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Teadupärast leiame esimesi andmeid valgus-pimedus ja sellega
ühilduvalt ka headus-kurjus müüdi kohta muistsest Pärsiast
zoroastristlikest arusaamadest lähtuvalt. Sarnased meeleolud ja
mütoloogilised motiivid kandusid oletatavasti teatud määral edasi
ka Vana Testamendi, gnostitsistlike voolude ning eriti Johannese
evangeeliumi mütoloogiasse nagu ka apokalüptilisse kirjandusse
kujutelmade kaudu juba zoroastrismis tugevalt esil olnud lõpuajal
toimuvast lahingust jumalike headuse ning deemonlike kurjuse
jõudude vahel. Kuigi sumeri ja hilisemast babüloonia kirjandusest
võib leida küll teatavaid algeid kaos-korra vastandumise
mütoloogiale, on siiski varasema Lähis-Ida mütoloogia ja
kirjanduse alatoon pigem fatalistlikult inimolukorra paratamatust
tõdev ning ühtlasi ka hea-kurja dualistlikku võitlust või lahingut
mittesisaldav. Pimedus-valguse ja kurjus-headuse vastandamine
nagu ka apokalüptilised mütoloogilised kujutelmad on
loomulikult vähemal või rohkemal määral esil olnud väga
eripärastel lääne tsivilisatsiooni ajaloojärkudel. Erilise jõulisusega
on säärane iidne ja just ka „alg“olemuselt zoroastristlik
maailmatunnetus tihti koostoimes ka apokalüptilise hüsteeriaga
aga esile kerkinud taas just viimase vähem kui kümnendi jooksul.
Tunnetame ja näeme selle pimeduse-valguse (sh Jevgeni
Ossinovski valgus-pimedus retoorika) ning headuse-kurjuse
mütoloogilise lahingu väljamängimist tänase päeva Eestis nii
ühiskondlikus arutelus kui ka kõnekunstis ja esseistikas (sh Ero
Epneri kurjuse universaalsuse määratlus) ning isegi näitekunstis.
Võibolla poleks vale sellist arhailiste ja arhetüüpsete
mütoloogiliste kujutelmade taasavaldumist ühendatult ka teatava
lõpuaegade hüsteeriaga meie ühiskonna eri loomesfäärides
nimetada eraldi kunstivooluks, mida defineeriks terminiga
„apokalüptiline nihilism“.

PEETER ESPAK

 

Valgus-Pimedus müüdi Lähis-Ida algupära ja selle

peegeldused Eesti kaasajas
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Ilukirjanduse väliselt ja eelselt on müütide ilmnemis- ja
kasutusväli olnud õige lai. Eliadeliku „paradigmaatilise mudelina“
on neisse olnud kätketud homo religiosuse (loe: meie kõigi)
moraalinormid ja käitumise igavikulised mustrid. Arhetüüpe
loova või kajastavana on müüdi kontekstiks elavas rahvakultuuris
olnud rituaal, milles pühalik ulatab käe argisele ning inimest
läbistab ta eksistentsi mõtestava kvaliteettunde elektrilaeng, jättes
ta sedasi veel pikaks ajaks helendama.

Moderniseerumise ja kirjakultuuristumisega on meie pühadus
järjest enam individualiseerinud, rituaalsed formaadid on
kuivetunud ja kokku tõmbunud, hardus tabab meid küll kirjaridu
lugedes, aga selle omavaheline kommunikeerimine on suunatud
konverentside, kontsertürituste jms. hermeetilisse kaanonisse.
Eesti vabariigis on vähe järgi jäänud tegelikke pühi. Meie ümbrus
on ruumilises mõttes juba päris eeskujulikult klanitud, kuid
ajaliselt laiutab argisus üleolevalt ja rusuvalt. Aegajalt tulevad
inimesed Vabaduse platsile jõurama, kui enam muudmoodi ei saa,
aga seegi on pigem tänapäevane eneseabi.

Kas see ongi meie saatus ja formaat või kuhu me nii jõuame? Kas
ilukirjandus suudab meie müüdivajaduse rahuldada, moodne ilu
maailma päästa? Katsun selles ettekandes nende asjade üle otse ja
käänulisemaid mõtiskleda.

 
Eliade, Mircea 2017: Uurimus usundiloost. Tartu Ülikooli Kirjastus, tõlk.
Mirjam Lepikult.
Honko, Lauri 1984: The Problem of Defining Myth. – Sacred Narrative:
Readings in the Theory of Myth. Ed. Alan Dundes. Berkeley: University of
California Press, pp. 41-52.

MADIS ARUKASK

Rahvuslik müüdivajadus folkloristlikust

vaatepunktist
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Ettekandes tutvustan ameerika feministi Donna Haraway 1985.
aastal ilmunud Küborgi manifesti. Tegemist on müüti loova
tekstiga, niisugune on vähemalt autori taotlus. Vaatlen
müüdiloome ning manifesti vahekorda Haraway tekstis, viimasele
viitab juba pealkiri. Mida leidub siin müüdi- ja mida
manifestilaadset? Puudutan ka teksti avalikult poliitilisi tagamaid
— vasakpoolsust, feminismi, sotsialismi, materialismi jne kuni
marksismi-leninismini, samuti tema balansseerimist teadusliku
fantastika ja reaalsuse piirimail. 

Eraldi on vaatluse all manifesti tõlkeprobleemid, ning iseäranis
teksti jõudmine eestikeelse lugeja ette, mida võib oodata 2022.
aasta algupoolel.

TOOMAS KIHO

Müüt ja manifest: Küborgi manifesti tulemine

eesti keelde
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Müütilistest kangelaslugudest inspireeritud fantaasiakirjandus on
alates möödunud sajandi keskpaigast kujunenud ülipopulaarseks
kirjandusnähtuseks ning võitnud ohtralt fänne nii laste kui
täiskasvanute hulgas. Suundumuse alusepanijateks võib pidada J.
R. R. Tolkieni ja C. S. Lewist, tugevateks tippudeks nt Ursula Le
Guini ja Philip Pullmanit. Sajandivahetuse paiku päädis sedalaadi
fantaasiateoste buum J. K. Rowlingu Harry Potteri saagaga.

Enamasti on seda tüüpi fantaasiateose kangelane mõni esmapilgul
tavaline laps või lasteseltskond. Süžee arenedes ilmneb, et
peategelane on eriline äravalitu, kel avalduvad imepärased
võimed ja kes peab päästma maailma mustade jõudude, sageli
isikustatud kurjuse isanda küüsist. Tegevustik hargneb üldjuhul
esmalt harjumuspärases, nö esmases maailmas ning kandub edasi
teisesesse fantaasiamaailma.

Kahtlemata on globaalne fenomen ka eesti publikut mõjutanud,
ülalnimetatud autorite tõlked on siingi ülimenukad. Seevastu eesti
algupärases lastekirjanduses kohtab taolist kangelasfantaasiat,
samuti esmaste ja teiseste maailmade vahel liikumist üliharva.
Kodumaistes fantaasiateostes aetakse pigem rahulikke
nurgataguseid asju, lahendatakse isiklikke või lokaalseid
probleeme, vaadatakse ümbritsevale mõneti ootamatu või
absurdse nurga alt.

Maailma muutva missiooniga kangelasfantaasiad on eesti
lasteraamatutes sedavõrd haruldased, et see tundub tähenduslik.
Ettekandes tulevadki vaatluse alla üksikud eesti lastekirjanduse
kangelaslood.

MARI NIITRA

Eesti lastekirjanduse harv kangelasmüüt ja

selle iseärasused
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Oma ettekande alguses vaatlen põgusalt põhjusi, miks teismelised
lugemisest võõrduvad. Vaatlen kodumaise mütoloogia kasutamise
võimalusi ja probleeme kaasaegses eesti noortekirjanduses ning
toon ka toredaid näiteid eesti mütoloogia kasutamisest
eriilmelistes noorteraamatutes. Pikemalt lähenen küsimustele,
kellele ja milleks on mütoloogiline noortekirjandus vajalik –
lugejagrupid, kellele see on eelistatuim kirjandussuund,
ulmekirjandus teraapiakirjandusena ning mütoloogiate
tutvustamine kultuuriruumi selgitajana ning kuuluvustunde
toetajana. Lõpuks vaatlen ka võimalusi, kuidas mütoloogilist
noortekirjandust võiks kooliprogrammiga seostada ning
raamatukogutundides kasutada, et vajalik vitamiinipomm
võimalikult paljude noorte lugejateni jõuaks. Kui kõik hästi läheb,
koorub sellest Maailma Vallutamise Plaan.

MAIRI LAURIK

Mütoloogia põimimise võimalikkusest,

vajalikkusest ja eesmärkidest kaasaegses

noortekirjanduses
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Kollane värv kuulub inimkonna mütoloogilisse eelajastusse koos
loomislugudega, jutustustega inimkonna suurtest patriarhidest,
kes oma rahvaid üle veekogude viisid. Vaatlen eesti kirjanduses
esinevat motiivi kollane / must, mis pôhineb vanaemade
uskumustel, et naine, kes tuleb ôhtuti välja kollases ja mustas,
tahab näida ohtlikuna. See väide pôhineb pôhiliselt meeskirjanike
tekstinäidetel nagu Heino Kiige “Arve Jomm”, Priit Uring aga näeb
naiselikku ohtu nii: “Kollane kleit ja mustad sukad.” Kuid
arvestada tuleb ka naiskirjanikega: Maimu Veske “Continentalis”
on kollase ja musta kombinatsiooni ülistus samuti olemas, samuti
on sellel pôgusalt peatunud kolmekümnendate aastate
juhuluuletaja Laura Grau. Laiemalt vôttes seostub see ka
herilasepihaga ja ohuga herilase ees, aga kôigile tuleb meelde ka
tôkkepuu kollavöödilisus.

Kiviajal ehk esialgsete müütide tekkimise ajal oli ookril naise
maailmas määrav tähendus, kuna sellega tegi ta ennast ilusaks,
nagu on Aafrika keskpaleoliitikumi ookrivarude uurimise järel
väitnud Camilla Power oma artiklis “Female proto-symbolic
strategies” (1999): ürghôimu menstrueerivad naised andsid
naistevahelise solidaarsuse môttes oma tavalistele suguôdedele
ookrit, et meeste seltskonnale näidata, et kôik naised on alt
verised – kedagi ei jäeta maha.

Kollases ja mustas naisi on oma loomingus kujutanud Pieter
Bruegel vanem ja Vermeer van Delft, môlemal on pikk eellugu,
miks just see värvikombinatsioon, silma stimulaator.
Kunstiajaloost on teada, et nende ühendamisel on samuti eellugu:
kollasest värvist puhkab silm mustal ja vastupidi. Tänapäeval on
kollase ja musta tuntuim fenomen muhu seelik. Seal ei johtu see
mitte ainult sellest, et kollane ja roheline olid vanimad
taimevärvid, vaid ka sellest, et ülemere toodav pruut pidi
sarnanema päikesega. Ta pidi olema mandri naistest üks samm
ees, see motiiv on ühendatav päikese- ja tähemôrsja lugudega.

Musta ja kollase kombinatsiooni kasutavast naisest lähtub nii
môneski proosaloos magus oht, see motiiv on laenatud looduses
kohe silmatorkavalt ja aposemaatiliselt herilaselt ja liiklust
takistavatelt asjadelt.

AARNE RUBEN

Kollase ja musta ürgne motiiv kirjanduses
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Lähenen Juuditi loole, arvestades kontekstina dualismi kui
supermüüti. Dualismi võib pidada oksidentaalse kultuuri katus-
või alusmüüdiks, millest võrsuvad uskumused, kombed,
käsitlused ja väärtushinnangud. Vaatlen pea raiumist kui
semiootilist operatsiooni, mis tugineb ühelt poolt nii osa ja terviku
dünaamikale, kui ka praktilist manipulatsiooni identiteediga.

MARTIN OJA

Dualism ja raiutud pea: alusmüüdi lõhestamine ja

lõhestamine alusmüüdi aluselt

TAMMSAARE MUUSEUMI 
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Ettekanne võtab vaatluse alla piibellikud motiivid ja
teemaarendused Tõnu Õnnepalu romaanis „Paradiis“ (2009),
käsitledes muuhulgas ka (argi)pühalikkust ja analüüsides
Õnnepalu maailma loomise üksikasju ning kokkupuuteid
karlristikiviliku elutunnetusega.

ANNELI NIINRE

Piibellikkus, pühalikkus, eleegia. Tõnu Õnnepalu

„Paradiis“
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Ene Mihkelsoni romaanides kohtame metsa väga mitmesuguses
tähenduses. Otseselt on see metsavendade ja nende vaenlaste,
eesti müüdis kangelaste ja antikangelaste tegude paik. Kuid Selle
kõrval eksleb autor ka sugupuu võras ja sugupuude vahel –
metsad needki, või vähemalt hiiesalud.

Metsakujund on Mihkelsonile iseloomulik. Inimeste kui puude
kooslus on tajutav juba ühiskorteriromaanis „Korter“ (1985). Sealt
edasi metsakus aina kasvab, kulmineerudes „Ahasveeruse unes“
ja „Katkuhauas“.

Erinevalt vanapõhja saagadest on Mihkelsoni mets pigem kaitsja,
midagi aaside Valhalla taolist. Vanapõhja ilmapildiga seostub ka
tõik, et metsavendade saatus on ette teada – see on Ragnarök eesti
moodi, ettemääratus, mida muuta ei ole võimalik, kuid mille
keskel olles saab jääda lõpuni kindlaks oma kohusele,
metsavendade puhul Eesti aatele. Sarnaselt Eddade
jumalatehämarikuga järgneb ka metsavendade hukkumisele uus
eluring, kus tullakse tagasi vestlema „iidsetest ruunidest“.

Kas Ene Mihkelsoni romaanid on vaadeldavad terviktsüklina? Kas
saame neid kõrvutada suurte eepiliste müüditöötlustega, nt
Richard Wagneri „Nibelungide sõrmusega“? Mis lunastab eesti
autori tegelased nende needusest? Kuivõrd on Mihkelson
kavandanud teadlikke paralleele põhja mütoloogiaga?

LOONE OTS

Mihkelsonide sõrmus: jumalatehämarik sünklaante

sülelustes
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Tammsaare on oma loomingus kasutanud mitmeid müüte ja juba
kirjandusega põimunud neomütoloogilisi tekste (Juudit, maailma
loomnine, hea ja kurja omavaheline võitlus jms). Sageli on üsna
raske eristada, kust algab iidne müüt ja kus on tegemist
kirjandusliku fiktsiooniga. Kaasaegsetest autoritest võiks
Tammsaarele sekundeerida Andrus Kivirähk, kelle kratimaailm
tugineb folkloorsele mütoloogiale. 

Ettekandes tuleb vaatluse alla, kuidas toimivad ja on omavahel
kooskõlas kultuuris eksisteerivad müüdid ja kirjanduslikud
neomütoloogilised teosed. Milliseid tähendusi (võibolla ka uusi
müüte) nende koostoimel tekib ja tekitatakse ning mis on üldse
nende eesmärk.

Kirjanduses on need teosed küll talletatud, kuid sellele lisaks võib
neid kohata teisteski kunstivaldkondades: pildilises kunstis, filmis,
muusikas jm. Multimeedialine keskkond aitab kindlasti kaasa
müüdilise maailma loomisele, mütoloogilise tendentsi
domineerimisele.    
         
Ettekandes käsitletakse lähemalt Tammsaare miniatuure „Poiss ja
liblik“, „Kandlemängija“ ja „Tõde“ ning Kivirähki romaane
„Rehepapp ehk november“ ja „Mees. Kes teadis ussisõnu“. 

ANNELI MIHKELEV

Kirjanduslikud müüdid ja intertekstuaalsus:

põimunud müüdid multimeedialises keskkonnas
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1990. aastate alguses ilmusid eesti ajalehe veergudel Mati Undi
följetonid, mida ta nimetas argimütoloogiateks. Arvatavasti
tõukub Undi idee mütoloogitseda, nagu ta ise armastab oma
följetonides öelda, erinevate fenomenide üle just semiootiku ja
kirjanduskriitiku Roland Barthes´i esseedest, mis 1957. aastal
ilmusid Prantsusmaal koondkogus „Mütoloogiad“. Unt ja Barthes
mõistavad argimüüti sarnaselt, kuid nende lahenduskäik müüdi
dekonstrueerimisel on erinev. Ettekandes võrreldaksegi omavahel
Barthes´i ja Undi mütoloogiaid, misjärel vaadeldakse lähemalt
piiblimüütide esinemisi ning nendele viitamisviise Mati Undi
argimütoloogiates.

ANNIKA AUSTAMMSAARE MUUSEUMI 
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Tammsaare näidendi peategelane eemaldub oluliselt
klassikalisest müüdidraamakarakterist, esindades hoopis
kaasaegsemat, vastuolulise hingeeluga tegelaskuju
autor on andnud teosele eripalgelisi tõlgendusvõimalusi, ent
jätnud lahtiseks põhikontseptsiooni
kuigi Juudit on tegelaskujuna näidendi kestel äärmise
ekspressiivsusega „lahti räägitud“, jääb ta teose lõpuni
suuresti mõistatuslikuks

Juudit kui piiblipäritoluline tegelaskuju omab mütoloogilise
kangelanna iseloomulikku ülevusmõõdet, ent Tammsaare
näidendis on seda tõlgendatud tavatult ja ootamatult. Juudit ei
esine üheselt patrioodi ega armastajana, vaid kummaliselt
mõlemana. See erineb oluliselt klassikalise müüdikangelanna
reljeefsusest ja selgeltmõistetavusest, ent annab vabaduse
tegelaskuju loovaks tõlgendamiseks. Juudit ei kaota piibliomast
tõsiseltvõetavust, ent sarnaneb isikult ja karakterilt enam mitme
antiikmütoloogilise kangelannaga (Medeia, Elektra, Antigone).
Tavapäraselt esineb draamamüüdikangelanna üheseltmõistetavas
pealisrollis, Juuditit saab aga kujutada nii esimese vaatuse
kannataja, teise ja kolmanda armastaja kui neljanda süüdlasena.
Ehkki Juuditit on oma draama peategelasena kasutanud mitmed
teisedki autorid (Hebbel, Kaiser, Giraudoux), sarnaneb
Tammsaare tegelaskuju pigem saatusliku naisega à la O. Wilde´i
„Salome“. Juuditi karakterit võib pidada kõige intrigeerivamaks ja
võimalusterohkemaks terves eesti näitekirjanduses, ent liigne
mitmekihilisus raskendab tema lavalist kehastamist ning asetab
teose raskuspunkti liiga üheselt kangelanna isikudraamale. Et
Juuditi tegelikud käitumismotiivid näidendi käigus ei selgu,
eeldavad draama lavaversioonid tugevat kontseptsiooni ning
läbitunnetatud osatäitmisi. Viimaseid ei kohta aga kaugeltki kõigis
„Juuditi“ teatriversioonides, mistõttu näidendi tekstilised
tugevused võivad osutuda selle lavastuslikeks karideks. Nii
sisaldub Tammsaare näidendis paradoksaalne vastuolu –
kangelanna müütiliselt sugestiivne karakter ei muuda teose
filosoofilist sõnumitasandit mitte selgemaks ja arusaadavamaks,
vaid isegi raskendab selle mõistmist ja lahtimõtestamist.
Järgnevalt esitaksin oma ettekande peamised teesid:

PAAVO PÕLDMÄE

Tammsaare Juudit kui paradoksaalne

müüdikangelanna

TAMMSAARE MUUSEUMI 
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TAMMSAARE MUUSEUMI 

16.  SÜGISKONVERENTS

Juuditis leidub jooni nii patrioodist, saatuslikust naisest kui
eneseohverdajast, kuid ükski neist omadustest ei hakka teiste
arvel domineerima
hoolimata vastuolulistest käitumismotiividest ja
irratsionaalsest siseloogikast mõjub Juudit tegelaskujuna
terviklikult ja usutavalt
kuigi autor on põhiliselt lähtunud piiblimüüdist, erineb ta
tõlgendus oluliselt teiste autorite samateemalistest teostest
Tammsaare Juudit on tegelaskujuna paremini õnnestunud
kirjanduslikust kui dramaturgilisest seisukohast ning leidnud
endale oodatust vähem lavatõlgendusi 
Juuditis on piiblikangelanna arhailisus ühendatud
antiikmütoloogilise kirglikkuse ja värvikusega, mistõttu temas
leidub ühisjooni mitmete kreeka müüditegelastega
näidendis sisalduv ebamaisuse, kõrgemate jõudude sekkumise
motiiv kujuneb kangelanna tegevuse väliseks ajendiks, ent ei
põhjusta arvestatavat sisulist pööret
Juuditi põhjustatud meestegelaste surmad pole sedavõrd
temapoolse arvestuse, kui saatusliku ettemääratuse tagajärg,
mis on müüditegelase üheks iseloomulikumaks tunnusjooneks
Juuditi vastuolu Olovernesega pole sedavõrd emotsionaalset,
kui olemuslikku laadi; Olovernese näol hävitab kangelanna
ühtlasi omaenda petlikud illusioonid ning tulevikuvõimalused
et teos on üles ehitatud peategelasekesksena, mõjuvad teised
tegelased peale Olovernese kahvatute taustakujundajatena ega
suuda Juuditile arvestatavalt sekundeerida, mis võimendab
veelgi Juuditi kui „ülinaise“ müütilist kuvandit
ehkki Juudit mõjub terves näidendis kirgliku ja eksalteerituna,
ei tundu ta ise oma tegevusajendeid ja käitumismotiive
päriselt teadvustavat
teose pessimistlik lõpp kujuneb iseloomulikuks, ent
ainuvõimalikuks lahenduseks, mis laseb Juuditit võrrelda
Elektra, Antigone vms. end ise elavalt matnud
müüdikangelannagaMoodne

müüt



Tammsaare loomingus on mitmeid erinevaid müüdikihistusi, mis
seostuvad folkloori, antiikpärandi ning kristliku kultuuriga ning
on omavahel keerukalt põimunud. Lisaks mainigem modernseid
arhetüüpseid tegelasi, kasvõi nt Don Juani või Fausti, millele nii
Tammsaare kui tema eesti ja välismaa kolleegide dekadentlikud ja
modernistlikud tekstid osutavad. Mainitud viitevõrgustiku hulgas
moodustavad märkimisväärse osa nietzschelikud antiikpärandi
interpreteeringud, mis ei segune üksnes teistsuguste müütilise
traditsiooniga, vaid ka mitmete teiste Nietzsche töödest pärit
ideedega, millel on olnud globaalne mõju 20. saj erinevate
kultuuride moderniseerijatele. 
 
Ühe osana käesolevast ettekandest ning nii Tammsaare
näidendile „Juudit“ toetudes, kui ka teisi Tammsaare tekste k.a
tolleaegseid kunstiteoseid appi võttes püüan osutada dionüüsilis-
apollooniliste tungide nietzschelikule tõlgendusele. Viimane
haakub loomisprotsessi, kunsti olemuse ja kunstniku rolliga
modernses maailmas – keskse teemaga iseäranis dekadentsi
näidetes nagu seda on nt „Juudit“. Teine osa üritab mainitud
nietzscheliku antiikpärandi interpretatsiooni siduda omakorda
teiste Nietzsche ideega.

Lähtun eeldusest, et viiteid, mis seostuvad Nietzsche erinevate
tekstide ja neis peituvate ideedega on eriti ohtralt just nendes
Tammsaare töödes, mis ilmuvad või küpsevad Esimese
maailmasõja perioodil. Sellele juhib Tammsaare ka ise
tähelepanu. 1936. a Elsa Enäjärvi-Haaviole antud intervjuus ütleb
ta muuhulgas, et „[m]õnes mõttes on ka näidend „Juudit“ mulle
väga isiklik teos. Selles olen ma toonud ilmsiks oma filosoofiat –
või vähemalt oma tollaseid filosoofilisi vaateid. Selles on
probleemiks massi ja indiviidi vastuolu. Suur saab olla ainult
indiviid. Mass hävitab indiviidi.“ (Enäjärvi-Haavio 1936; tsit
Tammsaare 2008: 95.) Tammsaare annab niisiis üsna otse mõista
oma teoste tõukumisest Nietzsche töödest, kust kahtlemata
jookseb massi ja indiviidi vastuoluline suhe punase niidina läbi.
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Teatud määral on Nietzsche mõjudele Tammsaare loomingus
osutatud (vt nt Grišakova 2005; Vaino 2014; Vaino 2021), kuid
tegemist näib olevat väga ulatusliku mõjusuhtega, mis eeldab
edasist uurimist mitte üksnes temaatika tasandil vaid ka paljudes
teistes tekstikorpuse kihistustes k.a struktuuris.

Enäjärvi-Haavio, Elsa 1936. A. H. Tammsaare ̶ suur eesti kirjanik. – A.H.
Tammsaare. Kirjad tütrele 2008: 95.
Grišakova, Marina 2005. Mõtteid Tammsaarest, Nietzschest ja
Dostojevskist. – Vikerkaar nr 1-2, 2005.
Vaino, Maarja 2014. Tammsaare irratsionaalsuse poeetika.
Vaino, Maarja 2021. Poeetikast ja võimuihast. – Looming nr 6, 2021.
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Iiobi raamat on üks Vana Testamendi tuntumaid ja
hingeminevamaid lugusid, mis on pakkunud rohkesti teoloogilist,
ajaloolist ja kultuurilis-keelelist tõlgendamisainet. Iiobi raamatu
keskmes on eksistentsiaalsed küsimused inimese olemisest,
kannatusest, õiglusest, Jumalast. Vargamäe Andres on tegelane,
kes kipub oma Jumalaga samuti kõnelema Iiobi suu läbi.
Ettekanne püüab vastata küsimusele, kas Vargamäe Andrese
kohta võiks öelda Vargamäe Iiob? Kas kahel mehel on sarnaseid
omadusi ning saatuse keerdkäike? Miks võis Tammsaaret
huvitada just Iiobi lugu?

MAARJA VAINO

Vargamäe Iiob
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