kergita-
tud. Kui kolm keskset figuuri ja inglite kompaktne grupp on tihedasti
surutud vastu oma foone, seisavad Aadam ja Eeva samal ajal vabalt
oma mõnevõrra kitsastes niššides, olles ümbritsetud õhust ja hellita-
tud elu ning varjuga, nii et nad pigemini tunduvad kuuluvat vaatajaga
samasse ruumi. Seda realismi suurendatakse mängulise detailiga Aada-
ma jala näol, mis ulatub üle niši alumise ääre ning teiste samasuguste
detailidega reljeefidel, mis kujutavad Kaini ja Aabelit [Kaini jalg een-
dub samuti — B. U.]” (Dhanens 1980, 111).

29 Marcus van Vaernewyck kirjutas näiteks 1566. a.: “seda [kujutist]
vaadates ei saaks keegi kõhklusteta öelda, kas üks Aadama jalgadest
astub tasapinnalisest tahvlist välja, või ei; tema parem [sic!] käsi ja
pihk, mille ta on rinnale asetanud, näivad olevat kerepinnast eraldu-
nud, lastes valgust läbi [nii et näib, nagu liiguks valgus nende ja kere
vahelt]. Tema keha on sedavõrd ihu moodi, et tundub, nagu oleks see
ihu ise” (Dhanens 1965, 108). Aadama ja Eeva figuuride rabavat elu-
sarnasust on märganud ka Hieronymus Münzer oma Genti altari kir-
jelduses 1495. a-st: “Oh kui imetabased on Aadama ja Eeva kujuti-
sed! Kõik näib elavana!” (samas, 102); vrd. samuti Lukas de Heere
arvamusavaldusega oodis 1595. a-st: “Kui kohutavana ja elusana sei-
sab Aadam! Kes ilmas on näinud ihu sarnasemat kuju?” (samas, 105).
Aadama ja Eeva kujutiste ületamatust täiuslikkusest ja “tõepärasu-
sest” (naturalità) räägib ka Antonio de Beatis Genti altari kirjelduses
1517. a-st (Pastor 1905, 117; Dhanens 1965, 102).



kui elusad inimesed, kes — nüüdisaegset pop-art’i stiili mee-
nutaval kombel — oleksid justkui kujutisse sisse viidud.

Ses plaanis on eriti iseloomulik Aadama jalg, mis otsekui
astuks meie poole liikudes nišist välja; see tekitab illusio-
nistliku efekti, mis kõige vahetumalt meenutab silmapetet,
trompe l’oeil’i (ill. 52)30. Märkimisväärne on see, et sule-
tud altaril kujutatud mõlema raidpühaku jalad ulatuvad
samuti (pjedestaalilt) välja (ill. 53, 54). Tõenäoliselt peaks
see osutama skulptuursete kujutiste seotusele Aadama ja
Eeva kujutistega31.

Aadama ja Eeva figuuride seotust raidkujudega rõhuta-
takse ka sellega, et kõigil nendel puhkudel on näha identi-
fitseerivaid nimelisi pealiskirju, mis oleksid justkui kivisse
tahutud (s.t. need ei ole pealiskirjad kui niisugused, vaid
pealiskirjade k u j u t i s e d). Need pealiskirjad leiame skulp-
tuuride pjedestaalidelt (Ristija Johannese ja Evangelist
Johannese puhul) ning niššidelt (Aadama ja Eeva puhul).

Sellele, et Aadamat ja Eevat kujutatakse pühakojas, s.t.,
et nad viibivad vaatajaga ühises ruumis, osutavad ka kuju-
tised bareljeefidel nende peade kohal (grisaille’id) — stsee-
nid, mis kujutavad Aabeli ja Kaini ohverdust ning Aabeli
tapmist. Ühel kujutisel toob Aabel ohvrianniks talle, teisel
tapab Kain Aabeli, s.t. ohvriks osutub Aabel. Kõik see vii-
tab Talle kummardamise teemale.

Kujutised bareljeefidel korreleeruvad välise, mitte aga
seesmise vaataja positsiooniga: nii nagu skulptuuridki, on
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30 Infrapunased kiired demonstreerivad selgesti kunstniku kavatsust: esi-
algselt asetses Aadama jalg nišis, kuid töö käigus nihutab ta selle ette-
poole. Vt. Coremans 1953, tabel III, 3.

31 Vrd. ühtlasi püha Jakobuse kuju maalimisel kasutatud sama võttega —
jala väljaulatumisega pjedestaalilt — Robert Campini “Maarja laula-
tuse” tagaküljel Prado muuseumi kogus (vt. reproduktsiooni: Tolnay
1939, tabel 5).



nad seotud kujutusega pühakojast — olemuslikult on mõ-
lemal juhul meie ees k u j u t i s k u j u t i s e s. Seejuures on
huvitav, et Kaini jalg Aabeli tapmise stseenis on samuti
eendunud (ill. 55). Niisiis näeme me siin sedasama illusio-
nistlikku võtet, mis skulptuuride või Aadamagi kujutami-
sel ja tõenäoliselt annab see tunnistust orientatsioonist, mis
lähtub just väliselt vaatajapositsioonilt.

Seega Aadama ja Eeva figuurid kuuluvad pühakoja ruu-
mi, tähendab — pühakojas viibiva vaataja ruumi; järelikult
paiknevad nad kujutise perifeerias, s.t. otsekui väljaspool
kujutatavat ruumi32. Mõtteliselt tuleb nad tõsta ettepoole
(eesplaanile), s.t. meile (vaatajale) on nad tunduvalt lähemad
kui kujutised Issandast koos Jumalaema ja Ristija Johanne-
sega ning laulvate ja mängivate inglitega33. Ses mõttes on
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32 Mõned uurijad arvavad, et nad kuuluvad altari kadumaläinud raami
juurde. Vrd.: “Kõigi seitsme ülemise tahvli figuuridest kuuluvad üks-
nes Aadam ja Eeva kivist arhitektuuri juurde. Teistele — inglitele ja
Kolmainsusele — on see struktuur vaid raamiks. Nad ei moodusta
selle osa. Kolmainsus ja inglid kuuluvad iseennast esindavasse sakraal-
sesse riiki. Niisiis on neid tõlgendatud traditsioonikohasel neutraal-
sel viisil kõrgelt fokuseeritud vaatepunktist ideaalse jumaliku reaalsuse
vaatepildina.

Vastupidi, Aadam ja Eeva kuuluvad inimese maailma. Kivisse raiu-
tud raamistuse — s.t. kolmemõõtmelise materiaalse objekti — maali-
tud jätkuna moodustavad nad osa materiaalsete vormide maailmast
vaatleja füüsilises keskkonnas. Mõlemad figuurid aimavad järele raid-
kujusid; nad on n.-ö. elluärganud, ülevärvitud skulptuurid. Selguse
mõttes olgu lisatud, et van Eyck on nad esitanud vaatepunktist, mis
võtab arvesse vaatleja positsiooni ja inimomase vaatevälja seadus-
pärasusi. Lühidalt öeldes, Aadam ja Eeva on ainsad figuurid, mida
nähakse altpoolt, sest ainsatena on nad raami tõelised osad [jutt käib
altari kadumaläinud raamist — B. U.]” (Philip 1971, 17–18).

33 Panofsky ütleb Genti altari vaataja kohta: “Olles mõjutatud faktist, et
Aadama ja Eeva figuurid on sel määral eesplaanile nihutatud, et neid
saab osalt alt vaadata, eeldab ta tahtmatult, et nende formaat on suu-
rem ainult tänu sellele, et nad on talle inglitest nõnda palju lähemal.
Järelikult tõlgendab ta inglite väiksemat suurust nende tagaplaanil
asetsemise resultaadina [---]” (Panofsky 1935, 267).



iseloomulik, et Genti altari koopial Prado muuseumist puu-
duvad need figuurid hoopis (ill. 46).

Niisugusel juhul Aadamat kujutatakse Issanda paremal
käel mitte sedavõrd põhjusel, et ta on mees, kuivõrd selle-
pärast, et siin on otsekui kaksikportree (mida tuleb tajuda
eraldi) — portree mehest ja naisest. Mees kaksikportreel —
vähemasti euroopa traditsioonis — on naisest tavaliselt
vasemal (meie poolt vaadates), s.t. naine võtab aset tema
vasemal käel. Vastavalt sellele kujutatakse meeste figuure
kliitoriportreedel34 reeglina vasakul, naisi aga paremal pool.
Seega siis van Eyck’i Aadama ja Eeva kujutised korreleeru-
vad nähtavasti annetajate kujutistega.

* * *

Oleme käsitlenud avatud ja suletud altari kompositsiooni
ning kindlaks teinud kujutamisvõtted, mis teenivad sak-
raalse ja maise ruumi vastandamist. Nagu näitasime, on
see vastandamine ühine nii avatud kui ka suletud altarile,
kuid seda vahendatakse kummalgi juhul põhimõtteliselt
erinevalt.

Ühtlasi demonstreerisime esituse käigus avatud ja sule-
tud altari vahelisi formaalseid ja sisulisi vastavusi. Avatud
ja suletud altari kujutised on teema poolest vaieldamatult
seotud, ja kunstnik rõhutab seda pidevalt.

Meenutame, et suurema osa ajast seisis altar suletuna ja
seda on avatud üksnes pidupäevadel.

Seega koguduse liikmed nägid tavaliselt suletud altarit
(ill. 45). Nad nägid eeskätt kujutist pühakojast — sellesama
pühakoja siseruumist, milles nad asusid — ja nägid (neile
hästi tuttavaid) annetajaid, kes palvetavad pühakute — ja
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34 Kliitoriportree — maal, mille tellija laseb end sellel pildiliselt ja/või
tekstiliselt jäädvustada. — Tlk. mrk.



nimelt Ristija Johannese ja Evangelist Johannese skulptuu-
ride ees. Ristija Johannes hoiab kätel talle ja pärast näevad
annetajad ja nendega koos vaatajad — seda talle avatud
altari apokalüptilisel pildil. Siin on ka Evangelist Johannes,
kelle jaoks see pilt oli ilmsiks saanud ja kes seda Ilmutuses
on kirjeldanud.

Annetajate kujutamine on antud juhul nähtavasti vahe-
tult seotud altari loomise tingimustega. Annetajad ei olnud
üksnes altari tellijad: nemad püstitasid pühakoja juurde-
ehituse (kabeli), milles altar pidi paiknema, ja annetasid
raha igapäevaseks missaks, mida tuli nende eest ja nende
esiisade eest pidada aegade lõpuni35; sellele vastab Igavese
liturgia kujutamine avatud altari üldkompositsioonis36.
Annetajad oleksid sedasi justkui alati pühakojas kohal —
igaveses, katkematus palves37. Pühakojas asuvad inimesed
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35 Joos Vijd’il ja Elisabeth Barluut’il ei olnud lapsi, kes oleksid võinud
nende eest pärast nende surma palvetada; nähtavasti mängis see asja-
olu tähtsat osa otsustamisel tellida altar ja annetada raha igavesti pee-
tavaks hingepalveks (vt. Dhanens 1973, 40–41).

Igapäevane missa Genti altari ees jätkus XVIII saj. lõpuni (vt. Dha-
nens 1980, 81). Selle traditsiooni katkemine viis nähtavasti osaliselt
unustusse selle, mida nimelt siin kujutatakse — mis lõigi hiljem või-
maluse mõtestada Jumal-Isa Kristuseks ümber (vt. lk. 540, mrk. 2).

36 13. mail 1435. a. dateeritud dokumendis on juttu igapäevase missa
toimumisest “Jumala, Tema üliõnnistatud Ema ja kõigi pühakute
auks ja kuulsuseks” (Dhanens 1965, 90). “Kõigi pühakute” mainimine
vastab siin kõigi pühakute liturgia kujutisele.

37 Vrd. aga ka kompositsiooni teistsuguse lahendusega van Eyck’i teisel
altaril Dresdeni galerii kogust. Nii nagu Genti altaril, saab sellegi altari
kujutisi näha suletult ja avatult. Ka siinses esituses kujutatakse sule-
tud altaril stseeni Maarja kuulutusest, kuid, nagu juba mainitud, on
Maarjat ja Gaabrieli kujutatud skulptuuridena (ill. 47), s.t. nende
kujutised on tinglikult suhestatud pühakoja seesmise ruumiga. Kui
altar avatakse, näeme me Madonnat lapsega; tema paremal käel on
peaingel Gaabriel, aga vasemal — püha Katariina. Peaingli kõrval on
palvetava annetaja Michele Giustiniani põlvitav figuur, tema õlal —
ta patrooni püha Miikaeli käsi. Seega seesmine ja välimine kujutis on
kooskõlas taevase ja maise vastandamisega. Pühakute skulptuursed



(kogudus) on selle palvuse kaasosalised. Annetajad palve-
tavad ja palvet pidades kangastub nende kujutluses Maarja
kuulutuse stseen. Seda stseeni me näeme otsekui nende sil-
madega, nende kujutluse kaudu. Üldse esindavad annetajad
neid inimesi, kes viibivad pühakojas.

Siinsamas on näha prohveteid ja sibülle. Nemad näevad
samuti Maarja kuulutuse stseeni, nagu annetajadki, kuid
nad jälgivad seda ülevalt. Teatud mõttes asuvad ka nemad
kujutise perifeerias — niisamuti nagu inimesed (anneta-
jadki). Seetõttu on illusionistlike võtete kasutamine nende
kujutamisel õigustatud. Nende raamatud eenduvad (trompe
l’oeil’ kombel), ulatudes nende all kujutatud stseeni koha-
le38, ja nad ise justkui piiluksid allapoole — nad silmitse-
vad, otsekui asuksid nad ülemisel rõdul.

Erinevus inimestega võrreldes on lihtsalt selles, et nendel
on võime näha toimuvat vahetult — ülevalt alla piiludes,
samal ajal kui inimestele avaneb see stseen vaid sisekaemu-
ses, palve kaudu.

Kuid palvekujutluses avanev Maarja kuulutus on proloog
stseenile, mis ilmub meie silme ette siis, kui altar avatakse —
Talle kummardamise stseenile. Maarja kuulutuse stseen on
otsekui sissejuhatus kompositsiooni põhiteemale.
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kujutised esindavad pühakoda ja kuuluvad järelikult meie, maisesse
ruumi; samal ajal juhatavad nad meid ülemisse maailma, kus me ei
näe enam pühakute kujutisi, vaid pühakuid endid. Ometigi, erinevalt
Genti altarist, ei paikne annetaja pühakojas, vaid ülemises maailmas
endas — vahetult pühakutega suheldes.

38 Formaalselt on need eenduvad raamatud vastavuses eenduva jalaga,
mida me näeme Aadama kujutamisel, aga ka Ristija Johannese ja Evan-
gelist Johannese skulptuuride ning bareljeefi (Kaini figuuri) kujuta-
misel. Kõikidel nendel juhtudel kuuluvad figuurid, mida kujutatakse,
kujutatava perifeeriasse.



Ja altar tõmmataksegi lahti — ja meie pilgule avaneb
grandioosne pilt, mis kehastab kõiki inimese pääsemise põhi-
tegureid — apokalüptilise nägemuse kontekstis (ill. 43).

Näeme uuesti Maarjat, ja tal on endiselt raamat käes —
sarnaselt sellega, kuidas me teda olime näinud Maarja kuu-
lutuse stseenis. Kuid ta ilmub juba kõiges oma aus: tema
peas on kroon ja inglid laulavad talle kiidulaulu. Näeme
neidsamu prohveteid (ja nende keskel Vergiliust, keda oli
tsiteerinud eritrea sibüll ja kes teda justkui esindaks) ja nad
paiknevad kujutise perifeerias — nii nagu varemgi.

Lõpuks näeme Aadamat ja Eevat — esimesi inimesi —
ja nemad juhivad meid uuesti pühakoja ruumi — meie,
maisesse ruumi. Nemad sümboliseerivad neid, kes pääste-
takse — seega inimsugu.

Niiviisi saabki meie tajumus otsa ja me pöördume uuesti
pühakotta tagasi. Pühakute kujutised — Ristija Johannese
ja Evangelist Johannese raidkujud — aitasid meid pühakoja
ruumist välja, üleval asuva maailma sakraalsesse ruumi
minna. Elavate inimeste — Aadama ja Eeva — kujutised
aitavad meil tagasi pöörduda pühakoja ruumi, kust meie
meditatiivne ränd oli alguse saanud. Sellepärast korrelee-
ruvadki Aadama ja Eeva kujutised raidkujudega.

2005 (1995)
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AUTORIST

—

Boriss Uspenski (1937) on eesti lugejale võrdlemisi tund-
matu nimi. Ometigi on tartlastel au nimetada teda oma

kaaslinlaseks. Selleks on vähemalt kolm kaalukat põhjust.
Boriss Uspenski kuulub nende võtmefiguuride hulka, kes
1960. aastate teise poole suvekoolides Käärikul panid aluse
Tartu-Moskva semiootikakoolkonnale. Boriss Uspenski,
nagu eespool öeldud, oli Juri Lotmani mõttekaaslasi. Kahe-
kümne viie aasta jooksul kohtusid nad Tartus või Moskvas
regulaarselt vähemalt üks kord kuus. Pikemate kohtumiste
aegu suviti valmisid nende kahasse kirjutatud artiklid. Ja
lõpuks — Boriss Uspenski on ka Tartu ülikooli teenekas
külalislektor. Enne püsivalt Itaaliasse siirdumist väisas ta
sageli ülikoolilinna, et siinsetele vene filoloogidele tarkust
jagada. 2002. aastal taas Tartut ja Tartu sõpru külastades
tunnistas Boriss Uspenski nende ridade autorile, et üheski
maailma linnas (aga, nagu ta lisas, on ta käinud paljudes)
ei ole ta tundnud end kodusemalt kui Tartus. Ning avaldas
hämmastust, et see on ikka veel nii…

Hariduselt on Boriss Uspenski lingvist; ta lõpetas Moskva
ülikooli 1960. aastal üldise ja võrdleva-ajaloolise keeletea-
duse kateedri tudengina. 1963. aastal kaitses ta kandidaadi-
ja 1972. aastal doktorikraadi ning oli aastatel 1977–1992
Moskva ülikooli professor. 1993. aastast elab ta Itaalias,
kus oli 1993–2009 Napoli Ida-Euroopale spetsialiseerunud
ülikooli (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)
professor, külalisprofessor Šveitsi itaaliakeelses Lugano



ülikoolis (Università della Svizzera Italiana). Paralleelselt
on Boriss Uspenski olnud Viini ülikooli, Harvardi ülikooli,
Briti Akadeemia jpt. teaduslike institutsioonide külalis-
professoriks või kaastöötajaks; ühtlasi on ta Belgradi jt.
ülikoolide audoktor ning Austria ja Norra teaduste akadee-
mia välisliige. Aastast 2006 on Uspenski Venemaa Riikliku
Humanitaarülikooli professor ja aastast 2009 mainitud
Napoli ülikooli emeriitprofessor. Praegu on teenekas tead-
lane Moskvas Rahvusliku Uurimisinstituudi “Majanduse
kõrgkool” filoloogiateaduskonna lingvistika ja semiootika
laboratooriumi juhataja.

Boriss Uspenski on rohkem kui 500 vene- ja võõrkeelse
publikatsiooni (sealhulgas 39 monograafia) autor. Nende
aineks on olnud üldine keeleteadus, filoloogia, semiootika,
slavistika, ajalugu, kunstiteadus.

Boriss Uspenski esimesed monograafiad olid lingvistili-
sed: “Struktuurse tüpoloogia põhimõtted” (1962) ja “Keel-
te struktuuritüpoloogia” (1965). Kuid keel(t)e struktuur-
tüpoloogilise käsitluse juurest hargnesid Uspenski huvid ja
pädevus peatselt keele- ja kultuuriajaloo ning semiootika,
eriti kunsti- ja kultuurisemiootika valdkonda. Kõik need
valdkonnad lõimuvad tema teaduslikus loomingus kaleido-
skoopiliseks tervikuks, mille püsivaks tunnuseks on olnud
lingvisti süsteemsus, semiootiku struktuuritaju ja ajaloolase
kujutlusvõime ning haare.

Keelelise aine kultuuriajaloolised siirded realiseeruvad
keeleteaduslikes monograafiates ja artiklites “Kirikuslaavi
keele arhailine hääldussüsteem” (1968); “Vene kanooni-
liste nimede ajaloost” (1969); “Nimevahetus Venemaal aja-
loolises ja semiootilises perspektiivis” (1971; lugeja võib
siin veenduda, et vene mõisnikud mõnitasid oma talupoe-
gi perekonnanimede panemisel tunduvalt soolasemalt kui
baltisaksa mõisnikud Eestis; vt. artiklit kogumikus “Òðóäû
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ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì”, V); “Filoloogilised leiud slaavi
muistses pärandis” (1982); “XVIII ja XIX sajandi vene kirja-
keele ajaloost” (1985); “Vene kirjakeele ajalugu XI–XVII
sajandini” (1987). Puhtfiloloogilistele uurimustele on se-
kundeerinud sari üldlingvistilisi uurimusi keele universaali-
dest (1965–1970).

Kultuuriajaloost saab semiootilise analüüsi objekt 1970.
aastate keskpaiku alustatud kapitaalses uurimuste tsüklis.
Selle tsükli silmapaistvamate tööde hulka kuuluvad uuri-
mused vene tsarismi poliitilisest ja kultuurilisest olemusest.
Käesolevas kogumikus avaldatud töödele lisaks leiab huvi-
line järgmised siin pakutud ainet avardavad artiklid: “Tsaar
ja jumal. (Monarhi sakraliseerimise semiootilised aspek-
tid)” (Kirjutatud koos V. �ivoviga (1987; ümbertöötatud
uustrükk 1992)); “Tsaar ja patriarh: võimukarisma Vene-
maal. (Bütsantsi mudel ja selle ümbermõtestamine)” (1994;
ümbertöötatud uustrükk 1998); “Tsaari liturgiline staatus”
(1996); “Vale-Dmitri pulm” (1997) “Tsaar ja imperaator.
Tsaariks võidmine ja monarhitiitlite semantika” (2000).
Võimu usurpeerimise teema kõrval võib lugeja Uspenski
loomingust leida käsitlusi, mis avardavad kogumikus olu-
lisel kohal olevat vene õigeusu problemaatikat: “Vanavene
teoloogia” (1996); “Episood patriarh Nikoni kohtuasjast.
(Lehekülg kreeka-vene kirikusuhete ajaloost) (2000));
“Ring ja rist. Ristiusu sümboolika ajaloost” (2006).

Kultuuriajaloolise, lingvistilise ja semiootilise süvaana-
lüüsi tippnäidiseks võib kindlasti pidada Boriss Uspenski
kapitaalset uurimust “Vene ekspressiivse fraseoloogia mü-
toloogiline aspekt” (1983/1987), milles autor avab vene
mat’i (= rõvedate sõimusõnade) sakraalsed (mütoloogili-
sed ja religioossed) juured. See uurimus on minu jaoks
“tiine” teoreetilistest hüpoteesidest, mille Uspenski on kah-
juks sõnastamata jätnud.
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Kui heita pilk Boriss Uspenski nendele töödele, milles ta
keskendub kunstilise teksti semiootikale, siis tuleb kindlasti
mainida ettekannet “Kunstisemiootikast”, mille noor ling-
vist pidas märgisüsteemide struktuursele analüüsile pühen-
datud konverentsil Moskvas 1962. aastal. Seda võib ühtlasi
pidada Tartu-Moskva semiootikakoolkonna kujunemisloo
üheks avataktiks. Kääriku suvekoolis peetud ettekannete
põhjal valmib Boriss Uspenskil tähelepanuväärne, paljudesse
keeltesse tõlgitud kunstisemiootiline monograafia “Kompo-
sitsiooni poeetika: Kunstilise teksti struktuur ja komposit-
sioonivormi tüpoloogia” (1970). (Selle monograafia vii-
mase peatüki täiendatud ja ümbertöötatud variant juhatab
sisse selle kogumiku kolmanda osa.) Vaadeldavasse rubrii-
ki kuulub ka “Uurimusi Trediakovskist” (2008).

Nagu varem mainitud, on hulk Boriss Uspenski kultuuri-
ja kunstisemiootilise dominandiga uurimusi valminud ka-
hasse Juri Lotmaniga. Mõlemad teadlased täiendasid õnne-
likult teineteist: Boriss Uspenski on hariduselt lingvist, Juri
Lotman aga kirjandusteadlane. Mõlemad keskendusid vene
kultuuri problemaatikale, kusjuures Uspenski on olnud eriti
asjatundlik XVII ja XVIII sajandi vene poliitilise ja reli-
gioosse kultuuri alal, Lotman jällegi par excellence XVIII
ja XIX sajandi kirjandus- ja olmekultuuri vallas. Kumbki
pole kutsumuse poolest teoreetik, nende teoreetilisi aru-
saamu semiootikast tuleb üldjuhul tuletada kunsti- või kul-
tuuritekstide analüüsiloogikast. Samas on ka silmapaist-
vaid erandeid. Näiteks koostöine artikkel “Müüt – Nimi –
Kultuur” (1973) on teoreetiliselt väga kaalukas teos. Samal
aastal ilmus (Poolas!) ka Tartu-Moskva semiootikakool-
konna, võiks öelda, teoreetiline programm, mille koosta-
jateks olid Vjatšeslav Ivanov, Juri Lotman, Aleksandr Pja-
tigorski, Vladimir Toporov ja Boriss Uspenski. Võrdlemisi
hiljuti ilmus Boriss Uspenski sulest Luganos peetud loengute
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põhjal huvitav teoreetiline monograafia “Ego loquens.
Keel ja kommunikatsiooniruum” (2007). Selle monograa-
fia teine, parandatud trükk jõudis lugeja ette 2012. aastal.
Autori lingvistilisele loomingule on lisandunud ka värske
artikkel “Deiksis ja teisene semioos keeles” (ajakirjas “Âîï-

ðîñû ÿçûêîçíàíèÿ”). Boriss Uspenski monograafiaid ja ar-
tikleid on pidevalt tõlgitud paljudesse maailma keeltesse.

Peet Lepik
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ALGUPÄRANDID

—

AJALOO KEELED

A j a l u g u j a s e m i o o t i k a. Èñòîðèÿ è ñåìèîòèêà. —
Á. À. Óñïåíñêèé. Èçáðàííûå òðóäû. Ò.1. Ñåìèîòèêà èñòî-

ðèè. Ñåìèîòèêà êóëüòóðû. 1996. Ìîñêâà: Ãíîçèñ, 9–70.

E u r o o p a k u i m e t a f o o r j a k u i m e t o n ü ü m i a
( s u h e s t a t u n a Ve n e m a a a j a l o o g a). Åâðîïà êàê

ìåòàôîðà è êàê ìåòîíèìèÿ (ïðèìåíèòåëüíî ê èñòîðèè

Ðîññèè). — Á. À. Óñïåíñêèé. Èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèå

î÷åðêè. 2002. Ìîñêâà: ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû, 9–26.

P u š k i n j a To l s t o i : K a u k a a s i a t e e m a. Ïóøêèí

è Òîëñòîé: òåìà Êàâêàçà. — Russica Romana, vol. IX.
Pisa e Roma: Instituti editoriali e poligrafici internazionali
2002, 127–141.

H i s t o r i a s u b s p e c i e s e m i o t i c a e . — Á. À. Óñïåíñ-

êèé. Èçáðàííûå òðóäû. Ò.1. Ñåìèîòèêà èñòîðèè. Ñåìèî-

òèêà êóëüòóðû. 1996. Ìîñêâà: Ãíîçèñ, 71–82.

Ts a a r j a i s e h a k a n u : v õ i m u u s u r p e e r i m i n e
Ve n e m a a l k u l t u u r i a j a l o o l i s e p r o b l e e m i n a.
Öàðü è ñàìîçâàíåö: ñàìîçâàí÷åñòâî â Ðîññèè êàê êóëü-

òóðíî-èñòîðè÷åñêèé ôåíîìåí. — Á. À. Óñïåíñêèé.

Èçáðàííûå òðóäû. Ò.1. Ñåìèîòèêà èñòîðèè. Ñåìèîòèêà

êóëüòóðû. 1996. Ìîñêâà: Ãíîçèñ, 142–183.



KULTUURI KEELED

Ku l t u u r i s e m i o o t i l i s e s t m e h h a n i s m i s t. —
Á. À. Óñïåíñêèé, Þ. Ì. Ëîòìàí. Î ñåìèîòè÷åñêîì ìåõà-

íèçìå êóëüòóðû. — Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì V.
Òàðòó 1971, 144–166.

D u a a l s e t e m u d e l i t e r o l l i s t v e n e k u l t u u r i
d ü n a a m i k a s X V I I I s a j a n d i l õ p u n i. —
Á. À. Óñïåíñêèé, Þ. Ì. Ëîòìàí. Ðîëü äóàëüíûõ ìîäåëåé

â äèíàìèêå ðóññêîé êóëüòóðû (äî êîíöà XVIII âåêà).

Á. À. Óñïåíñêèé. Èçáðàííûå òðóäû 1996, Ò. 1, 338–380.

K i r i k u l õ h e j a X V I I s a j a n d i k u l t u u r i k o n f -
l i k t. Ðàñêîë è êóëüòóðíûé êîíôëèêò XVII âåêà. —

Á. À. Óñïåíñêèé. Èçáðàííûå òðóäû 1996, Ò. 1, 477–519.

A n t i k ä i t u m i n e v a n a v e n e k u l t u u r i s. Àíòè-
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Á î á î ð û ê è í, I–II. Ï. Ä. Áîáîðûêèí. Âîñïîìèíàíèÿ â

äâóõ òîìàõ. Ì., 1965. Ò. I–II.
Á î ã à ò û ð å â, 1916. Ï. Ã. Áîãàòûðåâ. Âåðîâàíèÿ âåëèêî-

ðóññîâ Øåíêóðñêîãî óåçäà [Àðõàíãåëüñêîé ãóáåð-

íèè]. Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå. Êí. CI–CXII,
¹ 3–4.

Á î ã î ð à ç, 1923. Â. Ã. Áîãîðàç (Òàí). Ýéíøòåéí è ðåëè-

ãèÿ. Ïðèìåíåíèå ïðèíöèïà îòíîñèòåëüíîñòè ê

èññëåäîâàíèþ ðåëèãèîçíûõ ÿâëåíèé. Ì.-Ïã., 1923.
Âûï. 1.

Á î ã î ñ ë î â ñ ê è é, I–V. Ì. Ì. Áîãîñëîâñêèé. Ïåòð I:

Ìàòåðèàëû äëÿ áèîãðàôèè. Á. ì., 1940–1948.
Ò. I–V.

Á î ã î ÿ â ë å í ñ ê è é, 1946. Ñ. Ê. Áîãîÿâëåíñêèé. Ïðèêàç-

íûå ñóäüè XVII âåêà. Ì.-Ë.
Á î ä ÿ í ñ ê è é, 1863. Î. Áîäÿíñêèé. Êèðèëë è Ìåôîäèé.

Ñîáðàíèå ïàìÿòíèêîâ, äî äåÿòåëüíîñòè ñâÿòûõ

ïåðâîó÷èòåëåé è ïðîñâåòèòåëåé ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí

îòíîñÿùèõñÿ. ×ÎÈÄÐ. Êí. 2.
Á î ë î ò î â, I–IV. Â. Â. Áîëîòîâ. Ëåêöèè ïî èñòîðèè

äðåâíåé Öåðêâè. ÑÏá.-Ïã., 1907–1918. Ò. I–IV.
Á î ë ü ø à êî â, 1903. Ïîäëèííèê èêîíîïèñíûé. Èçä.

Ñ. Ò. Áîëüøàêîâà ïîä ðåä. À. È. Óñïåíñêîãî. Ì.
Á î ð î ç ä è í, 1898. À. Ê. Áîðîçäèí. Ïðîòîïîï Àââàêóì.

ÑÏá.

Á ð à è ë î â ñ ê è é, 1889. Ñ. Í. Áðàèëîâñêèé. Îòíîøåíèÿ

×óäîâñêîãî èíîêà Åâôèìèÿ ê Ñèìåîíó Ïîëîöêîìó

è Ñèëüâåñòðó Ìåäâåäåâó. ÐÔÂ. ¹ 10.
Á ó á í î â è Ä å ì êî â a, 1981. ß. Þ. Áóáíîâ, Ï. Ñ. Äåì-

êîâà. Âíîâü íàéäåííîå ïîñëàíèå èç Ìîñêâû â

Ïóñòîçåðñê “Âîçâåùåíèå îò ñûíà äóõîâíàãî êî

îòöó äóõîâíîìó” è îòâåò ïðîòîïîïà Àââàêóìà

(1676 ã.). ÒÎÄÐË. Ë. Ò. XXXVI.
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Á ó ë ã à êî â, 1927. À. Áóëãàêîâ. Àíãëèéñêèé òåàòð ïðè

ïóðèòàíàõ (Âèëüÿì Äàâåíàíã è ïîñòàíîâêà åãî

îïåðû “Îñàäà Ðîäîñà” â 1656 ã.). Î òåàòðå. Ë.
Á ó ë ã à êî â, 1913. Ñ. Â. Áóëãàêîâ. Àâòîáèîãðàôè÷åñêèå

çàìåòêè. Ïàðèæ.
Á ó ñ ë à å â, 1861. Ô. Áóñëàåâ. Èñòîðè÷åñêàÿ õðèñòîìàòèÿ

öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî è äðåâíåðóññêîãî ÿçûêîâ. Ì.
Á ó ñ ë à å â, 1910. Ô. È. Áóñëàåâ. Âèçàíòèéñêàÿ è äðåâíå-

ðóññêàÿ ñèìâîëèêà ïî ðóêîïèñÿì îò XV äî êîíöà

XVI ââ. Ô. È. Áóñëàåâ. Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè ðóññ-

êîé íàðîäíîé ñëîâåñíîñòè è èñêóññòâà. ÑÏá. Ò. II.
Á ó ñ ë à å â, 1910à. Ô. È. Áóñëàåâ. Äëÿ èñòîðèè ðóññêîé

æèâîïèñè XVI âåêà. Ô. È. Áóñëàåâ. Èñòîðè÷åñêèå

î÷åðêè ðóññêîé íàðîäíîé ñëîâåñíîñòè è èñêóññòâà.

ÑÏá. Ò. II.
Á ó ñ ë à å â, 1910á. Ô. È. Áóñëàåâ. Äðåâíåðóññêàÿ áîðîäà.

Ô. È. Áóñëàåâ. Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè ðóññêîé

íàðîäíîé ñëîâåñíîñòè è èñêóññòâà. ÑÏá. Ò. II.
Áóñëàåâ, 1910â. Ô. È. Áóñëàåâ. Èçîáðàæåíèå ñòðàøíîãî

ñóäà ïî ðóññêèì ïîäëèííèêàì. Ô. È. Áóñëàåâ.

Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè ðóññêîé íàðîäíîé ñëîâåñ-

íîñòè è èñêóññòâà. ÑÏá. Ò. II.
Á ó ñ ë à å â, 1910ã. Ô. È. Áóñëàåâ. Ëèòåðàòóðà ðóññêèõ

èêîíîïèñíûõ ïîäëèííèêîâ. Ô. È. Áóñëàåâ. Èñòî-

ðè÷åñêèå î÷åðêè ðóññêîé íàðîäíîé ñëîâåñíîñòè è

èñêóññòâà. ÑÏá. Ò. II.
Á ó ñ ë à å â, 1910ä. Ô. È. Áóñëàåâ. Ïîäëèííèê ïî ðåäàê-

öèè XVIII âåêà. Ô. È. Áóñëàåâ. Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè

ðóññêîé íàðîäíîé ñëîâåñíîñòè è èñêóññòâà. ÑÏá.

Ò. II.
Á ó ñ ë à å â, 1910å. Ô. È. Áóñëàåâ. Ðóññêàÿ ýñòåòèêà XVII

âåêà. Ô. È. Áóñëàåâ. Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè ðóññêîé

íàðîäíîé ñëîâåñíîñòè è èñêóññòâà. ÑÏá. Ò. II.
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Á û êî â à è Ã ó ð å â è ÷, 1955. Ò. À. Áûêîâà, Ì. Ì. Ãóðå-

âè÷. Îïèñàíèå èçäàíèé ãðàæäàíñêîé ïå÷àòè 1708 –
ÿíâàðü 1725 ã. Ì.-Ë.

Á û êî â à è Ã ó ð å â è ÷, 1958. Ò. À. Áûêîâà, Ì. Ì. Ãóðå-

âè÷. Îïèñàíèå èçäàíèé, íàïå÷àòàííûõ êèðèëëèöåé

1689 – ÿíâàðü 1725 ã. Ì.
Á û êî â à, Ã ó ð å â è ÷ è Êî ç è í ö å â à, 1972. Ò. À Áûêî-

âà, Ì. Ì. Ãóðåâè÷, Ð. È. Êîçèíöåâà. Îïèñàíèå

èçäàíèé, íàïå÷àòàííûõ ïðè Ïåòðå I: Ñâîäíûé

êàòàëîã. Äîïîëíåíèÿ è ïðèëîæåíèÿ. Ë.

Á û ë è í è í è Ãð è õ è í, 1987. Ñàòèðà X–XVII âåêîâ.

Ñîñò., âñòóï.ñò, êîììåíò. Â. Ê. Áûëèíèíà è

Â. À. Ãðèõèíà. Ì.

Á û ÷ êî â, 1973. Â. Â. Áû÷êîâ. Îáðàç êàê êàòåãîðèÿ

âèçàíòèéñêîé ýñòåòèêè. Âèçàíòèéñêèé âðåìåííèê.

Ì. Ò. 34.
Â à ë ü ä å í á å ð ã, 1916. Â. Âàëüäåíáåðã. Äðåâíåðóññêèå

ó÷åíèÿ î ïðåäåëàõ öàðñêîé âëàñòè. Î÷åðê ðóññêîé

ïîëèòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû îò Âëàäèìèðà Ñâÿòîãî

äî êîíöà XVII âåêà. Ïã.
Â à ë ü ä å í á å ð ã, 1929. Â. Âàëüäåíáåðã. Ïîíÿòèå î

òèðàííå â äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðå â ñðàâíåíèè ñ

çàïàäíîé. Èçâåñòèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó è

ñëîâåñíîñòè. 1929. Ò. II, êí. 1.
Â å ë å ö ê à ÿ, 1968. Í. Í. Âåëåöêàÿ. Î íåêîòîðûõ ðè-

òóàëüíûõ ÿâëåíèÿõ ÿçû÷åñêîé ïîãðåáàëüíîé

îáðÿäíîñòè. Èñòîðèÿ, êóëüòóðà, ôîëüêëîð è ýòíî-

ãðàôèÿ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ. VI Ìåæäóíàðîäíûé

ñúåçä ñëàâèñòîâ. Äîêëàäû ñîâåòñêîé äåëåãàöèè. Ì.

Â å ë ü ÿ ì è í î â - Ç å ð í î â, I–III. Â. Â. Âåëüÿìèíîâ-

Çåðíîâ. Èññëåäîâàíèå î êàñèìîâñêèõ öàðÿõ è

öàðåâè÷àõ. ÑÏá., 1863–1866. ×. I–III.
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Â å ð å ñ à å â, 1945. Â. Â. Âåðåñàåâ. Î Êà÷àëîâå. Ëèòåðà-

òóðíàÿ ãàçåòà. ¹ 7 îò 10 ôåâðàëÿ.
Â å ð í à ä ñ ê è é, 1975. Â. È. Âåðíàäñêèé. Ðàçìûøëåíèÿ

íàòóðàëèñòà. Ì. Êí. I. Ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ â

íåæèâîé è æèâîé ïðèðîäå.
Â å ð õ î â ñ êî é, I–II. Ï. Â. Âåðõîâñêîé. Ó÷ðåæäåíèå

Äóõîâíîé Êîëëåãèè è Äóõîâíûé Ðåãëàìåíò.

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 1916. Ò. I–II.
Â å ñ å ë î â ñ ê è é, 1866. À. Í. Âåñåëîâñêèé. Äàíòå è

ñèìâîëè÷åñêàÿ ïîýçèÿ êàòîëè÷åñòâà. Âåñòíèê

Åâðîïû. 1866. Ò. IV, äåêàáðü.
Â å ñ å ë î â ñ ê è é, 1875. À. Í. Âåñåëîâñêèé. Îïûòû ïî

èñòîðèè õðèñòèàíñêîé ëåãåíäû. ÆÌÍÏ. Àïðåëü-ìàé.
Â å ñ å ë î â ñ ê è é, 1963. Ñ. Á. Âåñåëîâñêèé.

Èññëåäîâàíèÿ ïî èñòîðèè îïðè÷íèíû. Ì.
Â å ñ å ë î â ñ ê è é, 1969. Ñ. Á. Âåñåëîâñêèé. Èññëåäîâàíèå

ïî èñòîðèè êëàññà ñëóæèëûõ çåìëåâëàäåëüöåâ. Ì.
Â å ñ å ë î â ñ ê è é, 1975. Ñ. Á. Âåñåëîâñêèé. Äüÿêè è

ïîäüÿ÷èå XV–XVII ââ. Ì.
Â è ë ü ä å, 1954. Äåêàáðèñò Ìèõàèë Îðëîâ — êðèòèê

“Èñòîðèè” Í. Ì. Êàðàìçèíà. Ïóáë. è êîììåíò.

Ë. ß. Âèëüäå. Âñòóïèò. ñò. Ì. Â. Íå÷êèíîé. Ëèòå-

ðàòóðíîå íàñëåäñòâî. Ì. Ò. 59. Äåêàáðèñòû-ëèòå-

ðàòîðû.
Â è í î ã ð à ä î â, 1938. Â. Â. Âèíîãðàäîâ. Î÷åðêè ïî

èñòîðèè ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà XVII–XIX
ââ. Ì.

Â è í î ã ð à ä î â, 1994. Â. Â. Âèíîãðàäîâ. Èñòîðèÿ ñëîâ.

Îêîëî 1500 ñëîâ è âûðàæåíèé è áîëåå 5000 ñëîâ,

ñ íèìè ñâÿçàííûõ. Ì.

Â è ï ï å ð, 1922. Ï. Âèïïåð. Ïðîáëåìà è ðàçâèòèå íàòþð-

ìîðòà. Êàçàíü.
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Â ë à ä û ø å â ñ ê à ÿ, 1990. Ò. Ô. Âëàäûøåâñêàÿ. Áîãîäóõ-

íîâåííîå, àíãåëî-ãëàñíîå ïåíèå â ñèñòåìå ñðåäíå-

âåêîâîé ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû (Ýâîëþöèÿ èäåè).

Ìåõàíèçìû êóëüòóðû. Ì.
Â î ç í å ñ å í ñ ê è é, I–II. Èîàíí Âîçíåñåíñêèé. Î ïåíèè â

ïðàâîñëàâíûõ öåðêâàõ ãðå÷åñêîãî Âîñòîêà ñ äðåâ-

íåéøèõ äî íîâûõ âðåìåí. Ñ ïðèëîæåíèåì âèçàí-

òèéñêîãî öåðêîâíîãî îñìîãëàñèÿ. Êîñòðîìà,
1895–1896. ×. I–II.

Â î é ò î â è ÷, 1977. H. Ò. Âîéòîâè÷. Áàðêàëàáàóñêà

ëåòàïiñ. Ìèíñê.
Â î ë î ø è í î â, 1929. B. Í. Âîëîøèíîâ. Ìàðêñèçì è

ôèëîñîôèÿ ÿçûêà. Îñíîâíûå ìåòîäû ñîöèîëîãè-

÷åñêîãî ìåòîäà â íàóêå î ÿçûêå. Ë.
Â î ð î í è í, I–II. H. H. Âîðîíèí. Çîä÷åñòâî Ñåâåðî-Âîñ-

òî÷íîé Ðóñè XII–XV âåêîâ. Ì., 1961–1962. Ò. I–II.
Â î ñ ñ ò à í è å Å ì å ë ü ÿ í à Ï ó ã à ÷ å â à. Âîññòàíèå

Åìåëüÿíà Ïóãà÷åâà: Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ. Ë., 1935.
Â î ñ ò î êî â, 1842. À. Âîñòîêîâ. Îïèñàíèå ðóññêèõ è

ñëàâÿíñêèõ ðóêîïèñåé Ðóìÿíöåâñêîãî ìóçåóìà. ÑÏá.

Â ñ å â î ë î ä ñ ê è é - Ãå ð í ã ð î ñ ñ, 1913. Â. Âñåâîëîäñêèé

(Ãåðíãðîññ). Èñòîðèÿ òåàòðàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â

Ðîññèè. ÑÏá. Ò. I (XVII è XVIII ââ.).
Ã à á ð è ÷ å â ñ ê è é, 1928. À. Ã. Ãàáðè÷åâñêèé. Ïîðòðåò

êàê ïðîáëåìà èçîáðàæåíèÿ. Èñêóññòâî ïîðòðåòà.

Ïîä ðåä. À. Ã. Ãàáðè÷åâñêîãî. Ì.
Ã à ë ü êî â ñ ê è é, I–II. H. Ì. Ãàëüêîâñêèé. Áîðüáà õðèñ-

òèàíñòâà ñ îñòàòêàìè ÿçû÷åñòâà â Äðåâíåé Ðóñè.

Ì.-Õàðüêîâ. 1913–1916. Ò. I–II.
Ã â î ç ä å â, 1924. À. À. Ãâîçäåâ. Èòîãè è çàäà÷è íàó÷íîé

èñòîðèè òåàòðà. À. À. Ãâîçäåâ. Çàäà÷è è ìåòîäû

èçó÷åíèÿ èñêóññòâ. Ïã.
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Ãå î ð ã è é Êî í è ñ ñ ê è é, 1913. Ãåîðãèé Êîíèññêèé.

Ñòèõè Õðèñòó, èçîáðàçóåìîìó ñïÿùèì ìëàäåíöåì

íà êðåñòå. ×ÎÈÄÐ. Êí. 3.
Ãå ð à ñ è ì î â, 1910. Ì. Ê. Ãåðàñèìîâ. Ñëîâàðü óåçäíîãî

×åðåïîâåöêîãî ãîâîðà. Ñá. ÎÐßÑ. Ò. LXXXVII, ¹ 3.
Ãå ð ö å í, 1954–1965. À. È. Ãåðöåí. Ñîáðàíèå ñî÷èíå-

íèé â òðèäöàòè òîìàõ. Ò. I–XXX.
Ã ¸ ò å, I–X. È-Â. Ã¸òå. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ì.

1975–1980. Ò. I–X
Ã è á á å í å ò, I–II. ß. Ãèááåíåò. Èñòîðè÷åñêîå èññëåäî-

âàíèå äåëà ïàòðèàðõà Íèêîíà. ÑÏá., 1882–1884.
×. I–II.

Ã è ç å ë ü, 1778. Èííîêåíòèé Ãèçåëü. Ñèíîïñèñ. ÑÏá.

Ã è ï ï è ó ñ, 1924. Â. Â. Ãèïïèóñ. Ãîãîëü. Ë.

Ã è ï ï è ó ñ, 1966. Â. Â. Ãèïïèóñ. Ëþäè è êóêëû â ñàòèðå

Ñàëòûêîâà. Â. Â. Ãèïïèóñ. Îò Ïóøêèíà äî Áëîêà.

Ì.-Ë.

Ã è ï ï è ó ñ è Ý â à ë ü ä, 1935. Ðóññêèé ôîëüêëîð.

Êðåñòüÿíñêàÿ ëèðèêà. Ðåä. Ì. Àçàäîâñêîãî. Âñòóï.

ñò. E. Ãèïïèóñà. Ðåä. è ïðèìå÷. Å. Ãèïïèóñà è Ý.

Ýâàëüä. [Ë.].
Ã í à ò þ ê, 1912. Âîëîäèìèð Ãíàòþê. Ïîõîðîíí³ çâè÷à¿ é

îáðÿäè. Åòíîãðàô³÷íèé çá³ðíèê. Ëüâ³â. Ò.
XXXI–XXXII.

Ãî ã î ë ü, I–XIV. H. Â. Ãîãîëü. Ïîëíîå ñîáðàíèå

ñî÷èíåíèé. Ì.-Ë., 1937–1952. T. I–XIV.
Ãî ë è êî â, 1807. È. È Ãîëèêîâ. Àíåêäîòû, êàñàþùèåñÿ äî

Ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà Ïåòðà Âåëèêîãî. Èçä. 3-å. Ì.
Ãî ë è êî â, I–XV. È. È. Ãîëèêîâ. Äåÿíèÿ Ïåòðà Âåëèêîãî.

Èçä. 2-å Ì , 1837–1843. Ò. I–XV.
Ãî ë è êî â à, 1957. Í. Á. Ãîëèêîâà. Ïîëèòè÷åñêèå

ïðîöåññû ïðè Ïåòðå I ïî ìàòåðèàëàì Ïðåîáðà-

æåíñêîãî ïðèêàçà. Ì.
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Ãî ë ó á å â, I–II. Ñ. Ãîëóáåâ. Êèåâñêèé ìèòðîïîëèò Ïåòð

Ìîãèëà è åãî ñïîäâèæèèêè. Êèåâ, 1883–1898.
Ò. I–II.

Ãî ë ó á è í ñ ê è é, 1905. Å. Ãîëóáèíñêèé. Ê íàøåé ïîëå-

ìèêå ñ ñòàðîîáðÿäöàìè (Äîïîëíåíèÿ è ïîïðàâêè ê

ïîëåìèêå îòíîñèòåëüíî îáùåé åå ïîñòàíîâêè è

îòíîñèòåëüíî ãëàâíåéøèõ ÷àñòíûõ ïóíêòîâ ðàçíî-

ãëàñèÿ ìåæäó íàìè è ñòàðîîáðÿäöàìè). Ì.
Ãî ë ó á è í ñ ê è é, I–II. Å. Ãîëóáèíñêèé. Èñòîðèÿ ðóññêîé

öåðêâè. Ì., 1901–1917. Ò. I (÷. 1–2) – II (÷. 1–2)
Àðõåîëîãè÷åñêèé àòëàñ êî âòîðîé ïîëîâèíå I òîìà

Èñòîðèè ðóññêîé öåðêâè. Ì., 1906. Ïðè ññûëêàõ

íà ýòî èçäàíèå ðèìñêàÿ öèôðà îáîçíà÷àåò òîì, à

àðàáñêàÿ — ïîëîâèíó òîìà.

Ãî ë ó á ö î â, 1890. À. Ã[îëóáöîâ] Ñóäüáà Åâàíãåëèÿ ó÷è-

òåëüíîãî Êèðèëëà Òðàíêâèëèîíà-Ñòàâðîâåöêîãî.

×òåíèÿ â Îáùåñòâå ëþáèòåëåé äóõîâíîãî ïðîñâÿ-

ùåíèÿ. ¹ 4.
Ãî ð ñ ê è é è Í å â î ñ ò ð ó å â, I–III. À. Â. Ãîðñêèé,

Ê. È. Íåâîñòðóåâ. Îïèñàíèå ñëàâÿíñêèõ ðóêîïèñåé

Ìîñêîâñêîé Ñèíîäàëüíîé áèáëèîòåêè. Îòä. I.

Ñâÿùåííîå ïèñàíèå Ì., 1855; Îòä. II. ×. I. Òîëêî-

âàíèå ñâÿùåííîãî ïèñàíèÿ. Ì., 1857; ×. II. Ïèñà-

íèÿ äîãìàòè÷åñêèå è äóõîâíî-íðàâñòâåííûå. Ì.,

1859; ×. III. Ðàçíûå áîãîñëîâñêèå ñî÷èíåíèÿ. Ì.,

1862; Îòä. III. × I. Êíèãè áîãîñëóæåáíûå. Ì.,

1869; ×. II. Ïðîäîëæåíèå. Ì., 1917.
Ãî ð ø êî â à è Õ à á ó ð ã à å â, 1981. Ê. Â. Ãîðøêîâà,

Ã. À. Õàáóðãàåâ. Èñòîðè÷åñêàÿ ãðàììàòèêà ðóññ-

êîãî ÿçûêà. Ì.

Ãð å á å í þ ê, 1979. Ïàíåãèðè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà ïåòðîâñ-

êîãî âðåìåíè. Èçä. ïîäãîòîâèë Â. Ï. Ãðåáåíþê. Ì.

Ãð è á î å ä î â, 1956. À. Ñ. Ãðèáîåäîâ. Ñî÷èíåíèÿ. Ì.
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Ãð è í êî â à, 1930. Í. Ï. Ãðèíêîâà. Áóõòàðìèíñêèå ñòà-

ðîîáðÿäöû. Ë.
Ã ó êî â ñ ê è é, 1959. Ã. Ì. Ãóêîâñêèé. Ðåàëèçì Ãîãîëÿ.

Ì.-Ë.

Ã ó ð å â è ÷, 1972. À. ß. Ãóðåâè÷. Èñòîðèÿ è ñàãà. Ì.

Ã ó ñ å â, 1974. Â. Å. Ãóñåâ. Îò îáðÿäà ê íàðîäíîìó

òåàòðó (ýâîëþöèÿ ñâÿòî÷íûõ èãð â ïîêîéíèêà).

Ôîëüêëîð è ýòíîãðàôèÿ. Îáðÿäû è îáðÿäîâûé

ôîëüêëîð. Ë.
Ä À É, I–XII. Äîïîëíåíèÿ ê àêòàì èñòîðè÷åñêèì, ñîáðàí-

íûì è èçäàííûì Àðõåîãðàôè÷åñêîé êîìèññèåþ.

ÑÏá, 1846–1872. Ò. I–XII.
Ä à ë ü, I–IV. Âëàäèìèð Äàëü. Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî

âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà. Èçä. 2-å Ì-ÑÏá.,
1880–1882. Ò. I–IV.

Ä à ð í ò î í, 2001. Ðîáåðò Äàðíòîí. Èñòîðèÿ — æóðíà-

ëèñòèêà — àíòðîïîëîãèÿ. Èñòîðèÿ ïðîäîëæàåòñÿ.

Èçó÷åíèå âîñåìíàäöàòîãî âåêà íà ïîðîãå äâàäöàòü

ïåðâîãî. Ì.; ÑÏá.
Ä å ì êî â à, 1974. Í. Ñ. Äåìêîâà. Èç èñòîðèè ðàííåé ñòà-

ðîîáðÿä÷åñêîé ëèòåðàòóðû. ÒÎÄÐË. Ò. 28.
Ä å ÿ í è ÿ, 1909. Äåÿíèÿ Ïåðâîãî Âñåðîññèéñêîãî ñîáîðà

õðèñòèàí-ïîìîðöåâ, ïðèåìëþùèõ áðàê. Ì.
Ä è ê à ð å â, 1896. Ì. À. Äèêàðåâ. Î öàðñêèõ çàãàäêàõ.

Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå. ¹ 4.
Ä ì è ò ð è å â à, 1979. Ïîâåñòü î Ïåòðå è Ôåâðîíèè. Ïîäã.

òåêñòîâ è èñ-ñëåä. Ð. Ï. Äìèòðèåâîé. Ë.
Ä î á ð î â î ë ü ñ ê è é, I–IV. Â. Í. Äîáðîâîëüñêèé. Ñìî-

ëåíñêèé ýòíîãðàôè÷åñêèé ñáîðíèê. ÑÏá.-Ì.,
1891–1903. ×. I–IV.

Ä î ê ó ì å í ò û ñ ò à â ê è Ï ó ã à ÷ å â à. Äîêóìåíòû ñòàâêè

Å. È. Ïóãà÷åâà, ïîâñòàí÷åñêèõ âëàñòåé è ó÷ðåæ-

äåíèé. 1773–1774. Ì., 1975.
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Ä î ñ ò î å â ñ ê è é, 1972–1990. Ô. È. Äîñòîåâñêèé.

Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â òðèäöàòè òîìàõ.

Ò. I–XXX.
Ä Ð Â, I–XX. Äðåâíÿÿ Ðîññèéñêàÿ Âèâëèîôèêà. Èçä 2-å.

Ì., 1788–1791. ×. I–XX.
Ä ð ó æ è í è í, 1889. Â. Ã. Äðóæèíèí. Ðàñêîë íà Äîíó â

êîíöå XVII âåêà. ÑÏá.

Ä ü ÿ êî í î â, 1889. Ì. À. Äüÿêîíîâ. Âëàñòü ìîñêîâñêèõ

ãîñóäàðåé: Î÷åðêè èç èñòîðèè ïîëèòè÷åñêèõ èäåé

äðåâíåé Ðóñè äî êîíöà XVI â. ÑÏá.
Ä þ â å ð í ó à, 1894. À. Äþâåðíóà. Ìàòåðèàëû äëÿ

ñëîâàðÿ äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà. Ì.

Å â ð å è í î â, 1917. Í. Åâðåèíîâ. Èñòîðèÿ òåëåñíûõ

íàêàçàíèé â Ðîññèè, äîïîëíåííàÿ ñòàòüÿìè, çàï-

ðåùåííûìè ñòàðûì ïðàâèòåëüñòâîì. Ïã.

Å â ð å è í î â, I–III. Í. Í. Åâðåèíîâ. Äðàìàòè÷åñêèå ñî÷è-

íåíèÿ. ÑÏá.-Ïã. 1908–1923. Ò. I–III.
Å ê à ò å ð è í à, 1906. Çàïèñêè èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II.

Ïåð. ñ ôð. ÑÏá.

Å ë å î í ñ ê à ÿ, 1907. Å. Í. Åëåîíñêàÿ. Íåêîòîðûå çàìå÷à-

íèÿ î ðîëè çàãàäêè â ñêàçêå. Ýòíîãðàôè÷åñêîå

îáîçðåíèå. ¹ 4.
Å ë å î í ñ ê à ÿ, 1994. Å. Í. Åëåîíñêàÿ. Ñêàçêà, çàãîâîð è

êîëäîâñòâî â Ðîññèè. Ñáîðíèê òðóäîâ. Ì.
Å ñ è ï î â, 1880. Ã. Â. Åñèïîâ. Ëþäè ñòàðîãî âåêà. Ðàññ-

êàçû èç äåë Ïðåîáðàæåíñêîãî ïðèêàçà è Òàéíîé

êàíöåëÿðèè. ÑÏá.
Å ñ è ï î â, I–II. Ã. Â. Åñèïîâ. Ðàñêîëüíè÷üè äåëà XVIII

âåêà. ÑÏá., 1861–1863. Ò. I–II.
Å ô è ì å í ê î, I–II. Ï. Ñ. Åôèìåíêî. Ìàòåðèàëû ïî ýòíî-

ãðàôèè ðóññêîãî íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé ãóáåð-

íèè. ×. I–II. Èçâåñòèÿ èìï. Îáùåñòâà ëþáèòåëåé

åñòåñòâîçíàíèÿ, àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè ïðè
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Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå. Ì., 1877–1878. Ò. XXX.
Òðóäû Ýòíîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà. Êí. V, âûï. 1–2.

Å ô è ì å í êî â à, 1977. Á. Åôèìåíêîâà. Ñåâåðíûå áàéêè.

Êîëûáåëüíûå ïåñíè Âîëîãîäñêîé è Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòåé. Ì.
Å ô è ì î â, 1912. Í. È. Åôèìîâ. Ðóñü — íîâûé Èçðàèëü.

Òåîêðàòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ ñîâðåìåííîãî ïðàâî-

ñëàâèÿ â äî-Ïåòðîâñêîé ïèñüìåííîñòè. Êàçàíü.
Æ ä à í î â, 1904. È. Í. Æäàíîâ. Ñëîâî î Çàêîíå è Áëàãî-

äàòè è Ïîõâàëà êàãàíó Âëàäèìèðó. È. Í. Æäàíîâ.

Ñî÷èíåíèÿ. ÑÏá. T. I.
Æå ã è í, 1964. Ë. Ô. Æåãèí. Íåêîòîðûå ïðîñòðàíñòâåí-

íûå ôîðìû â äðåâíåðóññêîé æèâîïèñè. Äðåâíå-

ðóññêîå èñêóññòâî. ÕVII âåê. Ïîä ðåä. Â. Í. Ëàçà-

ðåâà è äð. Ì.
Æå ã è í, 1965. Ë. Ô. Æåãèí. Èêîííûå ãîðêè. Ïðîñò-

ðàíñòâåííî-âðåìåííîå åäèíñòâî æèâîïèñíîãî

ïðîèçâåäåíèÿ. Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì. II.

Òàðòó (Ó÷. çàï. ÒÃÓ. Âûï. 181).
Æå ã è í, 1970. Ë. Ô. Æåãèí. ßçûê æèâîïèñíîãî ïðîèçâå-

äåíèÿ (Óñëîâíîñòü äðåâíåãî èñêóññòâà). Ì.

Æå ë ÿ á ó æ ñ ê è é, 1840. Çàïèñêè Æåëÿáóæñêîãî ñ 1682
ïî 2 èþëÿ 1709. ÑÏá.

Æ è â î â, 2004. Â. Ì. Æèâîâ. Èç öåðêîâíîé èñòîðèè

âðåì¸í Ïåòðà Âåëèêîãî: Èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèà-

ëû. Ì.
Æ è â î â è Óñ ï å í ñ ê è é, 1996. Â. Ì. Æèâîâ, Á. À. Óñ-

ïåíñêèé. Öàðü è Áîã. Óñïåíñêèé Á. À. Èçáðàííûå

òðóäû, ò. I . Ñåìèîòèêà èñòîðèè. Ñåìèîòèêà

êóëüòóðû. Èçä. 2-å èñïð. è ïåðåðàá. Ì.

Æ è â î â, Á. À. Óñ ï å í ñ ê è é. Öåíòð è ïåðèôåðèÿ â ÿçûêå

â ñâåòå ÿçûêîâûõ óíèâåðñàëèé. Âß. 1973. ¹ 5.
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Æ è ò è å Ï ð î êî ï è ÿ Óñ ò þ æ ñ êî ã î. Æèòèå Ïðîêîïèÿ

Óñòþæñêîãî. ÑÏá., 1893 (èçä. Îáùåñòâà ëþáè-

òåëåé äðåâíåé ïèñüìåííîñòè. Âûï. CIII).
Æó êî â ñ ê è é, 1994. Â. À. Æóêîâñêèé. Èç äíåâíèêîâ

1827–1840 ãîäîâ. Ïóáëèêàöèÿ, âñòóïëåíèå è ïðè-

ìå÷àíèÿ À. Ñ. ßíóøêåâè÷à. Íàøå íàñëåäèå. ¹ 32.
Æó ð í à ë è ë è Ï î ä å í í à ÿ ç à ï è ñ ê à, 1770. Æóðíàë

èëè Ïîäåííàÿ çàïèñêà, áëàæåííûÿ è âå÷íîäîñòîé-

íûÿ ïàìÿòè ãîñóäàðÿ èìïåðàòîðà Ïåòðà Âåëèêàãî ñ

1698 ãîäà, äàæå äî çàêëþ÷åíèÿ Íåéøòàòñêàãî ìèðà.

Íàïå÷àòàí ñ îáðåòàþùèõñÿ â Êàáèíåòíîé àðõèâå

ñïèñêîâ, ïðàâëåííûõ ñîáñòâåííîþ ðóêîþ åãî èìïå-

ðàòîðñêàãî âåëè÷åñòâà. ÑÏá.: Ïðè Èìï. Àêàä. íàóê.

Ç à á å ë è í, 1872–1873, I–II. È. Å. Çàáåëèí. Îïûòû

èçó÷åíèÿ ðóññêèõ äðåâíîñòåé è èñòîðèè. Ì. ×. I–II.
Ç à â î é ê î, 1914. Ã. Ê. Çàâîéêî. Âåðîâàíèÿ, îáðÿäû è

îáû÷àè âåëèêîðîññîâ Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè.

Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå. Êí. CIII–CIV, ¹ 3–4.
Ç à â î é ê î, 1917. Ê. Çàâîéêî. Â êîñòðîìñêèõ ëåñàõ ïî

Âåòëóãå ðåêå: (Ýòíîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû,

çàïèñàííûå â Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè â 1914–1916
ãã.). Ýòíîãðàôè÷åñêèé ñáîðíèê. Êîñòðîìà.

Ç à ð ó á è í, 1932. Ñëîâî Äàíèèëà Çàòî÷íèêà ïî ðå-

äàêöèÿì XII è XIII ââ. è èõ ïåðåäåëêàìè. Ïðè-

ãîòîâèë ê ïå÷àòè Í. Í. Çàðóáèí. Ë. (Ïàìÿòíèêè

äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðû. Âûï. III).
Ç ä ð à â î ñ ì û ñ ë î â, 1897. Ê. ß. Çäðàâîñìûñëîâ.

Èåðàðõè Íîâãîðîäñêîé åïàðõèè ñ äðåâíåéøèõ

âðåìåí äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Êðàòêèå áèî-

ãðàôè÷åñêèå î÷åðêè. Íîâãîðîä.

Ç å ë å í è í, 1914. Ä. Ê. Çåëåíèí. Âåëèêîðóññêèå ñêàçêè

Ïåðìñêîé ãóáåðíèè. Ñ ïðèëîæåíèåì äâåíàäöàòè

áàøêèðñêèõ ñêàçîê è îäíîé ìåùåðÿêñêîé. Ïã.
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Ç å ë å í è í, 1916. Ä. Ê. Çåëåíèí. Î÷åðêè ðóññêîé ìèôî-

ëîãèè. Ïã.

Ç å ë å í è í, 1934. Ä. Ê. Çåëåíèí. Ðåëèãèîçíî-ìàãè÷åñêàÿ

ôóíêöèÿ ôîëüêëîðíûõ ñêàçîê. Ñåðãåþ Ôåäîðîâè÷ó

Îëüäåíáóðãó ê ïÿòèäåñÿòèëåòèþ íàó÷íî-îáùåñò-

âåííîé äåÿòåëüíîñòè. 1882–1932. Ñáîðíèê ñòàòåé. Ë.

Ç å ë å í è í, I-III. Ä. Ê. Çåëåíèí. Îïèñàíèå ðóêîïèñåé

Ó÷åíîãî àðõèâà èìï. Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî

îáùåñòâà. Ïã., 1914–1916. Âûï. I–III.
Ç å í ü êî â ñ ê è é, 1970. Ñ. À. Çåíüêîâñêèé. Ðóññêîå ñòàðî-

îáðÿä÷åñòâî. Äóõîâíûå äâèæåíèÿ XVII âåêà. Mün-
chen.

Ç å ÷ å â è ÷, 1963. Ñëîáîäàí Çå÷åâè�. Äåñíà è ëåâà ñòðàíà

ó ñðïñêîì íàðîäíîì âåðîâàœó. ÃÅÌ, 26. Áåîãðàä.
Ç å ÷ å â è ÷, 1966. Ñëîáîäàí Çå÷åâè�. Èãðå íàøåã ïîñ-

ìðòíîã ðèòóàëà. Rad XI-og kongresa Saveza folk-
lorista Jugoslavije u Novom Vinodolskom. Zagreb.

Ç è í î â è é Î ò å í ñ ê è é, 1863. Çèíîâèé [Îòåíñêèé].

Èñòèíû ïîêàçàíèå ê âîïðîñèâøèì î íîâîì ó÷åíèè.

Êàçàíü.

Ç î á í è í è Ï à ò ê à í î â, 1899. [Ô.] Çîáíèí, [Ñ.]

Ïàòêàíîâ. Ñïèñîê òîáîëüñêèõ ñëîâ è âûðàæåíèé.

Æèâàÿ ñòàðèíà. Ãîä IX. Âûï. 4 (îòä. II).
Ç ó ì ì å ð, 1925. Â. Ì. Çóììåð. Ïðîáëåìàòèêà õóäîæåñò-

âåííîãî ñòèëÿ Àë. Èâàíîâà: ñòèëü “áèáëåéñêèõ

ýñêèçîâ”. Èçâåñòèÿ Àçåðáàéäæàíñêîãî ãîñ.

óíèâåðñèòåòà. Áàêó. Ò. 2–3. Îáùåñòâåííûå íàóêè.
È â à í Â è ø å í ñ ê è é, 1955. Èâàí Âèøåíñêèé. Ñî÷èíå-

íèÿ. Ïîäã. òåêñòà, âñòóï. ñò. è êîìì. È. Ï. Åðåìèíà.

Ì.-Ë.
È â à í Ãð î ç í û é, 1951. Ïîñëàíèÿ Èâàíà Ãðîçíîãî. Ì.-Ë.
È â à í è ö ê è é, 1890. Í. À. Èâàíèöêèé. Ìàòåðèàëû ïî

ýòíîãðàôèè Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè. Èçâåñòèÿ
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îáùåñòâà ëþáèòåëåé åñòåñòâîçíàíèÿ, àíòðîïî-

ëîãèè è ýòíîãðàôèè. Ò. LXIX. Òðóäû ýòíîãðà-

ôè÷åñêîãî îòäåëà. Ì. Ò. XI. Âûï. 1.

È â à í î â, 1900. À. È. Èâàíîâ. Âåðîâàíèÿ êðåñòüÿí

Îðëîâñêîé ãóáåðíèè. Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå.

Êí. XL, ¹ 4.
È â à í î â è Òî ï î ð î â, 1965. Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâ, Â. Í. Òî-

ïîðîâ. Ñëàâÿíñêèå ÿçûêîâûå ìîäåëèðóþùèå

ñåìèîòè÷åñêèå ñèñòåìû (Äðåâíèé ïåðèîä). Ì.

È â à í î â è Òî ï î ð î â, 1970. Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâ, Â. Í. Òî-

ïîðîâ. Ê ðåêîíñòðóêöèè îáðàçà Âåëåñà-Âîëîñà êàê

ïðîòèâíèêà ãðîìîâåðæöà. Òåçèñû äîêëàäîâ IV Ëåò-

íåé øêîëû ïî âòîðè÷íûì ìîäåëèðóþùèì ñèñòåìàì.

Òàðòó.

È â à í î â, 1850. Ï. Èâàíîâ. Îïèñàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî

àðõèâà ñòàðûõ äåë. Ì.
È â à í î â, 1969. À. È. Èâàíîâ. Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå

Ìàêñèìà Ãðåêà: Õàðàêòåðèñòèêà, àòðèáóöèè, áèá-

ëèîãðàôèÿ. Ë.
È â à í î â, 1972. Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâ. Îá îäíîì òèïå àðõàè÷-

íûõ çíàêîâ èñêóññòâà è ïèêòîãðàôèè. Ðàííèå ôîð-

ìû èñêóññòâà. Ñîñò. Ñ. Þ. Íåêëþäîâ. Ïîä. ðåä.

Å. Ì. Ìåëåòèíñêîãî. Ì.
È â à í î â à, 1969. À. Ô. Èâàíîâà. Ñëîâàðü ãîâîðîâ Ïîä-

ìîñêîâüÿ. Ì.
È ë à ð è é è À ð ñ å í è é, I–III [Èåðîìîíàõ Èëàðèé è

èåðîìîíàõ Àðñåíèé]. Îïèñàíèå ñëàâÿíñêèõ ðóêî-

ïèñåé áèáëèîòåêè Ñâÿòî-Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé

Ëàâðû. Ì., 1878–1879. ×. I–III.
È î ñ è ô Â î ë î ö ê è é, 1855. Èîñèô Âîëîöêèé. Ïðîñâå-

òèòåëü. Êàçàíü.

È î ñ è ô Â î ë î ö ê è é, 1959. Ïîñëàíèÿ Èîñèôà Âîëîö-

êîãî. Ì.-Ë.
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È î ô ô å, 1944–1945. È. È. Èîôôå. Ðóññêèé Ðåíåññàíñ.

ÓÇ ËÃÓ. 1944–1945. ¹ 72. Ñåð. ôèëîëîãè÷åñêèõ

íàóê. Âûï. 9.
È ñ ò î ð è ÷ å ñ êî å è ï ð à â ä è â î å ï î â å ñ ò â î â à -

í è å ... Èñòîðè÷åñêîå è ïðàâäèâîå ïîâåñòâîâàíèå î

òîì, êàê ìîñêîâñêèé êíÿçü Äèìèòðèé Èîàííîâè÷

äîñòèã îòöîâñêîãî ïðåñòîëà [1605 ã.]. ×åøñêèé

òåêñò 1606 ã. ñ ïðåäèñë. è ïåðåâîäîì Â. À. Ôðàí-

öåâà. Ïðàãà ×åøñêàÿ, 1908.
È ñ ò ð è í, 1897. Â. Èñòðèí. Îòêðîâåíèå Ìåôîäèÿ

Ïàòàðñêîãî è àïîêðèôè÷åñêèå âèäåíèÿ Äàíèèëà â

âèçàíòèéñêîé è ñëàâÿíî-ðóññêîé ëèòåðàòóðàõ:

Èññëåäîâàíèÿ è òåêñòû. Ì.
Ê à ç à êî â à è Ë ó ð ü å, 1955. ß. À. Êàçàêîâà, ß. Ñ. Ëóðüå.

Àíòèôåîäàëüíûå åðåòè÷åñêèå äâèæåíèÿ íà Ðóñè

XIV – íà÷àëà XV âåêà. Ì.-Ë.
Ê à í ò å ì è ð, 1762. Ñàòèðû è äðóãèå ñòèõîòâîð÷åñêèå

ñî÷èíåíèÿ êíÿçÿ Àíòèîõà Êàíòåìèðà. ÑÏá.: Ïðè

èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê.

Ê à í ò å ì è ð, 1956. Àíòèîõ Êàíòåìèð. Ñîáðàíèå ñòèõîò-

âîðåíèé. Ë.
Ê à í ò å ì è ð, I–II. À. Ä. Êàíòåìèð. Ñî÷èíåíèÿ, ïèñüìà è èç-

áðàííûå ïåðåâîäû. Âñò. ñò. è ïðèìå÷. Â. ß. Ñòîþíèíà.

Ïîä ðåä. Ï. À. Åôðåìîâà. ÑÏá., 1867–1868. Ò. I–II.
Ê à ï è ö à, 1928. Î. È. Êàïèöà. Äåòñêèé ôîëüêëîð.

Ïåñíè, ïîòåøêè, äðàçíèëêè, ñêàçêè, èãðû:

Èçó÷åíèå, ñîáèðàíèå, îáçîð ìàòåðèàëà. Ë.
Ê à ï ò å ð å â, 1889. Í. Ô. Êàïòåðåâ. Î ãðåêî-ëàòèíñêèõ

øêîëàõ â Ìîñêâå â XVII âåêå äî îòêðûòèÿ

Ñëàâÿíî-ãðåêî-ëàòèíñêîé àêàäåìèè. Ãîäè÷íûé àêò

â Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè 1-ãî îêòÿáðÿ

1889 ãîäà. Ì.
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Ê à ï ò å ð å â, 1895. Í. Ô. Êàïòåðåâ. Ñíîøåíèÿ Èåðóñà-

ëèìñêèõ ïàòðèàðõîâ ñ ðóññêèì ïðàâèòåëüñòâîì.

Ïðàâîñëàâíûé Ïàëåñòèíñêèé ñáîðíèê ÑÏá. Âûï.

43 (Ò. 15).
Ê à ï ò å ð å â, 1908. Í. Ô Êàïòåðåâ. Áîðüáà êðóæêà ðåâíè-

òåëåé áëàãî÷åñòèÿ ñ ïàòðèàðõîì Èîñèôîì ïî âîï-

ðîñó î åäèíîãëàñèè. Áîãîñëîâñêèé âåñòíèê. Àïðåëü.

Ê à ï ò å ð å â, 1913. Í. Ô. Êàïòåðåâ. Ïàòðèàðõ Íèêîí è

åãî ïðîòèâíèêè â äåëå ñïðàâëåíèÿ öåðêîâíûõ

îáðÿäîâ. Ñåðãèåâ Ïîñàä.
Ê à ï ò å ð å â, 1914. Í. Ô. Êàïòåðåâ. Õàðàêòåð îòíîøåíèé

Ðîññèè ê ïðàâîñëàâíîìó Âîñòîêó â XVI è XVII

ñòîëåòèÿõ. Ì.

Ê à ï ò å ð å â, I–II. Í. Ô. Êàïòåðåâ. Ïàòðèàðõ Íèêîí è

öàðü Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷. Ñåðãèåâ Ïîñàä,
1909–1912. Ò. I–II.

Êà ð à ì ç è í, 1848. Í. Ì. Êàðàìçèí. Ñî÷èíåíèÿ. Ñïá. Ò. I–III.

Ê à ð à ì ç è í, 1984. Í. Ì. Êàðàìçèí. Ïèñüìà ðóññêîãî

ïóòåøåñòâåííèêà. Ë.
Ê à ð à ì ç è í, 1991. Í. Ì. Êàðàìçèí. Çàïèñêà î äðåâíåé è

íîâîé Ðîññèè â åå ïîëèòè÷åñêîì è ãðàõäàíñêîì

ñîîòíîøåíèè. Ì.

Ê à ð à ì ç è í, I–XII. Í. Ì. Êàðàìçèí. Èñòîðèÿ ãîñó-

äàðñòâà Ðîññèéñêîãî. ÑÏá., 1892. Ò. I–XII.
Ê å ê à â ì å í, 1972. Ñîâåòû è ðàññêàçû Êåêàâìåíà: Ñî÷è-

íåíèå âèçàíòèéñêîãî ïîëêîâîäöà XI â. Ïîäãîò.

òåêñòà, ââåä., ïåð. è êîì. Ã. Ã. Ëèòàâðèíà. Ì.

Ê å ë ü ñ è å â, I–IV. Â. Êåëüñèåâ. Ñáîðíèê ïðàâèòåëüñò-

âåííûõ ñâåäåíèé î ðàñêîëüíèêàõ. Ëîíäîí,
1860–1862. Âûï. I–IV.

Ê å ð æ å í ñ ê è å î ò â å ò û, 1906. Îòâåòû Àëåêñàíäðà

äèàêîíà (íà Êåðæåíöå), ïîäàííûå Íèæåãîðîäñêîìó

ýïèñêîïó Ïèòèðèìó â 1719 ãîäó. Íèæíèé Íîâãîðîä.
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Ê è ç å â å ò ò å ð, 1912. À. À. Êèçåâåòòåð. Íîâèçíà è ñòà-

ðèíà â Ðîññèè XVIII ñòîëåòèÿ. Ðå÷ü ïåðåä ìàãèñ-

òåðñêèì äèñïóòîì. À. À. Êèçåâåòòåð. Èñòîðè÷åñ-

êèå î÷åðêè. Ì.
Ê è ð ï è ÷ í è êî â, 1895. À. Êèðïè÷íèêîâ. Âçàèìî-

äåéñòâèå èêîíîïèñè è ñëîâåñíîñòè íàðîäíîé è

êíèæíîé. Òðóäû VIII Àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â

Ìîñêâå 1890 ã. Ì. Ò. II
Ê è ð ø à Ä à í è ë î â, 1958. Äðåâíèå ðîññèéñêèå ñòèõîò-

âîðåíèÿ, ñîáðàííûå Êèðøåþ Äàíèëîâûì. Ì.-Ë.
Ê ë þ ÷ å â ñ ê è é, I–VIII. Â. Î. Êëþ÷åâñêèé. Ñî÷èíåíèÿ â

âîñüìè òîìàõ. Ì., 1956–1959 Ò. I–VIII.
Ê í ÿ æ í è í, 1961. ß. Á. Êíÿæíèí. Èçáðàííûå ïðîèçâå-

äåíèÿ. Âñòóï. ñò., ïîäã. òåêñòà è ïðèìå÷. Ë. È. Êó-

ëàêîâîé. Ë.

Êî â à ë å â ñ ê è é, 1956. À. Ï. Êîâàëåâñêèé. Êíèãà

Àõìåäà èáí Ôàäëàíà î åãî ïóòåøåñòâèè íà Âîëãó â

921–922 ãã. Õàðüêîâ.
Êî æ à í ÷ è êî â, 1862. Òðè ÷åëîáèòíûÿ ñïðàâùèêà

Ñàââàòèÿ, Ñàââû Ðîìàíîâà è ìîíàõîâ Ñîëîâåöêîãî

ìîíàñòûðÿ. Èçä. Ä. Å. Êîæàí÷èêîâà. ÑÏá.
Êî æ è í à, 1929. Þ. À. Êîæèíà. Îäíî èç õóäîæåñòâåí-

íûõ òå÷åíèé â ðóññêîé æèâîïèñè XV–XVII ââ.

Ðóññêîå èñêóññòâî XVII âåêà. Ë.

Êî ç ü ì à Ï ð à æ ñ ê è é, 1962. Êîçüìà Ïðàæñêèé.

×åøñêàÿ õðîíèêà. Ì.
Êî ë å ñ í è êî â, 1914. Â. Ï. Êîëåñíèêîâ. Çàïèñêè íåñ-

÷àñòíîãî, ñîäåðæàùèå ïóòåøåñòâèå â Ñèáèðü ïî

êàíàòó. ÑÏá.

Êî ë å ñ í è ö ê à ÿ, 1941. È. Ì. Êîëåñíèöêàÿ. Çàãàäêà â

ñêàçêå. ÓÇ ËÃÓ. ¹ 81. Ñåð. ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê.

Âûï 12.
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Ê î ë ë è í ç, 1846. Ñàìóèë Êîëëèíç. Íûíåøíåå ñîñòîÿ-

íèå Ðîññèè, èçëîæåííîå â ïèñüìå ê äðóãó, æèâóùå-

ìó â Ëîíäîíå. Ïåð. ñ àíãë. èçä. 1671 ã. Ï. Êèðååâñ-

êîãî. Ì.
Ê î ð á, 1906. È. Ã. Êîðá. Äíåâíèê ïóòåøåñòâèÿ â Ìîñ-

êîâèþ (1698 è 1699 ãã.). Ïåð. è ïðèìå÷. À. È. Ìà-

ëåèíà. ÑÏá.

Ê î ð î ë å â, 1956. Â. Ô. Êîðîëåâ è äð. Äðåâíèå èêîíû

ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî êàôåäðàëüíîãî Ïîêðîâñêîãî

ñîáîðà ïðè Ðîãîæñêîì êëàäáèùå â Ìîñêâå. Ì.

Ê î ò ë ÿ ð å â ñ ê è é, 1868. À. Êîòëÿðåâñêèé. Î ïîãðå-

áàëüíûõ îáû÷àÿõ ÿçû÷åñêèõ ñëàâÿí. Ì.
Ê î ò î ø è õ è í, 1906. Ãðèãîðèé Êîòîøèõèí. Î Ðîññèè â

öàðñòâîâàíèå Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à. Èçä. 4-å. ÑÏá.
Ê î ÷ å ò êî â, 1974. È. À. Êî÷åòêîâ. Æèòèéíàÿ èêîíà â åå

îòíîøåíèè ê òåêñòó æèòèÿ. Àâòîðåôåðàò êàíäè-

äàòñêîé äèññåðòàöèè. Ì.
Ê ð è æ à í è ÷, 1965. Þðèé Êðèæàíè÷. Ïîëèòèêà. Ì.
Ê ð û ë î â, 1942. À. Í. Êðûëîâ. Ìîè âîñïîìèíàíèÿ.

Ì.-Ë.
Êó á à ë î â, 1924. Á. Êóáàëîâ. Ñèáèðü è ñàìîçâàíöû: Èç

èñòîðèè íàðîäíûõ âîëíåíèé â XIX â. Ñèáèðñêèå

îãíè. ¹ 3.
Êó ç å ë ÿ, 1914–1915. Çåíîí Êóçåëÿ. Ïîñèæ³íº ³ çàáàâè

ïðè ìåðöè â óêðà¿íñüê³ì ïîõîðîíí³ì îáðÿä³

Çàïèñêè íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ìåí³ Øåâ÷åíêà.

Ëüâiâ. Ò. CXXI (c. 172–224) – CXXII (ñ. 104–160).
Êó ë å ì ç è í, 1976. Â. Ì. Êóëåìçèí. Øàìàíñòâî âàñþ-

ãàèñêî-âàõîâñêèõ õàíòîâ. Èç èñòîðèè øàìàíñòâà.

Òîìñê.

Êó ð á ñ ê è é, 1914. Ñî÷èíåíèÿ êíÿçÿ Êóðáñêîãî. ÑÏá.

(ÐÈÁ. Ò. XXXI).
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Êó ø å ë å â - Á å ç á î ð î ä ê î, I–IV. Ïàìÿòíèêè ñòàðèííîé

ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Èçä. Ã. Êóøåëåâûì-Áåçáî-

ðîäêî. ÑÏá., 1860–1862. Âûï. I–IV.
Ë à á ç è í à, 1914. Âîñïîìèíàíèÿ Àííû Åâäîêèìîâíû

Ëàáçèíîé. ÑÏá.
Ë à â î í å í, 1977. ß. À. Ëàâîíåí. Êàðåëüñêàÿ íàðîäíàÿ

çàãàäêà. Ë.
Ë à â ð î â ñ ê è é, 1861. Ï. À. Ëàâðîâñêèé. Þæíîðóññêèé

ýëåìåíò â Àâñòðèè. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèå âåäî-

ìîñòè. ¹ 73.
Ë à ç à ð å â, 1947. Â. Í. Ëàçàðåâ. Èñòîðèÿ âèçàíòèéñêîé

æèâîïèñè. Ì. Ò. I.
Ë à ç à ð å â, 1961. Â. Í. Ëàçàðåâ. Ôåîôàí Ãðåê è åãî

øêîëà. Ì.

Ë à ç à ð å â, 1966. Â. Í. Ëàçàðåâ. Àíäðåé Ðóáëåâ è åãî

øêîëà. Ì.

Ë à ç à ð å â, 1970. Â. Í. Ëàçàðåâ. Îá îäíîé íîâãîðîäñêîé

èêîíå è åðåñè àíòèòðèíèòàðèåâ. Â. Í. Ëàçàðåâ.

Ðóññêàÿ ñðåäíåâåêîâàÿ æèâîïèñü. Ì.
Ë à ç à ð å â, 1970à. Â. Í. Ëàçàðåâ. Äðåâíåðóññêèå

õóäîæíèêè è ìåòîäû èõ ðàáîòû. Â. Í. Ëàçàðåâ.

Ðóññêàÿ ñðåäíåâåêîâàÿ æèâîïèñü. Ì.
Ë à ç à ð å â, 1970á. Â. Í. Ëàçàðåâ. Î íåêîòîðûõ ïðîáëåìàõ

â èçó÷åíèè äðåâíåðóññêîãî èñêóññòâà. Â. Í. Ëàçà-

ðåâ. Ðóññêàÿ ñðåäíåâåêîâàÿ æèâîïèñü. Ì.
Ë à ç à ð å â, 1971. Â. Í. Ëàçàðåâ. Ñèñòåìà æèâîïèñíîé

äåêîðàöèè âèçàíòèéñêîãî õðàìà IX–XI ââ. Â. Í. Ëà-

çàðåâ. Âèçàíòèéñêàÿ æèâîïèñü. Ì.
Ë å á å ä å â à, 1929. Í. È. Ëåáåäåâà. Ìàòåðèàëû ïî íàðîä-

íîìó êîñòþìó Ðÿçàíñêîé ãóáåðíèè. Ðÿçàíü. (Òðóäû

Îáùåñòâà èññëåäîâàòåëåé Ðÿçàíñêîãî êðàÿ. Âûï. 18).
Ë å ë î í ã, 1913–1914. À. Ê. Ëåëîíã. Âîñïîìèíàíèÿ.

Ðóññêèé àðõèâ. 1913, ¹ 6–7; 1914, ¹ 6–8.
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Ë å ñ êî â, I–XI. Í. Ñ. Ëåñêîâ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. M.,
1956–1958. Ò. I–XI.

Ë å ò. Ð ó ñ. Ë è ò., I–V. Ëåòîïèñè ðóññêîé ëèòåðàòóðû è

äðåâíîñòè. Èçä. Í. Ñ. Òèõîíðàâîâûì. Ì.,
1859–1863. Ò. I–V.

Ë è â à í î â, I–IV. Ô. Â. Ëèâàíîâ. Ðàññîëüíèêè è îñòðîæ-

íèêè: Î÷åðêè è ðàññêàçû. ÑÏá., 1868–1873. Ò. I–IV.
Ë è ë å å â, 1880. Ì. È. Ëèëååâ. Îïèñàíèå ðóêîïèñåé,

õðàíÿùèõñÿ â áèáëèîòåêå ×åðíèãîâñêîé äóõîâíîé

ñåìèíàðèè. [Ñïá., 1880]. (Îòòèñê èç “Ïàìÿòíèêîâ

äðåâíåé ïèñüìåííîñòè”, 6).
Ë è ë å å â, 1891. ß. Â. Ëèëååâ. Ñèìåîí Áåêáóëàòîâè÷ õàí

Êàñèìîâñêèé, âåëèêèé êíÿçü âñåÿ Ðóñè, âïîñ-

ëåäñòâèè âåëèêèé êíÿçü Òâåðñêîé. 1567–1616 ã.:
(Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê). Òâåðü.

Ë è ë å å â, 1895. Ì. È. Ëèëååâ. Èç èñòîðèè ðàñêîëà íà

Âåòêå è â Ñòàðîäóáüå XVII–XVIII ââ. Êèåâ. Âûï. I.
Ë è ò. í à ñ ë å ä ñ ò â î, 1954. Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäñòâî. Ì.

Ë è õ à ÷ å â, 1958. Ä. Ñ. Ëèõà÷åâ. Íåêîòîðûå çàäà÷è

èçó÷åíèÿ âòîðîãî þæíîñëàâÿíñêîãî âëèÿíèÿ â

Ðîññèè. Ì.

Ë è õ à ÷ å â, 1966. Âçàèìîäåéñòâèå ëèòåðàòóðû è èçîáðà-

çèòåëüíîãî èñêóññòâà Äðåâíåé Ðóñè. Ïîä ðåä.

Ä. Ñ. Ëèõà÷åâà. ÒÎÄÐË. Ò. XXII.
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äîâ âî Âòîðîé ëåòíåé øêîëå ïî âòîðè÷íûì

ìîäåëèðóþùèì ñèñòåìàì. Òàðòó.
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Í å ê ë þä î â, 1969. Ñ. Þ. Íeêëþäîâ. ×óäî â áûëèíå.

Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì. IV. Òàðòó (Ó÷. çàï.

ÒÃÓ. Âûï. 236).
Í å ê ð à ñ î â, 1926. À. È. Íåêðàñîâ. Î ÿâëåíèÿõ ðàêóðñà

â äðåâíåðóññêîé æèâîïèñè. Òðóäû îòäåëåíèÿ

èñêóññòâîçíàíèÿ Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè è èñêóññò-

âîçíàíèÿ ÐÀÍÈÈÎÞÍ. Ì. Ò. I.
Í å ÷ à å â, 1927. Â. Í. Íå÷àåâ. Ñèìîí Óøàêîâ. Èçîáðà-

çèòåëüíîå èñêóññòâî. Ë. (Âðåìåííèê Îòäåëà èçîáð.

èñêóññòâ Ãîñ. Èíñòèòóòà èñòîðèè èñêóññòâ. I).
Í å ÷ à å â, 1929. Â. Í. Íå÷àåâ. Íóòðîâûå ïàëàòû â

ðóññêîé æèâîïèñè XVII â. Ðóññêîå èñêóññòâî XVII

â. Ñáîðíèê ñòàòåé. Ë.
Í è ä å ð ë å, 1956. Ë. Íèäåðëå. Ñëàâÿíñêèå äðåâíîñòè.

Ïåð. ñ ÷åøñê. M.
Í è ê è ò å í ê î, I–III. À. Â. Íèêèòåíêî. Äíåâíèê â òðåõ

òîìàõ. Ì., 1955.
Í è ê è ò è í à, 1928. ß. À. Íèêèòèíà. Ê âîïðîñó î

ðóññêèõ êîëäóíàõ. Ñáîðíèê ìóçåÿ àíòðîïîëîãèè è

ýòíîãðàôèè ÀÍ ÑÑÑÐ. Ë. Ò. VII.
Í è êî ë à å â, 1904. À. Íèêîëàåâ. Ñèìåîí Áåêáóëàòîâè÷.

Ðóññêèé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü. ÑÏá . Ò. Ñàáà-

íååâ – Ñìûñëîâ.

Í è êî ë ü ñ ê è é, 1896. Í. Ê. Íèêîëüñêèé. Ìàòåðèàëû äëÿ

èñòîðèè èñïðàâëåíèÿ áîãîñëóæåáíûõ êíèã. Îá

èñïðàâëåíèè Óñòàâà öåðêîâíîãî â 1682 ãîäó è

ìåñÿ÷íûõ Ìèíåé â 1689–1691 ÑÏá.
Í è êî ë ü ñ ê è é, 1901. Í. Ê. Íèêîëüñêèé. Èñòîðè÷åñêèå

îñîáåííîñòè â ïîñòàíîâêå öåðêîâíî-ó÷èòåëüñêîãî

äåëà â Ìîñêîâñêîé Ðóñè (XV–XVII ââ.) è èõ

çíà÷åíèå äëÿ ñîâðåìåííîé ãîìèëåòèêè. ÑÏá.
Í è êî ë ü ñ ê è é, 1930. Í. Ê. Íèêîëüñêèé. Ïîâåñòü

âðåìåííûõ ëåò, êàê èñòî÷íèê äëÿ èñòîðèè íà÷àëü-
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íîãî ïåðèîäà ðóññêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû.

Ê âîïðîñó î äðåâíåéøåì ðóññêîì ëåòîïèñàíèè.

Ë. Âûï. I.
Í è êî í, 1861. Ìíåíèå ïàòðèàðõà Íèêîíà îá Óëîæåíèè

è ïðî÷. (èç îòâåòîâ áîÿðèíó Ñòðåøíåâó). Çàïèñêè

Îòäåëåíèÿ ðóññêîé è ñëàâÿíñêîé àðõåîëîãèè èìïå-

ðàòîðñêîãî Ðóññêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà.

ÑÏá. Ò. II.
Í è êî í, 1982. Patriarch Nikon on Church and State:

Nikon’s “Refutation” [Âîçðàæåíèå èëè ðàçîðåíèå

ñìèðåííàãî Íèêîíà, Áîæèåþ ìèëîñòèþ ïàòðèàðõà,

ïðîòèâî âîïðîñîâ áîÿðèíà Ñèìåîíà Ñòðåøíåâà,

åæå íàïèñà Ãàçñêîìó ìèòðîïîëèòó Ïàèñèþ

Ëèêàðäèóñó è íà îòâåòû Ïàèñèîâû] /Ed. with
Introduction and Notes by Valerie A. Tumins and
George Vernadsky. Berlin-New York-Amsterdam.

Í è ë ü ñ ê è é, 1863. È. Ô. Íèëüñêèé. Âçãëÿä ðàñêîëüíèêîâ

íà íåêîòîðûå íàøè îáû÷àè è íà ïîðÿäêè æèçíè öåð-

êîâíîé, ãîñóäàðñòâåííîé, îáùåñòâåííîé è äîìàøíåé.

ÑÏá (Îòòèñê èç “Õðèñòèàíñêîãî ÷òåíèÿ”. ×. II).
Î á î ð ü á å õ ð è ñ ò è à í ñ ò â à ..., 1865. Î áîðüáå õðèñ-

òèàíñòâà ñ ÿçû÷åñòâîì â Ðîññèè. Ïðàâîñëàâíûé

ñîáåñåäíèê. Àâãóñò.

Î á î ç ð å í è å ñ ò à ð î î á ð ÿ ä ÷ å ñ ò â à ... Ñîâðåìåííîå

îáîçðåíèå èìåíóåìîãî ñòàðîîáðÿä÷åñòâà. Èñòèíà.

Ïñêîâ, 1879. Êí. 65.
Î á ð à ç ö î â, 1865. È. Îáðàçöîâ. Àðõèìàíäðèò Ãàâðèèë

Äîìåöêèé è èåðîäèàêîí Äàìàñêèí. Äóõîâíàÿ áå-

ñåäà. ¹ 1–3.
Î á ñ ò î ÿ ò å ë ü í î å î ï è ñ à í è å ..., 1744. Îáñòîÿòåëüíîå

îïèñàíèå òîðæåñòâåííûõ ïîðÿäêîâ áëàãîïîëó÷íîãî

âøåñòâèÿ â öàðñòâóþùèé ãðàä Ìîñêâó è ñâÿùåí-

íåéøåãî êîðîíîâàíèÿ Åÿ Àâãóñòåéøåãî Èìïåðà-
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òîðñêîãî Âåëè÷åñòâà Åëèñàâåò Ïåòðîâíû, Ñàìîäåð-

æèöû Âñåðîññèéñêîé... åæå áûñòü âøåñòâèå 28
ôåâðàëÿ, êîðîíîâàíèå 25 àïðåëÿ 1742 ãîäà. ÑÏá.

Î ã í å â, 1880. Â. Îãíåâ. Ñòðàíèöû èç èñòîðèè êíèãè íà

Ðóñè. Âÿòêà.

Î ê ò î è õ, I–II. Îêòîèõ. Ì., 1962. ×. I–II.
Î ë å à ð è é, 1906. Àäàì Îëåàðèé. Îïèñàíèå ïóòåøåñòâèÿ

â Ìîñêîâèþ è ÷åðåç Ìîñêîâèþ â Ïåðñèþ è îáðàòíî.

Ïåð. ñ íåì. èçä. 1656 ã. À. Ì. Ëîâÿãèíà. ÑÏá.
Î ë ñ ó ô ü å â, 1918. Þ. À. Îëñóôüåâ. Çàìåòêè î öåðêîâíîì

ïåíèè è èêîíîïèñè êàê âèäàõ öåðêîâíîãî èñêóññòâà

â ñâÿçè ñ ó÷åíèåì öåðêâè. Òóëà.
Î ë ü ø ñ ê è é, 1933. Ë. Îëüøñêèé. Èñòîðèÿ íàó÷íîé

ëèòåðàòóðû íà íîâûõ ÿçûêàõ. Ì.–Ë. Ò. 3: Ãàëèëåé è

åãî âðåìÿ.

Î ð á å ë è à í è, 1969. Ñóëõàí-Ñàáà Îðáåëèàíè. Ïóòå-

øåñòâèå â Åâðîïó. Òáèëèñè.

Î ð ë î â, 1913. À. Ñ. Îðëîâ. Íàðîäíûå ïðåäàíèÿ î ñâÿòû-

íÿõ ðóññêîãî ñåâåðà / ×ÎÈÄÐ. Êí. I.
Î ñ ò ð î ã î ð ñ ê è é, 1935. Ã. Îñòðîãîðñêèé. Àâòîêðàòîð è

Ñàìîäðæàö. Ïðèëîã çà èñòîðèjó âëàäàëà÷êå òèòó-

ëàòóðå ó Âèçàíòèjè è ó jyæíèx Ñëîâåíà. Ãëàñ

Ñðïñêå Êðàëåâñêå Àêàäåìèjå. Áåîãðàä. CLXIV.
Äðóãè ðàçðåä, 84.

Ï à â å ë À ë å ï ï ñ ê è é, I–V. Ïóòåøåñòâèå àíòèîõèéñêîãî

ïàòðèàðõà Ìàêàðèÿ â Ðîññèþ â ïîëîâèíå XVII

âåêà, îïèñàííîå åãî ñûíîì àðõèäèàêîíîì Ïàâëîì

Àëåïïñêèì. Ïåð. ñ àðàáñêîãî Ã. Ìóðêîñà. Ì.,

1896–1900. Âûï. I–V.
Ï à â å ë, 1905. Àðõèìàíäðèò Ïàâåë. Êðàòêèå èçâåñòèÿ î

ñóùåñòâóþùèõ â ðàñêîëå ñåêòàõ.
Ï à â ë î â, 1967. Â. Â. Ïàâëîâ. Åãèïåòñêèé ïîðòðåò I–IV

âåêîâ. Ì.
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Ï à í à å â, 1988. È. È. Ïàíàåâ. Ëèòåðàòóðíûå âîñïîìèíà-

íèÿ. Ìîñêâà.

Ï à í î ô ñ ê è é, 1968. Ý. Ïàíîôñêèé. Ãàëèëåé: íàóêà è

èñêóññòâî (ýñòåòè÷åñêèå âçãëÿäû è íàó÷íàÿ

ìûñëü). Ó èñòîêîâ êëàññè÷åñêîé íàóêè. Ì.
Ï à í ô è ë î â, 1970. À. Ê. Ïàíôèëîâ. Î ñëîâå èíòåëëè-

ãåíöèÿ. Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ è ðóññêîãî ÿçûêà. Ì.

(Ó÷åíûå çàïèñêè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïå-

äàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì. Â. È. Ëåíèíà. ¹ 353).
Ï à í ÷ å í ê î, 1973. À. Ì. Ïàí÷åíêî. Ðóññêàÿ ñòèõîòâî-

ðíàÿ êóëüòóðà XVII âåêà. Ë.
Ï à í ÷ å í ê î, 1974. À. Ì. Ïàí÷åíêî. Þðîäñòâî êàê

çðåëèùå. ÒÎÄÐË. Ò. XXIX.
Ï à í ÷ å í êî è Óñ ï å í ñ ê è é, 1983. À. Ì. Ïàí÷åíêî,

Á. À. Óñïåíñêèé. Èâàí Ãðîçíûé è Ïåòð Âåëèêèé:

êîíöåïöèè ïåðâîãî ìîíàðõà. ÒÎÄÐË. Ò. XXXVII.
Ï Â Ë, I–II. Ïîâåñòü âðåìåííûõ ëåò. Ïîä ðåä. Â. Ï. Àäðèà-

íîâîé-Ïåðåòö. Ì.-Ë., 1950.
Ï å ê à ð ñ ê è é, I–II. Ï. Ï. Ïåêàðñêèé. Èñòîðèÿ èìï. Àêàäå-

ìèè íàóê â Ïåòåðáóðãå. ÑÏá., 1870–1873. Ò. I–II.
Ï å ê à ð ñ ê è é, 1959. Ý. Ê. Ïåêàðñêèé. Ñëîâàðü ÿêóòñêîãî

ÿçûêà.

Ï å ð å ò ö, 1907. Â. Í. Ïåðåòö. Èç èñòîðèè ñòàðèííîé

ðóññêîé ïîâåñòè. I–XIII. Óíèâåðñèòåòñêèå

èçâåñòèÿ. ¹ 8–9.
Ï å ò ð è, 1923. Á. Ïåòðè. Øêîëà øàìàíñòâà ó ñåâåðíûõ

áóðÿò. Ñáîðíèê òðóäîâ ïðîôåññîðîâ è ïðåïîäà-

âàòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî Èðêóòñòêîãî óíèâåðñè-

òåòà. Èðêóòñê. Âûï. V. Íàóêè ãóìàíèòàðíûå.

Ï å ò ð î â, 1904. H. Ïåòðîâ. Î ðóññêîé ðåëèãèîçíîé è

öåðêîâíîé ñêóëüïòóðå. Ðóêîâîäñòâî äëÿ ñåëüñêèõ

ïàñòûðåé: Æóðíàë, èçäàâàåìûé ïðè Êèåâñêîé

äóõîâíîé ñåìèíàðèè. ¹ 11, 13–16.
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Ï å ò ð î â, 1918. À. Ïåòðîâ. Ðîìîäàíîâñêèé, êíÿçü Ôåäîð

Þðüåâè÷. Ðóññêèé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü.

Ïã. Ò. Ðîìàíîâà – Ðÿñîâñêèé.
Ï å ò ð î â, 1918à. À. Ïåòðîâ. Ðîìîäàíîâñêèé, êíÿçü Èâàí

Ôåäîðîâè÷. Ðóññêèé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü.

Ïã. Ðîìàíîâà – Ðÿñîâñêèé.
Ï å ò ó õ î â, 1888. Åâãåíèé Ïåòóõîâ. Ñåðàïèîí Âëàäè-

ìèðñêèé, ðóññêèé ïðîïîâåäíèê XIII âåêà. ÑÏá.

Ï å ÷ å ð è í, 1932. Â. Ñ. Ïå÷åðèí. Çàìîãèëüíûå çàïèñêè.

[Ì.].
Ï è ñ à í è å î ò ö î â... Ïèñàíèå îòöîâ öåðêâè. Õðèñòèàíñ-

êîå ÷òåíèå. 1831. ×. XLII.
Ï è ñ à í è ÿ..., I–III. Ïèñàíèÿ ñâ. îòöåâ è ó÷èòåëåé

Öåðêâè, îòíîñÿùèåñÿ ê èñòîëêîâàíèþ ïðàâîñëàâ-

íîãî áîãîñëóæåíèÿ. ÑÏá., 1855–1857. Ò. I–III.
Ï è ñ ü ì à è á ó ì à ã è Ï å ò ð à, I–XII. Ïèñüìà è áóìàãè

èìïåðàòîðà Ïåòðà Âåëèêîãî. ÑÏá.-Ì., 1887–1977.
Ò. I–XII.

Ï è ñ ü ì à è å ç ó è ò î â ... Ïèñüìà è äîíåñåíèÿ èåçóèòîâ î

Ðîññèè êîíöà XVII è íà÷àëà XVIII âåêà. Ñïá., 1904.
Ï î â å ñ ò è î Êó ë è êî â ñ êî é á è ò â å, 1953. Ïîâåñòè î

Êóëèêîâñêîé áèòâå. Èçä. ïîäã. Ì. Í. Òèõîìèðîâ,

Â. Ô. Ðæèãà, Ë. À. Äìèòðèåâ. Ì.
Ï î ã î ä è í, 1836. Ì. Ï. Ïîãîäèí. Èñòîðè÷åñêèå àôî-

ðèçìû. Ì.

Ï î ä â û ñ î ö ê è é, 1885. À. Ïîäâûñîöêèé. Ñëîâàðü

îáëàñòíîãî àðõàíãåëüñêîãî íàðå÷èÿ â åãî áûòîâîì

è ýòíîãðàôè÷åñêîì ïðèìåíåíèè. ÑÏá.
Ï î ä î á å ä î â à, 1965. Î. È. Ïîäîáåäîâà. Ìèíèàòþðû

ðóññêèõ èñòîðè÷åñêèõ ðóêîïèñåé. Ê èñòîðèè

ðóññêîãî ëèöåâîãî ëåòîïèñàíèÿ. Ì.
Ï î ê ð î â ñ ê è é, 1972. Í. Í. Ïîêðîâñêèé. Ñèáèðñêèé

Èëüÿ-ïðîðîê ïåðåä âîåííûì ñóäîì ïðîñâåùåííîãî
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àáñîëþòèçìà. Èçâåñòèÿ Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ

ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñåð. îáùåñòâåííûõ íàóê. ¹ 6, âûï. 2.
Ï î ê ð î â ñ ê è é, 1974. ß. Í. Ïîêðîâñêèé. Ïðåäñòàâëåíèÿ

êðåñòüÿí-ñòàðîîáðÿäöåâ Óðàëà è Ñèáèðè XVIII

âåêà î ñâåòñêèõ âëàñòÿõ. Åæåãîäíèê ïî àãðàðíîé

èñòîðèè Âîñòî÷íîé Åâðîïû, 1971 ã. Âèëüíþñ.
Ï î ê ð î â ñ ê è é, 1979. Í. Í. Ïîêðîâñêèé. Èñïîâåäü

àëòàéñêîãî êðåñòüÿíèíà. Ïàìÿòíèêè êóëüòóðû:

Íîâûå îòêðûòèÿ (ïèñüìåííîñòü, èñêóññòâî, àðõåî-

ëîãèÿ). Åæåãîäíèê, 1978. Ë.
Ï î ê ð î â ñ ê è é, 1989. Í. Í. Ïîêðîâñêèé. Òîìñê

1648–1649 ãã. Âîåâîäñêàÿ âëàñòü è çåìñêèå ìèðû.

Íîâîñèáèðñê.
Ï î ë è ê à ð ï î â, 1701. [Ôåäîð Ïîëèêàðïîâ]. Áóêâàðü

ñëàâåíñêèìè, ãðå÷åñêèìè, ðèìñêèìè ïèñüìåíû

ó÷èòèñÿ õîòÿùèì è ìíîãîìóäðèå â ïîëüçó äóøå-

ñïàñèòåëüíóþ îáðåñòè òùàùûìñÿ. Ì.
Ï î ë è ê à ð ï î â, 1704. [Ôåäîð Ïîëèêàðïîâ]. Ôàêñèì.

âîñïð.: F. Polikarpov. Leksikon trejazyènyj.
Dictionarium trilingue. Mockva 1704. Nachdruck
und Einleitung von H. Keipert. München, 1988.

Ï î ë í . ñ î á ð . ï î ñ ò. è ð à ñ ï î ð ÿ æ ., I–X. Ïîëíîå

ñîáðàíèå ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèè ïî

Âåäîìñòâó ïðàâîñëàâíîãî èñïîâåäàíèÿ Ðîññèéñêîé

èìïåðèè. ÑÏá., 1869–1911. Ò. I–X.
Ï î ë í î å ñ î á ð à í è å ç à êî í î â Ð î ñ ñ è é ñ êî é è ì ï å -

ð è è [Ñîáðàíèå 1-å] ÑÏá., 1830. I–XLV.
Ï î ë î ñ è í, 1926. È. È. Ïîëîñèí. “Èãðà â öàðÿ”

(Îòãîëîñêè Ñìóòû â ìîñêîâñêîì áûòó XVII â.).

Èçâåñòèÿ Òâåðñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.

Òâåðü. Âûï. I.
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Ï î ë î ñ è í, 1963. È. È. Ïîëîñèí. Ñîöèàëüíî-ïîëèòè-

÷åñêàÿ èñòîðèÿ Ðîññèè XVI – íà÷àëà XVII â.

Ñáîðíèê ñòàòåé. Ì., 1963.
Ï î ë ÿ êî â à, 1970. Ñ. Â. Ïîëÿêîâà. Ê. âîïðîñó î

ñðåäíåâåêîâîé êîíöåïöèè íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî.

Ïðîáëåìà ðèòìà, õóäîæåñòâåííîãî âðåìåíè è

ïðîñòðàíñòâà â ëèòåðàòóðå è èñêóññòâå. Òåçèñû è

àííîòàöèè äîêëàäîâ íà ñèìïîçèóìå. Ë.

Ï î ì î ð ñ ê è å î ò â å ò û. Ïîìîðñêèå îòâåòû. Íàïå÷àòàíû

â Ìàíóéëîâñêîì Íèêîëüñêîì ìîíàñòûðå 1884 ã.

Ï î ï î â, 1869. À. Ïîïîâ. Èçáîðíèê (õðèñòîìàòèÿ) ñëàâ-

ÿíñêèõ è ðóññêèõ ñî÷èíåíèé è ñòàòåé, âíåñåííûõ â

õðîíîãðàôû ðóññêîé ðåäàêöèè. Ì.
Ï î ï î â, 1875. À. Ïîïîâ. Èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé îáçîð

äðåâíåðóññêèõ ïîëåìè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé ïðîòèâ

ëàòèíÿí (XI–XV â.). Ì.
Ï î ï î â à, 1968. Î. Ñ. Ïîïîâà. Íîâãîðîäñêèå ìèíèà-

òþðû è âòîðîå þæíîñëàâÿíñêîå âëèÿíèå. Äðåâíå-

ðóññêîå èñêóññòâî. Õóäîæåñòâåííàÿ êóëüòóðà

Íîâãîðîäà. Ïîä ðîä. Â. Í. Ëàçàðåâà è äð. Ì.
Ï î ï î â à, 1972. Î. Ñ. Ïîïîâà. Íîâãîðîäñêàÿ ìèíèàòþðà

ðàííåãî XIV âåêà è åå ñâÿçü ñ ïàëåîëîãîâñêèì

èñêóññòâîì. Äðåâíåðóññêîå èñêóññòâî. Ðóêîïèñíàÿ

êíèãà. Ïîä ðåä. Î. È. Ïîäîáåäîâîé è äð. Ì.
Ï î ð î ø è í, 1881. Ñ. À. Ïîðîøèí. Çàïèñêè, ñëóæàùèå ê

èñòîðèè åãî èìïåðàòîðñêîãî âûñî÷åñòâà. Ïàâëà Ïåòðî-

âè÷à. Èçä 2-å, èñïð. è çíà÷èò äîï. ïî ðóêîïèñÿì. ÑÏá.

Ï î ð ò ð å ò Ï å ò ð î â ñ êî ã î â ð å ì å í è. Ïîðòðåò Ïåò-

ðîâñêîãî âðåìåíè: Êàòàëîã âûñòàâêè (Ãîñ. Òðåòüÿ-

êîâñêàÿ ãàëåðåÿ; Ãîñ. Ðóññêèé ìóçåé) Ë., 1973
Ï î ñ ò í è êî â è Ô î ì å í ê î, 1982. Ì. Ì. Ïîñòíèêîâ,

À. Ò. Ôîìåíêî. Íîâûå ìåòîäèêè ñòàòèñòè÷åñêîãî

àíàëèçà íàððàòèâíî-öèôðîâîãî ìàòåðèàëà äðåâíåé
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èñòîðèè. Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì. Òàðòó. Âûï.

XV (ÓÇ ÒÃÓ Âûï. 576).
Ï î ò à í è í, 1899. Ã. ß. Ïîòàíèí. Ïåñíè è ïðèáàóòêè,

çàïèñàííûå â äåðåâíå Àêñåíòüåâîé, â 3-õ âåðñòàõ

îò ãîð. Íèêîëüñêà. Æèâàÿ ñòàðèíà. Ò. IX, âûï. 4.
Ï î ý ò û X V I I I â å ê à, I–II. Ïîýòû XVIII âåêà. Âñòóï.

ñò. Ã. Ï. Ìàêîãîíåíêî, Áèîãðàôè÷. ñïðàâêè È. 3.
Ñåðìàíà. Ñîñò. Ã. Ï. Ìàêîãîíåíêî è È. 3. Ñåðìàíà.

Ïîäãîò. òåêñòà è ïðèìå÷. Í. Ä. Êî÷åòêîâîé è

Ã. Ñ. Òàòèùåâîé. Ë., 1972.
Ï ð å î á ð à æ å í ñ ê è é, 1924. À. Â. Ïðåîáðàæåíñêèé.

Êóëüòîâàÿ ìóçûêà â Ðîññèè. Ë.
Ï ð è ñ å ë êî â, 1918. Ì. Ä. Ïðèñåëêîâ. Íåêðîëîã Í. Ô.

Êàïòåðåâà. Ðóññêèé èñòîðè÷åñêèé æóðíàë. ÑÏá.

Êí. 5.
Ï ð î ç î ð î â ñ ê è é, 1896. À. Ïðîçîðîâñêèé. Ñèëüâåñòð

Ìåäâåäåâ. Åãî æèçíü è äåÿòåëüíîñòü. Ì.
Ï ð î ï ï, 1986. Â. ß. Ïðîïï. Èñòîðè÷åñêèå êîðíè âîë-

øåáíîé ñêàçêè. Ë.
Ï ð î õ î ð î â, 1978. Ã. Ì. Ïðîõîðîâ. Ïîâåñòü î Ìèòÿå:

Ðóñü è Âèçàíòèÿ â ýïîõó Êóëèêîâñêîé áèòâû. Ë.
Ï Ñ Ð Ë, I–XXXVIII. Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé.

ÑÏá. (Ïã, Ë.)-Ì., 1841–1989. Ò. I–XXXVIII.
Ï ó à í ê à ð å, 1983. Àíðè Ïóàíêàðå. Î íàóêå. Ïåð. ñ

ôðàíö. Ì.

Ï ó ã à ÷ å â ù è í à, I–III. Ïóãà÷åâùèíà. Ì.-Ë., 1926–1931.
Ò. I–III.

Ï ó í è í, 1940. Èñòîðèÿ çàïàäíî-åâðîïåéñêîãî èñêóññòâà

(III–XX ââ.). Êðàòêèé êóðñ. Ïîä ðåä. Í. Í. Ïóíèíà.

Ë.-Ì.

Ï ó ø ê è í, 1949–1950. À. Ñ. Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå

ñî÷èíåíèé â äåñÿòè òîìàõ. Ì.-Ë., Ò. I–Õ.

Ï ó ø ê è í, I–XVI. À. Ñ. Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå

ñî÷èíåíèé. Ì.-Ë., 1937–1949. Ò. I–XVI.
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Ï û ï è í, I–IV. À. Í. Ïûïèí. Èñòîðèÿ ðóññêîé ëèòåðà-

òóðû. Èçä. 4-å. ÑÏá., 1911–1914. Ò. I–IV.
Ï ÿ ñ ò, 1929. Â. Ïÿñò. Âñòðå÷è. Ì.

Ð à ä î é ÷ è ÷, 1967. Ñ. Ðàäîé÷è÷. Èêîíû íà Áàëêàíàõ.

Ñîôèÿ-Áåëãðàä.
Ð à ñ ï ð î ñ í û å ð å ÷ è ... 1861. Ðàñïðîñíûå ðå÷è î

åäèíîãëàñèè (1651 ãîäà). Çàïèñêè Îòäåëåíèÿ

ðóññêîé è ñëàâÿíñêîé àðõåîëîãèè èìï. Ðóññêîãî

àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà. ÑÏá,. Ò. II.

Ð å ä è í, 1901. Å. Ðåäèí. Òîëêîâàÿ ëèöåâàÿ Ïàëåÿ XVI

âåêà ñîáðàíèÿ ãð. À. Ñ. Óâàðîâà. ÑÏá.

Ð å é ò å í ô å ë ü ñ, 1905. ßêîâ Ðåéòåíôåëüñ. Ñêàçàíèÿ

ñâåòëåéøåìó ãåðöîãó Òîñêàíñêîìó Êîçüìå

Òðåòüåìó î Ìîñêîâèè (Ïàäóÿ 1680). Ïåð. ñ

ëàòèíñêîãî À. È. Ñòàíêåâè÷à. Ì.
Ð å ò êî â ñ ê à ÿ, 1963. À. Ñ. Ðåòêîâñêàÿ. Î ïîÿâëåíèè è

ðàçâèòèè êîìïîçèöèè “Îòå÷åñòâî” â ðóññêîì

èñêóññòâå XIV–XVI âåêîâ. Äðåâíåðóññêîå

èñêóññòâî XV – íà÷àëà XVI âåêà. Ì.
Ð È Á, I–XXXIX. Ðóññêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà,

èçäàâàåìàÿ Àðõåîãðàôè÷åñêîþ êîìèññèåþ. Ñïá.

(Ïã., Ë.), 1872–1927. Ò. I–XXXIX.
Ð î á å ð ä å Ê ë à ð è, 1986. Çàâîåâàíèå Êîíñòàíòèíîïîëÿ.

Ïåð., ñò. è êîìì. Ì. À. Çàáîðîâà. Ì.
Ð î â è í ñ ê è é, 1903. Ä. À. Ðîâèíñêèé. Îáîçðåíèå èêîíî-

ïèñè â Ðîññèè äî êîíöà XVII â. ÑÏá.
Ð î ã î â, 1972. À. È. Ðîãîâ. ×åíñòîõîâñêàÿ èêîíà Áîãî-

ìàòåðè êàê ïàìÿòíèê âèçàíòèéñêî-ðóññêî-ïîëüñêèõ

ñâÿçåé. Äðåâíåðóññêîå èñêóññòâî. Õóäîæåñòâåííàÿ

êóëüòóðà äîìîíãîëüñêîé Ðóñè. Ì.

Ð î ã î â, 1973. Ìóçûêàëüíàÿ ýñòåòèêà Ðîññèè XI–XVIII

âåêîâ. Ñîñò., ïåðåâîäû è âñòóïñò. À. È. Ðîãîâà. Ì.

Ð î ã î æ ñ ê è é ñ á î ð í è ê. Ñáîðíèê XVII â. Ðóêîïèñü

ÐÃÁ, Ðîãîæñêîå ñîáð., 631.
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Ð î æ ä å ñ ò â å í ñ ê è é, 1902. Í. Â. Ðîæäåñòâåíñêèé.

Ê èñòîðèè áîðüáû ñ öåðêîâíûìè áåñïîðÿäêàìè,

îòãîëîñêàìè ÿçû÷åñòâà è ïîðîêàìè â ðóññêîì áûòó

XVII â.: (×åëîáèòíàÿ íèæåãîðîäñêèõ ñâÿùåííèêîâ

1636 ãîäà â ñâÿçè ñ ïåðâîíà÷àëüíîé äåÿòåëü-

íîñòüþ Èâàíà Íåðîíîâà). ×ÎÈÄÐ. Êí. 2.
Ð î æ ä å ñ ò â å í ñ ê è é, 1910. Ò. Ñ. Ðîæäåñòâåíñêèé.

Ïàìÿòíèêè ñòàðîîáðÿä÷åñêîé ïîýçèè. Çàïèñêè

Ìîñêîâñêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ì. Ò. VI.
Ð î ç à í î â, 1930. Ñ. Ðîçàíîâ. “Íèêîíîâñêèé” ëåòîïèñíûé

ñâîä è Èîàñàô êàê îäèí èç åãî ñîñòàâèòåëåé. Èçâåñ-

òèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ñëîâåñíîñòè. Ò. III, êí. 1.
Ð ó ì ÿ í ö å â, 1916. È. Ðóìÿíöåâ. Íèêèòà Êîíñòàíòèíîâ

Äîáðûíèí. (“Ïóñòîñâÿò”): Èñòîðèêî-êðèòè÷åñêèé

î÷åðê. Ñåðãèåâ Ïîñàä.
Ð ó ì ÿ í ö å â à, 1986. Â. Ñ. Ðóìÿíöåâà. Íàðîäíîå àíòè-

öåðêîâíîå äâèæåíèå â Ðîññèè â XVIII âåêå. Ì.

Ð ó ì ÿ í ö å â à, 1990. Äîêóìåíòû ðàçðÿäíîãî, Ïîñîëüñ-

êîãî, Íîâãîðîäñêîãî è Òàéíîãî ïðèêàçîâ â ãîðîäàõ

Ðîññèè 1654–1684 ãã. Ñîñò. Â. Ñ. Ðóìÿíöåâà. Ì.

Ð ó ñ î â, 1911. Ïîìåùè÷üÿ Ðîññèÿ ïî çàïèñêàì ñîâðå-

ìåííèêîâ. Ñîñò. Í. Í. Ðóñîâ. Ì.
Ð ó ù è í ñ ê è é, 1871. [Ë. Ðóùèíñêèé]. Ðåëèãèîçíûé áûò

ðóññêèõ ïî ñâåäåíèÿì èíîñòðàííûõ ïèñàòåëåé XVI

è XVII âåêîâ. ×ÎÈÄÐ. Êí. 3.
Ð Ô À, I–V. Ðóññêèé ôåîäàëüíûé àðõèâ XIV – ïåðâîé

òðåòè XVI âåêà. Ì., 1986–1992. Âûï. I–V.
Ð û í è í, 1918. Í. À. Ðûíèí. Íà÷åðòàòåëüíàÿ ãåîìåòðèÿ.

Ïåðñïåêòèâà. Ïã.
Ñ à â â à, 1901. Â. Ñàââà. Ìîñêîâñêèå öàðè è âèçàí-

òèéñêèå âàñèëåâñû: Ê âîïðîñó î âëèÿíèè Âèçàíòèè

íà îáðàçîâàíèå èäåè öàðñêîé âëàñòè ìîñêîâñêèõ

ãîñóäàðåé. Õàðüêîâ.
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Ñ à â â à, Ï ë à ò î í î â è Ä ð ó æ è í è í, 1907. Â. È. Ñàââà,

Ñ. Ô. Ïëàòîíîâ, Â. Ã. Äðóæèíèí. Âíîâü îòêðûòûå

ïîëåìè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ XVII âåêà ïðîòèâ åðåòè-

êîâ. ËÇÀÊ çà 1905 ã. ÑÏá.
Ñ à â â à è ò î â, 1872. Ãðàô Àëåêñåé Àíäðååâè÷ Àðàê÷ååâ,

ðàññêàçû èç åãî æèçíè ñâÿùåííèêà ñåëà Ãðóçèíà,

[Í. Ñ.] Èëüèíñêîãî. Ñîîáù. Ï. È. Ñàââàèòîâ.

Ðóññêàÿ ñòàðèíà. Ò. V.
Ñ à ë ò û êî â, 1974. À. À. Ñàëòûêîâ. Ýñòåòè÷åñêèå

âçãëÿäû Èîñèôà Âëàäèìèðîâà. ÒÎÄÐË. Ò. XXVIII.
Ñ à ë ò û êî â, 1981. À. À. Ñàëòûêîâ. Î íåêîòîðûõ

ïðîñòðàíñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ â ïðîèçâåäåíèÿõ

âèçàíòèéñêîé è äðåâíåðóññêîé æèâîïèñè. Äðåâíå-

ðóññêîå èñêóññòâî XV–XVII ââ. Ì.

Ñ á î ð í è ê ï ð à â è ë. Ñáîðíèê ïðàâèë äëÿ ïåðåõîäÿùèõ

â ïðàâîñëàâíóþ âåðó. Ñòàðîîáðÿä÷åñêîå èçäàíèå

áåç âûõîäíûõ äàííûõ (âîäÿíûå çíàêè 1791 ã.).
Ñ â å í ö è ö ê à ÿ, 1914. À. Ñâåíöèöêàÿ. Ê ýòíîãðàôèé

áîéêîâ. Æèâàÿ ñòàðèíà. Ãîä XXIII, âûï. 3–4.
Ñ â å í ö è ö ê è é, 1912. Èë. Ñâºíö³öüêèé. Ïîõîðîíí³

ãîëîñ³ííÿ. Åòíîãðàô³÷íèé çá³ðíèê. Ëüâ³â. Ò. XXXI.
Ñ å ë è ù å â, 1920. À. Ì. Ñåëèùåâ. Çàáàéêàëüñêèå

ñòàðîîáðÿäöû. Ñåìåéñêèå. Èðêóòñê.
Ñ å ì å â ñ ê è é, 1885. Ì. È. Ñåìåâñêèé. Ñëîâî è äåëî

1700–1725. Èçä. 3-å. ÑÏá.
Ñ å ì å ê à, 1969. Å. Ñ. Ñåìåêà. Èñòîðèÿ áóääèçìà íà

Öåéëîíå. Ì.

Ñ å ì å í î â, 1893. Â. Ñåìåíîâ. Äðåâíÿÿ ðóññêàÿ Ï÷åëà

ïî ïåðãàìåííîìó ñïèñêó. ÑÏá.
Ñ å ð å á ð å í í è êî â, 1918. Â. Ñåðåáðåííèêîâ. Ïîõîðîí-

íûå îáû÷àè è ïðè÷èòàíèÿ ïî óìåðøèì ó êðåñòüÿí

Ñòðÿïóíèíñêîé âîëîñòè, Îõàíñêîãî óåçäà,

ïåðìñêîé ãóáåðíèè. Ïåðìü.
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Ñ è ì å î í Ï î ë î ö ê è é, 1667. [Ñèìåîí Ïîëîöêèé].

Æåçëú Ïðàâëåíèÿ. Ì.

Ñ è ì î í À ç à ð ü è í è È â à í Í à ñ å ä ê à, 1855. Ñèìîí

Àçàðüèí, Èâàí Íàñåäêà. Êàíîí ïðåïîäîáíîìó îòöó

íàøåìó Äèîíèñèþ, àðõèìàíäðèòó Ñåðãèåâû

Ëàâðû, Ðàäîíåæñêîìó ÷óäîòâîðöó, ñ ïðèñîâîêóï-

ëåíèåì æèòèÿ åãî. Ì.

Ñ è ð î ì à õ à, 1979. Â. Ã. Ñèðîìàõà. ßçûêîâûå ïðåäñòàâ-

ëåíèÿ êíèæíèêîâ Ìîñêîâñêîé Ðóñè âòîðîé ïîëî-

âèíû XVII â. è “Ãðàììàòèêà” Ì. Ñìîòðèöêîãî.

Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ 9.

Ôèëîëîãèÿ. ¹ 1.
Ñ ê ð û í í è êî â, 1975. Ð. Ã. Ñêðûííèêîâ. Èâàí Ãðîçíûé. Ì.
Ñ ì å í ö î â ñ ê è é, 1899. Ì. Ñìåíöîâñêèé. Áðàòüÿ

Ëèõóäû. Îïûò èññëåäîâàíèÿ èç èñòîðèè öåðêîâ-

íîãî ïðîñâåùåíèÿ è öåðêîâíîé æèçíè êîíöà XVII

è íà÷àëà XVIII âåêîâ. ÑÏá.

Ñ ì è ð í î â è ä ð., 1966. È. È. Ñìèðíîâ, À. Ã. Ìàíüêîâ,

Å. Ï. Ïîäúÿïîëüñêàÿ, Â. Â. Ìàâðîäèí. Êðåñòü-

ÿíñêèå âîéíû â Ðîññèè XVII–XVIII ââ. Ì.-Ë.
Ñ ì è ð í î â, 1855. Ñåðãåé Ñìèðíîâ. Èñòîðèÿ Ìîñ-

êîâñêîé Ñëàâÿíî-Ãðåêî-Ëàòèíñêîé Àêàäåìèè. Ì.
Ñ ì è ð í î â, 1895. Ï. Ñ. Ñìèðíîâ. Èñòîðèÿ ðóññêîãî

ðàñêîëà ñòàðîîáðÿäñòâà. ÑÏá.
Ñ ì è ð í î â, 1898. Ï. Ñ. Ñìèðíîâ. Âíóòðåííèå âîïðîñû

â ðàñêîëå â XVII âåêå: Èññëåäîâàíèå èç íà÷àëüíîé

èñòîðèè ðàñêîëà ïî âíîâü îòêðûòûì ïàìÿòíèêàì,

èçäàííûì è ðóêîïèñíûì. ÑÏá.
Ñ ì è ð í î â, 1909. Ï. Ñ. Ñìèðíîâ. Ñïîðû è ðàçäåëåíèÿ â

ðóññêîì ðàñêîëå â ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII âåêà. ÑÏá.

Ñ ì è ð í î â, 1909à. Ï. Ñ. Ñìèðíîâ. Âçãëÿä ðàñêîëà íà

ïåðåæèâàåìîå âðåìÿ â ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII âåêà.

Õðèñòèàíñêîå ÷òåíèå. ¹ 5.
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Ñ ì è ð í î â, 1909á. Ï. Ñ. Ñìèðíîâ. Ïåðåïèñêà ðàñêîëü-

íè÷üèõ äåÿòåëåé íà÷àëà XVIII âåêà. Õðèñòèàíñêîå

÷òåíèå. ¹ 1–3.
Ñ ì è ð í î â, 1913. Ñ. Ñìèðíîâ. Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè

äðåâíåðóññêîé ïîêàÿííîé äèñöèïëèíû. Ì.
Ñ ì è ð í î â, 1920. Âàñ. Ñìèðíîâ. Íàðîäíûå ïîõîðîíû è

ïðè÷èòàíèÿ â Êîñòðîìñêîì êðàå. Âòîðîé ýòíîðà-

ôè÷åñêèé ñáîðíèê. Êîñòðîìà.
Ñ ì è ð í î â, 1922. Ì. È. Ñìèðíîâ. Ýòíîãðàôè÷åñê[èå]

ìàòåðèàëû ïî Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêîìó óåçäó Âëà-

äèìèðñêîé ãóáåðíèè. Ñâàäåáíûå îáðÿäû è ïåñíè,

ïåñíè êðóãîâûå è ïðîõîäíûå, èãðû. Ëåãåíäû è

ñêàçêè. Ì.

Ñ ì è ð í î â, 1927. Ì. È. Ñìèðíîâ. Êóëüò è êðåñòüÿíñêîå

õîçÿéñòâî â Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêîì óåçäå: Ïî ýòíîã-

ðàôè÷åñêèì íàáëþäåíèÿì. Òðóäû Ïåðåñëàâëü-

Çàëåññêîãî èñòîðèêî-õóäîæåñòâåíèîãî è

êðàåâåäíîãî ìóçåÿ. Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé. Âûï. I.

Ñòàðûé áûò è õîçÿéñòâî Ïåðåñëàâñêîé äåðåâíè.

Ñ ì î ë å í ñ ê è é, 1901. Cò. Ñìîëåíñêèé. Î äðåâíåðóññêèõ

ïåâ÷åñêèõ íîòàöèÿõ. ÑÏá.

Ñ ì î ë å í ñ ê è é, 1910. Ñ. Â. Ñìîëåíñêèé. Ìóñèêèéñêàÿ

ãðàììàòèêà Íèêîëàÿ Äèëåöêîãî. ÑÏá.

Ñ î á î ë å â ñ ê è é, 1909. À. È. Ñîáîëåâñêèé. Äâóïåðñòèå,

ñóãóáîå àëëèëóÿ è õîæäåíèå ïîñîëîíü ñ èñòîðè-

÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Òðóäû Òðåòüåãî îáëàñòíîãî

èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà, áûâøåãî â ã.

Âëàäèìèðå 20–26 èþíÿ 1906 ã. Âëàäèìèð.

Ñ î êî ë î â, 1916. Â. Ï. Ñîêîëîâ. ßçûê äðåâíåðóññêîé

èêîíîïèñè. Êàçàíü. I. Îáðàçíûå îäåæäû.

Ñ î êî ë î â à, 1971. Ç. Ï. Ñîêîëîâà. Ïåðåæèòêè ðåëèãèîç-

íûõ âåðîâàíèé ó îáñêèõ óãðîâ. Ñáîðíèê Ìóçåÿ

àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè ÀÍ ÑÑÑÐ. Ë. Ò. XXVII.
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Ñ î êî ë ü ñ ê è é, 1902. Â. Ñîêîëüñêèé. Ó÷àñòèå ðóññêîãî

äóõîâåíñòâà è ìîíàøåñòâà â ðàçâèòèè åäèíîäåð-

æàâèÿ è ñàìîäåðæàâèÿ â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå â

êîíöå XV è ïåðâîé ïîëîâèíå XVI â. Êèåâ.
Ñ î ë î â ü å â, I–XV. Ñ. Ì. Ñîëîâüåâ. Èñòîðèÿ Ðîññèè. Ì.,

1962–1966. Ò. I–XV.
Ñ î ð î ê è í, 1965. Þ. Ñ. Ñîðîêèí. Ðàçâèòèå ñëîâàðíîãî

ñîñòàâà ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà: 30–90-å

ãîäû XIX âåêà. Ì.-Ë.
Ñ ï å ð à í ñ ê è é, 1934. Ì. Í. Ñïåðàíñêèé. Èç ñòàðèííîé

íîâãîðîäñêîé ëèòåðàòóðû XIV â. Ë.
Ñ ð å ç í å â ñ ê è é, 1893. Bc. Ñðåçíåâñêèé. Ìóñèí-

Ïóøêèíñêèé ñáîðíèê 1414 ãîäà â êîïèè íà÷àëà

XIX â. ÑÏá.

Ñ ð å ç í å â ñ ê è é, I–III. ß. È. Ñðåçíåâñêèé. Ìàòåðèàëû

äëÿ ñëîâàðÿ äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà ïî ïèñüìåííûì

ïàìÿòíèêàì. ÑÏá., 1893–1912. Ò. I–III.
Ñ Ð Í Ã, I–XLI. Ñëîâàðü ðóññêèõ íàðîäíûõ ãîâîðîâ. Ì.-Ë.,

1965–2007. Ò. I–XLI (èçäàíèå ïðîäîëæàåòñÿ).

Ñ ò î ãë à â, 1890. Öàðñêèÿ âîïðîñû è ñîáîðíûå îòâåòû î

ìíîãîðàçëè÷íûõ öåðêîâíûõ ÷èíåõ (Ñòîãëàâ). Ì.

Ñ ò ð à õ î â, 1791. Í. È. Ñòðàõîâ. Ïåðåïèñêà ìîäû,

ñîäåðæàùàÿ ïèñüìà áåçðóêèõ ìîä, ðàçìûøëåíèÿ

íåîäóøåâëåííûõ íàðÿäîâ, ðàçãîâîðû áåññëîâåñ-

íûõ ÷åïöîâ, ÷óâñòâîâàíèÿ ìåáåëåé, êàðåò… Ì.
Ñ ó á á î ò è í, 1890. Ñòîãëàâ: öàðñêèÿ âîïðîñû è ñîáîð-

íûå îòâåòû î ìíîãîðàçëè÷íûõ öåðêîâíûõ ÷èíåõ

(1551). Ïîä ðåä. Í. È. Ñóááîòèíà. Ì.
Ñ ó á á î ò è í, I–IX. Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè ðàñêîëà çà

ïåðâîå âðåìÿ åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, èçäàâàåìûå

Áðàòñòâîì ñâ. Ïåòðà ìèòðîïîëèòà. Ïîä ðåä.

Í. Ñóááîòèíà. Ì., 1875–1890. Ò. I–IX.
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Ñ ó ì à ð î êî â, I–X. À. Ï. Ñóìàðîêîâ. Ïîëíîå ñîáðàíèå

âñåõ ñî÷èíåíèé â ñòèõàõ è ïðîçå. Ì., 1787. ×. I–X.
Ñ ó õ î ì ë è í î â, 1908. Ì. È. Ñóõîìëèíîâ. Èññëåäîâàíèÿ

ïî äðåâíåé ðóññêîé ëèòåðàòóðå. ÑÏá.
Ò à ë å ì à í, 1730. Ï. Òàëåìàí. Åçäà â îñòðîâ ëþáâè.

Ïåðåâåäåíà ñ ôðàíöóçñêàãî íà ðóñêèé ÷ðåç

ñòóäåíòà Âàñèëüÿ Òðåäèàêîâñêàãî [...]. ÑÏá.
Ò à ð à á ó ê è í, 1927. Í. Ì. Òàðàáóêèí. Ïðîáëåìà ïðî-

ñòðàíñòà â æèâîïèñè. Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ïðîñò-

ðàíñòâåííûõ ôîðì è ïîñòðîåíèÿ ïåðñïåêòèâû.

Ðóêîïèñü 1927 ã. (Àðõèâ Í. Ì. Òàðàáóêèíà).
Ò à ò à ð ñ ê è é, 1886. È. Òàòàðñêèé. Ñèìåîí Ïîëîöêèé

(åãî æèçíü è äåÿòåëüíîñòü): Îïûò èññëåäîâàíèÿ èç

èñòîðèè ïðîñâåùåíèÿ è âíóòðåííåé öåðêîâíîé

æèçíè âî âòîðóþ ïîëîâèíó XVII âåêà. Ì.

Ò à ò è ù å â, 1950. Â. Í. Òàòèùåâ. Èçáðàííûå òðóäû ïî

ãåîãðàôèè Ðîññèè. Ì.

Ò à ò è ù å â, 1979. Â. Í. Òàòèùåâ. Èçáðàííûå ïðîèçâå-

äåíèÿ. Ïîä ðåä. Ñ. Í. Âàëêà. Ë.

Ò è ò î â, 1911. À. À. Òèòîâ. Èîñèô, àðõèåïèñêîï Êîëî-

ìåíñêèé (Äåëî î íåì 1675–1676 ãã.). ×ÎÈÄÐ. Êí. 3.
Ò è ò î â, 1916–1918. Ôåäîð Òèòîâ. Òèïîãðàôèÿ Êèåâî-

Ïå÷åðñêîé ëàâðû: Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê (1606–1616–
1916 ãã.). Êèåâ, 1916. Ò. I (1606–1616–1721 ãã.).
Ïðèëîæåíèÿ ê 1-ìó òîìó. Êèåâ, 1918.

Òî ä ä å ñ, 1973. Å. À. Òîääåñ. Î íåçàêîí÷åííîé ïîýìå

Ïóøêèíà “Òàçèò”. Ó÷. çàï. Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñ.

ïåä. èí-òà èì. À. È. Ãåðöåíà. Ïóøêèíñêèé

ñáîðíèê. Ïñêîâ.
Òî ë ñ ò î é, I–XV. Ë. Í. Òîëñòîé. Ïîëíîå ñîáðàíèå õóäî-

æåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé. Ïîä ðåä. Ê. Õàëàáàåâà

è Á. Ýéõåíáàóìà. Ì.-Ë., 1928–1930. Ò. I–XV.
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Òî ë ñ ò û å, 1974. Í. È. è Ñ. Ì. Òîëñòûå. Ê ñåìàíòèêå

ïðàâîé è ëåâîé ñòîðîíû â ñâÿçè ñ äðóãèìè ñèìâî-

ëè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè. Ìàòåðèàëû âñåñîþçíîãî

ñèìïîçèóìà ïî âòîðè÷íûì ìîäåëèðóþùèì ñèñòå-

ìàì. Òàðòó. Âûï. I (5).
Òî ì à ø å â ñ ê è é, 1927. Á. Òîìàøåâñêèé. Òåîðèÿ ëèòå-

ðàòóðû. Ïîýòèêà. 2-å èñïð. èçä. Ì.-Ë.
Òî ï î ð î â, 1971. Â. Í. Òîïîðîâ. Î ñòðóêòóðå íåêîòîðûõ

àðõàè÷åñêèõ òåêñòîâ, ñîîòíîñèìûõ ñ êîíöåïöèåé

“ìèðîâîãî äåðåâà”. Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì.

Òàðòó. Âûï. V (ÓÇ ÒÃÓ. Âûï. 284).
Òî ï î ð î â, 1973. Â. Í. Òîïîðîâ. Î êîñìîëîãè÷åñêèõ

èñòî÷íèêàõ ðàííå-èñòîðè÷åñêèõ îïèñàíèé. Òðóäû

ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì. Òàðòó. Âûï. VI (ÓÇ ÒÃÓ.

Âûï. 308).
Òî ï î ð î â, 1973à. Â. Í. Òîïîðîâ. Î äâóõ ïðàñëàâÿíñêèõ

òåðìèíàõ èç îáëàñòè äðåâíåãî ïðàâà â ñâÿçè ñ

èíäîåâðîïåéñêèìè ñîîòâåòñòâèÿìè. Ñòðóêòóðíî-

òèïîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ãðàììà-

òèêè ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ. Ì.
Òî ï î ð î â, 1975. Â. Í. Òîïîðîâ. Ê îáúÿñíåíèþ íåêîòî-

ðûõ ñëàâÿíñêèõ ñëîâ ìèôîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà â

ñâÿçè ñ âîçìîæíûìè äðåâíèìè ìèôîëîãè÷åñêèìè

ïàðàëëåëÿìè. Ñëàâÿíñêîå è áàëêàíñêîå ÿçûêîçíà-

íèå. Ïðîáëåìû èíòåðôåðåíöèè è ÿçûêîâûõ êîíòàê-

òîâ. Ì.
Òî ï î ð î â, 1980. Â. Í. Òîïîðîâ. Èñòîðèÿ è ìèôû.

Ìèôû íàðîäîâ ìèðà. Ì. Ò. I.
Òî ï î ð î â, 1982. Â. Í. Òîïîðîâ. Ïðîñòðàíñòâî. Ìèôû

íàðîäîâ ìèðà. Ì. Ò. II.
Òî ï î ð î â, 1994. Â. Í. Òîïîðîâ. Âìåñòî âîñïîìèíàíèÿ.

Þ. Ì. Ëîòìàí è òàðòóñêî-ìîñêîâñêàÿ ñåìèîòè-

÷åñêàÿ øêîëà. Ì.
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Ò ð å ä è à êî â ñ ê è é, 1737. Â. Ê. Òðåäèàêîâñêèé. Ïðè-

ìå÷àíèÿ [Ë. Ô.] äå Ìàðñèëüëè. Âîåííîå ñîñòîÿíèå

Îòòîìàíñêèé èìïåðèè ñ åÿ ïðèðàùåíèåì è óïàä-

êîì. Ïåð. ñ ôð. Â. Ê. Òðåäèàêîâñêîãî ÑÏá. ×. I–II.
Ò ð î ÿ êî â, 1969. Ï. À Òðîÿêîâ. Ïðîìûñëîâàÿ è ìàãè-

÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ñêàçûâàíèÿ ñêàçîê ó õàêàñîâ.

Ñîâåòñêàÿ ýòíîãðàôèÿ. ¹ 2.
Òó ð è ë î â è × å ð í å ö î â, 1985. À. À. Òóðèëîâ, À. Â.

×åðíåöîâ. Îòðå÷åííàÿ êíèãà Ðàôëè. ÒÎÄÐË. Ò. XL.

Óâ à ð î â, 1890. À. Ñ. Óâàðîâ. Âèçàíòèéñêèé àëüáîì. Ì.

Ò. I–VI
Óâ à ð î â, 1896. À. Ñ. Óâàðîâ. Ðèñóíîê ñèìâîëè÷åñêîé

øêîëû XVII âåêà. Àðõåîëîãè÷åñêèå èçâåñòèÿ è

çàìåòêè, èçäàâàåìûå èìï. Ìîñêîâñêèì Àðõåîëî-

ãè÷åñêèì Îáùåñòâîì. ¹ 4.
Óí ä î ë ü ñ ê è é, 1982. Â. Ì. Óíäîëüñêèé. Îòçûâ ïàò-

ðèàðõà Íèêîíà îá óëîæåíèè öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàè-

ëîâè÷à. Áîãîñëîâñêèå òðóäû. Ì. Ñá. XXIII.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1962. Á. À. Óñïåíñêèé. Î ñåìèîòèêå

èñêóññòâà. Ñèìïîçèóì ïî ñòðóêòóðíîìó èçó÷åíèþ

çíàêîâûõ ñèñòåì. Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1965. Á. À. Óñïåíñêèé. Ê ñèñòåìå ïåðå-

äà÷è èçîáðàæåíèÿ â ðóññêîé èêîíîïèñè. Òðóäû ïî

çíàêîâûì ñèñòåìàì. II. Òàðòó (Ó÷. çàï. ÒÃÓ. Âûï.

181).
Óñ ï å í ñ ê è é, 1966. Á. À. Óñïåíñêèé. Ïåðñîíîëîãè÷åñ-

êèå ïðîáëåìû â ëèíãâèñòè÷åñêîì àñïåêòå. Òåçèñû

äîêëàäîâ âî Âòîðîé ëåòíåé øêîëå ïî âòîðè÷íûì

ìîäåëèðóþùèì ñèñòåìàì. Òàðòó.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1968. Á. À. Óñïåíñêèé. Àðõàè÷åñêàÿ ñèñ-

òåìà öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ïðîèçíîøåíèÿ (Èç èñòî-

ðèè ëèòóðãè÷åñêîãî ïðîèçíîøåíèÿ â Ðîññèè). Ì.
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Óñ ï å í ñ ê è é, 1969. Á. À. Óñïåíñêèé. Èç èñòîðèè ðóññ-

êèõ êàíîíè÷åñêèõ èìåí. Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1969à. Âëèÿíèå ÿçûêà íà ðåëèãèîçíîå

ñîçíàíèå. Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì IV

(Ó÷¸íûå çàïèñêè ÒÃÓ, âûï. 236). Òàðòó.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1969á. Ñåìèîòè÷åñêèå ïðîáëåìû ñòèëÿ â

ëèíãâèñòè÷åñêîì îñâåùåíèè. Òðóäû ïî çíàêîâûì

ñèñòåìàì, IV (Ó÷¸íûå çàïèñêè ÒÃÓ, âûï. 236).

Òàðòó.

Óñ ï å í ñ ê è é, 1971. Á. À. Óñïåíñêèé. Êíèæíîå ïðîèçíî-

øåíèå â Ðîññèè (Îïûò èñòîðè÷åñêîãî èññëåäîâà-

íèÿ). Äèñ. äîêò. ôèëîëîãè÷. íàóê. Ì. Ìàøèíîïèñü.

Óñ ï å í ñ ê è é, 1977. Á. À. Óñïåíñêèé. Ïðîëåãîìåíà ê

òåìå “Ñåìèîòèêà èêîíû”. Ðîññèÿ, Venezia. Ò. III.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1982. Á. À. Óñïåíñêèé. Ôèëîëîãè÷åñêèå

ðàçûñêàíèÿ â îáëàñòè ñëàâÿíñêèõ äðåâíîñòåé

(Ðåëèêòû ÿçû÷åñòâà â âîñòî÷íîñëàâÿíñêîì êóëüòå

Íèêîëàÿ Ìèðëèêèéñêîãî). Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1983. Á. À. Óñïåíñêèé. ßçûêîâàÿ ñèòóà-

öèÿ Êèåâñêîé Ðóñè è åå çíà÷åíèå äëÿ èñòîðèè ðóññ-

êîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà [IX Ìåæäóíàðîäíûé

ñúåçä ñëàâèñòîâ Äîêëàäû). Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1983à. Á. À. Óñïåíñêèé Ìèôîëîãè÷åñêèé

àñïåêò ðóññêîé ýêñïðåññèâíîé ôðàçåîëîãèè. Ñòàòüÿ

ïåðâàÿ. Studia slavica Academiae scientiarum
Hungaricae. XXIX.

Óñ ï å í ñ ê è é, 1987. Á. À. Óñïåíñêèé. Èñòîðèÿ ðóññêîãî

ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà (XI–XVII ââ.). München.
(Sagners slavistishe Sammlung. Bd. XII).

Óñ ï å í ñ ê è é, 1987à. Á. À. Óñïåíñêèé. Ê ïðîáëåìå ãåíå-

çèñà òàðòóñêî-ìîñêîâñêîé ñåìèîòè÷åñêîé øêîëû.

Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì Òàðòó. Âûï. XX

(ÓÇ ÒÃÓ. Âûï. 746).
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Óñ ï å í ñ ê è é, 1988. Á. À. Óñïåíñêèé. Îòíîøåíèå ê ãðàì-

ìàòèêå è ðèòîðèêå â Äðåâíåé Ðóñè (XVI–XVII ââ.).

Ëèòåðàòóðà è èñêóññòâî â ñèñòåìå êóëüòóðû. Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1988à. Á. À. Óñïåíñêèé. Ðóññêîå êíèæíîå

ïðîèçíîøåíèå XI–XII ââ. è åãî ñâÿçü ñ þæíîñëàâ-

ÿíñêîé òðàäèöèåé (×òåíèå åðîâ). Àêòóàëüíûå

ïðîáëåìû ñëàâÿíñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ. Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1989. Á. À. Óñïåíñêèé. ßçûêîâàÿ

ñèòóàöèÿ è ÿçûêîâîå ñîçíàíèå â Ìîñêîâñêîé Ðóñè:

âîñïðèÿòèå öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêà.

Âèçàíòèÿ è Ðóñü (Ïàìÿòè Âåðû Äìèòðèåâíû

Ëèõà÷åâîé 1937–1981). Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1994. Á. À. Óñïåíñêèé. Êðàòêèé î÷åðê èñòî-

ðèè ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà (XI–XIX ââ.). Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1996. Äóàëèñòè÷åñêèé õàðàêòåð ðóññêîé

ñðåäíåâåêîâîé êóëüòóðû. Óñïåíñêèé Á. À. Èçáðàí-

íûå òðóäû, ò. I . Ñåìèîòèêà èñòîðèè. Ñåìèîòèêà

êóëüòóðû. Èçä. 2-å èñïð. è ïåðåðàá. Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1996a. Á À. Óñïåíñêèé. Âîñïðèÿòèå

èñòîðèè â Äðåâíåé Ðóñè. Óñïåíñêèé Á. À. Èçáðàí-

íûå òðóäû, ò. I . Ñåìèîòèêà èñòîðèè. Ñåìèîòèêà

êóëüòóðû. Èçä. 2-å èñïð. è ïåðåðàá. Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 1998. Á. À. Óñïåíñêèé. Öàðü è ïàòðèàðõ:

Õàðèçìà âëàñòè â Ðîññèè (Âèçàíòèéñêàÿ ìîäåëü è

åå ðóññêîå ïåðåîñìûñëåíèå). Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 2000. Á. À. Óñïåíñêèé. Ïîýòèêà êîìïî-

çèöèè. Ì.
Óñ ï å í ñ ê è é, 2001. Á. À. Óñïåíñêèé. Ðîññèÿ è Çàïàä â

XVIII âåêå. Èñòîðèÿ ïðîäîëæàåòñÿ: Èçó÷åíèå

âîñåìíàäöàòîãî âåêà íà ïîðîãå äâàäöàòü ïåðâîãî.

Ñîñò. è îòâ. ðåä. Ñ. ß. Êàðï. Ì.-ÑÏá.
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Óñ ò ð ÿ ë î â, I–II. Í. Óñòðÿëîâ. Ñêàçàíèÿ ñîâðåìåííèêîâ

î Äèìèòðèè Ñàìîçâàíöå. Èçä. 3-å, èñïð. ÑÏá.,

1859. ×. I–II.
Óø à êî â, 1896. Ä. Óøàêîâ. Ìàòåðèàëû ïî íàðîäíûì

âåðîâàíèÿì âåëèêîðóñîâ. Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáî-

çðåíèå. Êí. XXIX–XXX, ¹ 3–4.
Óø à êî â, I–IV. Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. Ïîä

ðåä. Ä. Í. Óøàêîâà. Ì.,1934–1940. Ò. I–IV.
Ô à ð ì à êî â ñ ê è é, 1901. Á. Â. Ôàðìàêîâñêèé. Âèçàí-

òèéñêèé ïåðãàìåííûé ðóêîïèñíûé ñïèñîê ñ ìèíèà-

òþðàìè, ïðèíàäëåæàùèé Ðóññêîìó àðõåîëîãè÷åñ-

êîìó èíñòèòóòó â Êîíñòàíòèíîïîëå. Èçâåñòèÿ

Ðóññêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà â Êîíñòàíòè-

íîïîëå. Ñîôèÿ. Ò. VI. Âûï. 2–3.
Ô à ñ ì å ð, I–IV. Ìàêñ Ôàñìåð. Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü

ðóññêîãî ÿçûêà. Ïåð. ñ íåìåöêîãî è äîï. Î. Í. Òðó-

áà÷åâà. Ì., 1964–1973. Ò. I–IV.
Ô å î ô à í Ï ð î êî ï î â è ÷, 1721. Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷.

Ðîçûñê èñòîðè÷åñêèé, êîèõ ðàäè âèí, è â ßêîâîì

ðàçóìå áûëè è íàðèöàëèñü èìïåðàòîðû ðèìñòèè,

êàê ÿçû÷åñòèè, òàê è õðÿñòèàíñòèè, ïîíòèôåêñàìè

èëè àðõèåðåÿìè ìíîãîáîæíîãî çàêîíà... ÑÏá.

Ô å î ô à í Ï ð î êî ï î â è ÷, 1961. Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷.

Ñî÷èíåíèÿ. Ì.-Ë.
Ô å î ô à í Ï ð î êî ï î â è ÷, I–IV. Ôåîôàíà Ïðîêîïîâè÷à,

àðõèåïèñêîïà Âåëèêàãî Íîâàãðàäà è Âåëèêèõ Ëóê,

Ñâÿòåéøàãî Ïðàâèòåëüñòâóþùàãî Ñèíîäà Âèöå,

ïðåçèäåíòà, à ïîòîì ïåðâåèñòâóþùàãî ×ëåíà

Ñëîâà è ðå÷è ïîó÷èòåëüíûÿ, ïîõâàëüíûé è

ïîçäðàâèòåëüíûé. ÑÏá., 1760–1768. ×. I–IV.
Ô è ë è ì î í î â, 1874. Âîïðîñû è îòâåòû ïî ðóññêîé èêî-

íîïèñè XVII âåêà. Ïîä ðåä. Ã. Ä. Ôèëèìîíîâà. Âåñò-

íèê îáùåñòâà äðåâíåðóññêîãî èñêóññòâà. ¹ 1–5.
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Ô ë è ò ò í å ð, 1958. Í. Ä. Ôëèòòíåð. Êóëüòóðà è

èñêóññòâî Äâóðå÷üÿ è ñîñåäíèõ ñòðàí. Ë.-Ì.

Ô ë î ð å í ñ ê è é, 1922. Ï. À. Ôëîðåíñêèé. Ìíèìîñòè â

ãåîìåòðèè. Ì.

Ô ë î ð å í ñ ê è é, 1967. Ï. À. Ôëîðåíñêèé. Îáðàòíàÿ

ïåðñïåêòèâà. Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì. III.

Òàðòó (Ó÷. çàï. ÒÃÓ. Âûï. 198).
Ô ë î ð å í ñ ê è é, 1969. Ï. À. Ôëîðåíñêèé. Ìîëåííûå

èêîíû ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ. Æóðíàë Ìîñêîâñêîé

ïàòðèàðõèè. ¹ 9.
Ô ë î ð å í ñ ê è é, 1972. Ï. Ôëîðåíñêèé. Èêîíîñòàñ.

Áîãîñëîâñêèå òðóäû. Ì. Âûï. IX.
Ô ë î ð å í ñ ê è é, 1993. Ï. À. Ôëîðåíñêèé. Àíàëèç

ïðîñòðàíñòâåííîñòè è âðåìåíè â õóäîæåñòâåííî-

èçîáðàçèòåëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Ì.

Ô ë î ð å í ñ ê è é, 1994. Ï. À. Ôëîðåíñêèé. Èêîíîñòàñ. Ì.
Ô ë î ð î â ñ ê è é, 1949. À. Ôëîðîâñêèé. ×óäîâñêèé èíîê

Åâôèìèé. Slavia. Roc. XIX, ses. 1–2.
Ô ë î ð î â ñ ê è é, 1972. À. Â. Ôëîðîâñêèé. Ñòðàíèöà

èñòîðèè ðóññêî-àâñòðèéñêèõ äèïëîìàòè÷åñêèõ

îòíîøåíèé XVIII â. Ôåîäàëüíàÿ Ðîññèÿ âî

âñåìèðíî-èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå. Ñá. ñòàòåé,

ïîñâÿùåííûé Ë. Â. ×åðåïíèíó. Ì.
Ô î í â è ç è í, I–II. Ä. È. Ôîíâèçèí. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé.

Ì.-Ë., 1959. Ò. I–II.
Ô î ð ì î ç î â, 1966. À. À. Ôîðìîçîâ. Ïàìÿòíèêè ïåðâî-

áûòíîãî èñêóññòâà íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ. Ì.

Ô î ð ì î ç î â, 1969. À. À. Ôîðìîçîâ. Î÷åðêè ïî ïåðâî-

áûòíîìó èñêóññòâó. Ì.
Ô ð å é ä å í á å ð ã, 1973. Î. Ì. Ôðåéäåíáåðã. Ïðîèñõîæ-

äåíèå ïàðîäèè. Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì.

Òàðòó. Âûï. VI (ÓÇ ÒÃÓ. Âûï. 308).

644 KASUTATUD KIRJANDUS



Õ à ð ë à ì ï î â è ÷, 1914. Ê. Â. Õàðëàìïîâè÷. Ìàëî-

ðîññèéñêîå âëèÿíèå íà âåëèêîðóññêóþ öåðêîâíóþ

æèçíü. Êàçàíü. Ò. I.
Õ à ð ó ç è í, 1897. Í. Õàðóçèí. Ê âîïðîñó î áîðüáå

Ìîñêîâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ñ íàðîäíûìè ÿçû÷åñ-

êèìè îáðÿäàìè è ñóåâåðèÿìè â ïîëîâèíå XVII â.

Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå. ¹ 1.
Õ à ð ó ç è í à, 1929. Â. Í. Õàðóçèíà. Âðåìÿ è îáñòàíîâêà

ðàññêàçûâàíèÿ ïðîèçâåäåíèé íàðîäíîé ñëîâåñ-

íîñòè. ÓÇ Èíñòèòóòà èñòîðèè Ðîññèéñêîé àññîöèà-

öèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ

îáùåñòâåííûõ íàóê. Ò. III.
Õî ì ÿ êî â, 1997. Ä. À. Õîìÿêîâ. Ïðàâîñëàâèå êàê íà÷àëî

ïðîñâåòèòåëüíî-áûòîâîå, ëè÷íîå è îáùåñòâåííîå.

Ä. À. Õîìÿêîâ. Ïðàâîñëàâèå, ñàìîäåðæàâèå,

íàðîäíîñòü. Ìèíñê.

Õ ð à ï î â è ö ê è é, 1901. À. Â. Õðàïîâèöêèé. Äíåâíèê ñ

18 ÿíâàðÿ 1782 ïî 17 ñåíòÿáðÿ 1793 ãîäà. Èçä.

2-å. Ì.
Ö â å ò à å â, 1890. Äì. Â. Öâåòàåâ. Ïðîòåñòàíñòâî è ïðî-

òåñòàíòû â Ðîññèè äî ýïîõè ïðåîáðàçîâàíèé. Èñòî-

ðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå. Ì.
× å ñ ò å ð ò î í, 1991. Ã. Ê. ×åñòåðòîí. Ñâÿòîé Ôîìà

Àêâèíñêèé. Ã. Ê. ×åñòåðòîí. Âå÷íûé ÷åëîâåê. Ì.
× è ñ ò î â, 1967. Ê. Â. ×èñòîâ. Ðóññêèå íàðîäíûå

ñîöèàëüíî-óòîïè÷åñêèå ëåãåíäû. Ì.
× è ÷ å ð î â, 1957. Â. È. ×è÷åðîâ. Çèìíèé ïåðèîä ðóññ-

êîãî çåìëåäåëü÷åñêîãî êàëåíäàðÿ XVI–XIX âåêîâ

(Î÷åðêè ïî èñòîðèè íàðîäíûõ âåðîâàíèé). Ì.
Ø à ì á è í à ã î, 1906. Ñ. Øàìáèíàãî. Ïîâåñòè î Ìàìàå-

âîì ïîáîèùå. ÑÏá.
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Ø à õ ì à ò î â, 1908. À. À. Øàõìàòîâ. Ïðåäèñëîâèå ê

Íà÷àëüíîìó Êèåâñêîìó ñâîäó è Íåñòåðîâà ëåòî-

ïèñü. ÈÎÐßÑ. Ò. XIII, êí. I.
Ø å é í, 1894. Ï. Øåéí. Íàðîäíàÿ ïàðîäèÿ íà èñòîðè÷åñ-

êóþ ïåñíþ. Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå. Êí. XIX.
Ø å é í, 1895. Ï. Øåéí. Åùå î ïàðîäèè â íàðîäíûõ

òåêñòàõ. Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå. Êí. XXV.
Ø å é í, 1898–1900. Ï. Â. Øåéí. Âåëèêîðóñå â ñâîèõ

ïåñíÿõ, îáðÿäàõ, îáû÷àÿõ, âåðîâàíèÿõ, ñêàçêàõ,

ëåãåíäàõ è ò. ï. ÑÏá. Ò. I, âûï. 1–2.
Ø å ð å ì å ò å â à, 1928. Ì. Å. Øåðåìåòåâà. Ñâàäüáà â

Ãàìàþíùèíå Êàëóæñêîãî óåçäà. Êàëóãà.
Ø å ð å ì å ò ü å â, 1902. Ï. Øåðåìåòüåâ. Çèìíÿÿ ïîåçäêà â

Áåëîçåðñêèé êðàé. Ì.
Ø å ñ ò î ä í å â, 1660. Øåñòîäíåâ. Ì.
Ø å ñ ò î ä í å â, 1663. Øåñòîäíåâ. Ì.

Ø è ë ü ä å ð, I–IV. H. Ê. Øèëüäåð. Èìïåðàòîð Àëåêñàíäð

Ïåðâûé: åãî æèçíü è öàðñòâîâàíèå. Èçä. 2-å. ÑÏá.,
1904–1905. Ò. I–IV.

Ø ë è õ ò è í ã, 1934. Íîâîå èçâåñòèå î Ðîññèè âðåìåíè

Èâàíà Ãðîçíîãî: “Ñêàçàíèå” Àëüáåðòà Øëèõòèíãà.

Ïåð., ðåä. è ïðèìå÷. À. È. Ìàëåèíà. Ë.
Ø ë ÿ ï ê è í, 1891. È. À. Øëÿïêèí. Ñâ. Äèìèòðèé Ðîñ-

òîâñêèé è åãî âðåìÿ (1651–1709 ãã.) ÑÏá.
Ø ë ÿ ï ê è í, 1913. È. À. Øëÿïêèí. Ðóññêàÿ ïàëåîãðà-

ôèÿ. ÑÏá.

Ø ì è ä ò, 1996. Ñ. Î. Øìèäò. Ê èñòîðèè ñëîâà “èíòåëëè-

ãåíöèÿ”. Ðîññèÿ-Çàïàä-Âîñòîê. Âñòðå÷íûå òå÷åíèÿ.

Ê ñòîëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì. Ï. Àëåêñååâà. Ì.,

Ñ. 409–417.
Ø ì è ä ò, 1996à. Ñ. Î. Øìèäò. Ïîäâèã íàñòàâíè÷åñòâà:

Â. À. Æóêîâñêèé — íàñòàâíèê íàñëåäíèêà öàðñ-

êîãî ïðåñòîëà. Ðóññêîå ïîäâèæíè÷åñòâî. Ì.
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Ø î ë î õ î â, 1945. Ì. Øîëîõîâ. Òèõèé Äîí. Ë.
Ø ò à ä å í, 1925. Ã. Øòàäåí. Î Ìîñêâå Èâàíà Ãðîçíîãî:

Çàïèñêè íåìöà îïðè÷íèêà. Ïåð. è âñòóï. ñò. È. È.

Ïîëîñèíà. Ì.
Ø ò å ð í á å ð ã, 1908. Ë. ß. Øòåðíáåðã. Ìàòåðèàëû ïî

èçó÷åíèþ ãèëÿöêîãî ÿçûêà è ôîëüêëîðà. Ñïá. Ò. I.

Îáðàçöû íàðîäíîé ñëîâåñíîñòè, ÷. I: Ýïîñ (ïîýìû

è ñêàçàíèÿ, ïåðâàÿ ïîëîâèíà). Òåêñòû ñ ïåðåâîäîì

è êîììåíòàðèÿìè.
Ø ó õ å â è ÷, I–IV. Âîëîäîìèð Øóõåâè÷. Ãóöóëüùèíà, ÷.

I–IV. Ìàòåðèàëè äî óêðàïíñüêî-ðóñüêîï åòíîëüîãï.

Âèäàíå Åòíîãðàôi÷íîï êîìiñèï. Ëüâiâ, 1899–1904.
Ù à ï î â, I–III. À. Ï. Øàïîâ. Ñî÷èíåíèÿ ÑÏá.,

1906–1908. Ò. I–III.
Ù å ï ê è í, 1902. Â. Í. Ùåïêèí. Âòîðîé îò÷åò Îòäåëåíèþ

ðóññêîãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè. È0ÐßÑ. Ò. 7. ¹ 3.
Ù å ð á à êî â, 1917. Í. Ùåðáàêîâ. Ê âîïðîñó îá

îáðàòíûõ èçîáðàæåíèÿõ. Ñáîðíèêè Ìîñêîâñêîãî

Ìåðêóðèÿ ïî èñòîðèè ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà. Ì.
Ù å ð á àò î â, I–II. Ì. Ì. Øåðáàòîâ. Ñî÷èíåíèÿ. ÑÏá. 1896.
Ù å ð á à ò î â, 1774. [Ì. Ì. Øåðáàòîâ]. Òåòðàòè

çàïèñíûÿ âñÿêèì ïèñìàì è äåëàì, êîìó ÷òî

ïðèêàçàíî è â êîòîðîì ÷èñëå îò Å. È. Â. Ïåòðà

Âåëèêàãî 1704, 1705 è 1706 ãîäîâ ñ ïðèëîæåíèåì

ïðèìå÷àíèé î ñëóæáàõ òåõ ëþäåé, ê êîòîðûì ñåé

ãîñóäàðü ïèñûâàë. ÑÏá.

Ù å ð á à ò ñ êî é, I–II. Ô. È. Øåðáàòñêîé. Òåîðèÿ ïîçíà-

íèÿ è ëîãèêà ïî ó÷åíèþ ïîçäíåéøèõ áóääèñòîâ.

ÑÏá., 1903–1909. ×. I–II.
Ý ê õ à ð ò, 1912. Ìåéñòåð Ýêõàðò. Ïðîïîâåäè è ðàññóæ-

äåíèÿ. Ïåð. ñî ñðåäíåâåðõíåíåìåöêîãî è âñòóï. ñò.

Ì. Â. Ñàáàøíèêîâîé. Ì.
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Ý é ç å í ø ò å é í, I–VI. Ñ. Ì. Ýéçåíøòåéí. Èçáðàííûå

ïðîèçâåäåíèÿ. Ì. 1964–1970. Ò. I–VI.
Þ ë ü, 1900. Çàïèñêè Þñòà Þëÿ, äàòñêîãî ïîñëàííèêà ïðè

Ïåòðå Âåëèêîì. Ïåð. ñ äàò. Þ. Í. Ùåðáà÷åâà. Ì.
ß â î ð ñ ê è é, 1928. Þ. ßâîðñêèé. Ëåãåíäà î ïðîèñõîæ-

äåíèè ïàâëèêèàè. Ñòàòüè ïî ñëàâÿíñêîé ôèëîëîãèè

è ðóññêîé ñëîâåñíîñòè (Ñáîðíèê ñòàòåé â ÷åñòü

àêàä. À. È Ñîáîëåâñêîãî). Ë.

ß ã è ÷, 1896. È. Â. ßãè÷. Ðàññóæäåíèÿ þæíî-ñëàâÿíñêîé

è ðóññêîé ñòàðèíû î öåðêîâêîñëàâÿíñêîì ÿçûêå.
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1. Constantinus Suure ja Helena lugu. IX saj. bütsantsi
miniatuur. Näide pildi väljumise kohta raamist.

2. Jumalaema sünd. XVI saj. ikoon. Ruumi struktureerimise
mitmetasandilisus vene ikoonil. Pildi üldruum jaguneb
mikroruumide kogumiks.

3. Maarja kuulutus. XIV saj. bütsantsi ikoon. Fooni kujuta-
mine vaatepunktiga ülalt.

4. Bojaaride joomapidu. XVII–XVIII saj. miniatuur. Esiplaani
on kujutatud lineaarperspektiivis (vrd. laua vormiga), kuid
tagaplaani (fooni) kujutatakse pööratud perspektiivis (vrd.
tornidega maja kujutamisega foonil).

5. Albrecht Dürer. Palvehelmeste püha. XVI saj. Figuur puu
kõrval (paremal) kujutab kunstnikku ennast.

6. Sandro Botticelli. Idamaa tarkade kummardamatulek.
XV saj. Kõige parempoolsem figuur kujutab kunstnikku
ennast.

7. Evangelist Johannese elulugu. Detail triptühhonist. XII saj.
itaalia maal. Põhikujutis antakse pööratud perspektiivis
(vrd. poodiumi kujutamistavaga), ent tagaplaani (fooni)
kujutatakse lineaarperspektiivis (vrd. arhitektuurivormide-
ga foonil).

8. Püha Matteuse hukkamine. XV saj. saksa maal. Ahenev
perspektiiv pildi vasakul äärel on vastandatud ahenemise
puudumisega põranda kujutamisel.

9. Antonello da Messina. Püha Sebastian. 1477–1479. Keha
rõhutatud ruumilisus ja liigutuste lakoonilisus esiplaanil
on vastandatud teistsugustele kujutamispõhimõtetele taustal.



10. Jan van Eyck. Kantsler Rolini Madonna. 1435.
11. Joos van Cleve. Idamaa tarkade kummardamatulek. XVI saj.

Mitu üksteisele järgnevat ruumilist tasandit.
12. Grossgmaini altari meister. Madonna lapse ja apostel

Toomaga. XV saj. Mitu järjestikku maalitud ruumi, millest
igaühel on omad raamidega piiratud avad ja omaette pers-
pektiivsus.

13. Piiskopiks pühitsemine. “Püha Savva elulugu”. XVII saj.
serbia ikoon. Pühakoda, mille sees tegevus toimub, kujuta-
takse väljastpoolt.

14. Giotto di Bondone. Allika ime. Fresko püha Franciscuse
kirikust Assisis. XIV saj. Dekoratiivne foon Giotto maalil.

15. Peaingel Miikaeli imetegu Chonaes. XV saj. ikoon. Fooni
ornamentaliseerimine, nn. ikoonikünkad.

16. Andrei Rubljov. Kolmainsus. XV saj. ikoon. Rõivavoltide
ornamentaliseerimine keskaegsel maalil.

17. Öine nõupidamine vaenlaste laagris. XVI saj. miniatuur
illustreeritud kroonikate kogumikust. Tinglikkuse (antud
juhul sümboolsuse) suurendamine kujutise foonil. Atri-
buute foonil on kujutatud rõhutatud tinglikkusega —
ööd pärgamendipoogna ja koitu kuke kujul.

18. Miniatuur Uglitšis koostatud lauluraamatule 1485. a.
Inimelu allegooriline kujutamine. Puu sümboliseerib ini-
mese elu, ükssarv — surma, kaks hiirt puu jalamil — päeva
ja ööd, kuristik — kurjust ja pettust täis maailma.

19.–20. Novgorodlaste võitlus suzdallaste vastu. XV saj.
ikoon. Individualiseeritud vormivõtted ikoonimaalis.

21. Kristuse ristisurma allegooriline kujutis. XVIII saj. maal.
22. Lapse joonistus. Kunstniku asetumine kujutatava ruumi sisse.
23. Torni kujutamine vana-assüüria kunstis. Kunstniku asetu-

mine kujutatava ruumi sisse.
24. Miniatuur “Ja asu tema sisse ja tee ta puhtaks kõigest jõle-

dast”. Silmade sümboolse kujutamise traditsiooni näide
vene ikoonimaalis.

650 IILLUSTRATSIOONIDE NIMEKIRI



25. Paraskeva Pjatnitsa kirstupanek. Pilt “Paraskeva Pjatnitsa
elulooikoonilt”. XVI saj. ikoon. Välise ja seesmise vaate-
punkti kokkusobitamine interjööri kujutamisel.

26. Jumalaema kaitse. XV saj. ikoon. Järsu ülemineku tulemu-
sel väliselt vaatepunktilt seesmisele tekivad tükeldatud
vormid interjööris.

27. Prohvet Miika. Miniatuur Vana Testamendi käsikirjast.
IX saj. Figuuri asendite summeerimine kui vaatajamulje
summeerimise vorm liikumise väljendamisel.

28. Laeva kujutis “Püha Nikolause eluloost”. XVI saj.
Asendite summeerimine kui vaatajamulje ajalise summee-
rimise vorm liikumise väljendamisel.

29. Ristija Johannese pea maharaiumine. XV saj. ikoon.
Ajalist järgnevust väljendatakse kujutise dubleerimisega.

30. Sergii teod. Miniatuur illustratiivsest “Radone�i Sergii
eluloost”. Ajalist järgnevust väljendatakse kujutise jagami-
sega kordusteks.

31.–32. Vassili III mungakspühitsemine. XVI saj. miniatuur.
Ajalist järgnevust väljendatakse kujutise dubleerimisega.

33. Aadama kiusatus. XVII saj. ikoon.
34. Idamaa tarkade kummardamatulek. Ferapontovi kloostri

fresko. Keha asendi ruumiline kujutamine: nägu on pöö-
ratud vaataja poole, keha reaalne asend on rekonstrueeri-
tav perspektiivi seaduspärasuste järgi.

35. Ristija Johannes ulatab saua kloostriülemale. XI–XII saj.
bütsantsi miniatuur. Ajalist järgnevust väljendatakse dub-
leeriva kujutisega.

36. Kolmainsus. XV saj. lõpu – XVI saj. alguse ikoon. Figuuri-
de ruumilise suhestuse väljendus.

37. Andrei Rubljov ja Daniil Tšornõi. Maarja kuulutamispäev.
XV saj. ikoon. Objekti vähetähtsa osa pildiline semantika:
ikooni tagaplaanil oleva hoone piirjoonte deformeerimine.

38. Püha õhtusöömaaeg. XV saj. ikoon. Figuuride ruumilise
suhestatuse väljendamine: apostleid on kujutatud näoga
vaataja ja seljaga Kristuse poole.
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39. Püha õhtusöömaaeg. XV saj. ikoon. Figuuride ruumilise
suhestatuse väljendamine: apostleid kujutatakse profiilis.

40. Jumalaema kaitse. XIV–XV sajandi ikoon. Tegevuse fooni
(interjööri) kujutamine üleminekuga hoone väliskülgede
kujutamisele.

41. XVII–XVIII saj. didaktilise sisuga kompositsioon. Parema
ja vasema seos ruumi- ja ajasuhtega.

42. XVII saj. sümboolne kujutis. Parema ja vasema mõtestami-
ne seesmisest vaatepunktist.

43. Jan van Eyck. Genti altar avatult. 1432.
44. Jan van Eyck. Genti altar. Alumise rea keskmine paneel:

Talle kummardamine.
45. Jan van Eyck. Genti altar suletult.
46. Petrus Christus (?) Genti altari koopia. XV saj.
47. Jan van Eyck. Maarja kuulutus. Altari tiibadel Dresdeni

galeriist. 1437.
48. Jan van Eyck. Maarja kuulutus. Diptühhon Thyssen-

Bornemisza kogust. 1433–1435.
49. Jan Van Eyck. Maarja kuulutus Genti altaril. Gaabrieli

sõnad.
50. Jan van Eyck. Maarja kuulutus Genti altaril. Maarja

sõnad.
51. Maarja kuulutus. 1434–1436. Washingtoni Rahvusgalerii

kogust.
52. Jan van Eyck. Aadama jalg. Genti altari detail.
53. Jan van Eyck. Ristija Johannese jalg. Genti altari detail.
54. Jan van Eyck. Evangelist Johannese jalg. Genti altari detail.
55. Jan van Eyck. Aabeli ohverdamine. Genti altari fragment.
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Aabraham, iisraeli rahva esiisa
60–61, 317, 503, 520

Adrian, patriarh 147
Agapetos, diakon 155
Ahmat, khaan 162, 179
Akulina Ivanovna 159, 170
Akundinov, Timofei 166
Alberti, Leon Battista 404,

462, 482–483, 491
Aleksander I, Vene keiser 105,

141, 158, 167, 270, 284,
399

Aleksander II, Vene keiser
105, 320

Aleksander Suur, Makedoonia
kuningas 505

Aleksander, diakon 306
Aleksander Nevski, vene riigi-

mees ja väepealik 187
Aleksei Mihhailovitš, Vene

tsaar 13, 53, 146, 149,
157, 160, 165, 189, 193,
225, 312, 323, 329–331,
347–348, 447

Aleksei Petrovitš, tsareevitš 139,
166, 187, 203–204, 337

d’Alembert, Jean-Baptiste 125
Alexios, Bütsantsi imperaator

95
Algarotti, Francesco, krahv 101
Alpers, S. 550

Alttoa, Villem 224
Alver, Betti 101, 132
Anakreon, kreeka lüürik 291
Anaximandros, kreeka

filosoof 100
Andrei Pervozvannõi, apostel

276, 373
Andrejev, Kuzma 320
Andresen, Nikolai 113–114
(Fra) Angelico 558–559
Anissimov, Aleksandr 434
Anitškov, Jevgeni 245
Anna Ivanovna, Vene tsaarinna

280
Annenkov, Juri 478
Antigonos Ükssilm, Make-

doonia kuningas 505
Anton, munk 330
Antonello da Messina, itaalia

maalikunstnik 499
Antoni, peapiiskop 346
Apelles, kreeka maalikunstnik

505
Araktšejev, Aleksei 284
Areios, Aleksandria presbüter
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Aristoteles, kreeka filosoof

49, 51, 86, 89, 98
Arkadios, Ida-Rooma keiser
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Arseni Kreeklane, õpetlane 315
Athanasios Aleksandriast,

piiskop 332
Augustinus, Aurelius, teoloog

ja filosoof 27, 42, 69–70,
76, 88, 227, 544

Augustus, Rooma keiser 273,
337–338

Averintsev, Sergei 29
Avramets, Irina 18
Avrami, munk 304–305
Avramov, Mihhail 280
Avvakum, ülempreester 13,

155, 190, 266–268, 270,
298, 300, 305, 324–325,
332, 335, 340–341, 345,
347–348, 456–457, 521

Bahtin, Mihhail 235, 402, 420
Baikov, Ilja 270
Baratõnski, Jevgeni 214
Barluut, Elisabeth 554, 565
Basileios I, Bütsantsi imperaa-

tor 458
Basileios Suur, kreeka teoloog

53, 246, 250 332, 444
Basmanov, Pjotr 200
Baškin, Matvei 62
Báthory, István (Stefan) 188
Batu-khaan, mongoli väejuht

179
Baxandall, Michael 444
Beatis, Antonio de 547–548,

561
Bekbulat, tsareevitš 179–180
Bekbulatovitš, Simeon

177–180, 187–188, 192
Belinski, Vissarion 109, 221,

292

Belozerski, Kirill 345
Benois, Aleksandr 429
Benveniste, Émile 210
Berhgolz, Friedrich Wilhelm

195
Bertels, Jevgeni 408
Berula, Johann 361
Bestu�ev-Rjumin, Aleksei 159
Biron, Ernst Johann von 280
Bitsilli, Pjotr 377
Blok, Aleksandr 373
Boborõkin, Pjotr 371
Bobrov, Semjon 292
Bogdaško, Sila 342
Bogoljubski, Andrei 155
Boileau-Despréaux, Nicolas

220–221
Bolotov, Vassili 59
Boriss Godunov, Vene tsaar

100, 161, 169, 178, 197,
202, 322, 447

Botticelli, Sandro 416, 428,
467, 503

Braque, Georges 409
Buhharin, Nikolai 188
Bulavin, Kondrati 187
Bulgakov, Aleksandr 514
Bunin, Ivan 417
Buslajev, Fjodor 434, 494, 530
Buturlin, I. I. 182–183
Buturlin, P. I. 186
Byron, George Gordon 260
Caesar, Gaius Julius 154, 289
Calderón de la Barca, Pedro

525
Campin, Robert 562
Cato, Marcus Porcius

289–290
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Cézanne, Paul 473
Chesterton, Gilbert Keith

405, 410, 484
Chrysippos, kreeka filosoof 76
Cicero, Marcus Tullius 59, 90
Cleve, Joos van 428
Collins, Samuel 322
Condorcet, Marquis de 122
Constantinus I Suur, Rooma

keiser 99, 105, 146
Dal, Vladimir 260, 371
Damaskin, diakon 319
Danilov, Kirša 268, 368
Dante Alighieri, itaalia

kirjanik 503
Dargomõ�ski, Aleksandr 260
Daškova, Jekaterina

Romanova 170
Davenant, William 514
David, Georgius 322
Demus, Otto 446, 473
Denissov, Andrei 306–307,

341, 457
Der�avin, Gavrila 291
Diderot, Denis 84, 508
Diocletianus, Rooma keiser 249
Diogenes Laertios, kreeka filo-

soof ja ajaloolane 76
[Ps.] Dionysios Areopagita,

Ateena piiskop 45, 346, 445
Dmitri Donskoi, suurvürst

163, 179
Dmitri Ivanovitš, tsareevitš 162
Dobroljubov, Aleksandr 388
Dobrõnin, Nikita 305, 336,

488–489, 522
Dolgoruki, Jakov, sõjaväelane

187

Dolgoruki, Juri, suurvürst
Dolgoruki, Vassili, Peetri

lähikondlane
Dometski, Gavriil 317, 319
Dos Passos, John Roderigo 409
Dossifei, patriarh 165
Dostojevski, Fjodor 102, 122,

127, 129, 131, 133–135,
396, 420, 432–433

Dotsenko, Sergei 18
Dürer, Albrecht 404, 416, 540
Eckhart, Johannes (Meister

Eckhardt) 62, 129
Eisenštein, Sergei 485, 500
Eliade, Mircea 55
Euphimos vt. Jefimi
Eyck, Hubert van 539, 548
Eyck, Jan van 16, 539, 541,

548, 550–551, 555–559,
563–564, 566

Feodossi, peapiiskop 264
Feodossi Kreeklane, kirjamees

254
Feodossi Petšerskist, kirjamees

254, 359
Feofan Prokopovitš, kiriku-

tegelane ja kirjanik 127,
139–142, 153, 184, 273,
276, 280, 337–338

Fevronia, pühak 352–353
Filaret, patriarh 62, 126, 147,

160, 171–172
Filatjev, kaupmees 368
Filipp (Kolõtšov), metropoliit

165, 192, 361
Filofei, munk 156
Fjodor Aleksejevitš, Vene tsaar

155, 165
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Fjodor Borissovitš, tsareevitš
178

Fjodor Filippovitš, kroonik
157

Fjodor Ivanovitš, Vene tsaar
161–162, 187

Fjodor, diakon 298, 300–301,
307

Fjodorov (Tšeljadnin), Ivan
175–176, 179, 182

Flammarion, Camille 74
Florenski, Pavel 35, 37–38,

41, 45, 405, 409, 445,
468, 482, 484, 492
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Fonvizin, Deniss 278, 287
Foucault, Michel 217
Gabritševski, Aleksandr 468
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Galjatovski, Ioanniki 530
Gavrili, patriarh 299
Gavrilov, Ivan 160
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Giacomino da Verona, itaalia
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maalikunstnik 429, 526
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Gneditš, Nikolai 292
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Gogol, Nikolai 104, 146,
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