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ja tähetarkadesse, siis ei aita 
meid edumeelsed IT-lahen-
dused ega kosmoseuuringud, 
vaid vana hea humanitaarne 
haridus ja teadlikkus ühis-
konna toimimisest. 

Eesti ajaloolane Peeter 
Tarvel sõnastas 80 aastat 
tagasi artiklis „Humani-
taarteaduste hariduslikust 
väärtusest” mõtte, mis pole 
põrmugi minetanud aktuaal-
sust ka uuel iseseisvusajal: 
„Nüüd, millal me oleme 
saanud oma riigi saatuse 
eest vastutust kandvaiks 
kodanikeks, on meie rahva 
poliitilise ja kultuurilise 
taseme tõstmine peamiselt 
vastava humanitaarteadus-
liku hariduse süvendamise 
teel Eesti demokraatliku 
riigivormi säilitamise ja eesti 
rahva poliitilise iseseisvuse 
kindlustamise olulisimaid 
eel tingimusi.”

Sedasama missiooni 
peab humanitaarteaduslik 
haridus kandma veel 
tänapäevalgi, muretsemata 
sealjuures, kuidas selle 
vajalikkust endale või teistele 
põhjendada. 
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hUmAnITAArIA  
VälTImATU VAjAlIKKUS

Marek Tamm
ÜKS TOnT KäIb rIngI mö öDA IlmA – KUmmITAV mUrE 
hUmAnITAArTEADUSTE VAjAlIKKUSE Pär AST.  ÜhA EnAm 
IlmUb r AAmATUID,  mIS OT SIVAD PõhjEnDUSI VAImU TEADUSTE 
VAjAlIKKUSElE,  AInA SAgEDASEmAD On ArTIKlID,  mIS 
hOIATAVAD hUmAnITAArhArIDUSE hääbUmISE EEST. 

Suurt osa neist murelikest tekstidest iseloo-
mustab paraku kategooriaviga: humanitaar-
teaduste praegused probleemid pole mitte 
epistemoloogilised, vaid institutsionaalsed. 
Ehk teisisõnu, meil pole vaja muretseda 
selle pärast, kas humanitaarteadused on 
minetamas oma vajalikkust. Kui millegi üle 
muret tunda, siis lühinägeliku teadus- ja 
kõrghariduspoliitika pärast, mis loodab 
teadmiste loomise ja edastamise allutada 
majandusliku efektiivsuse mõõdupuule.

„Inimkonna õigeks uurimisalaks on 
inimene,” kirjutas 18. sajandi briti poeet 
Alexander Pope. Humanitaar- ja sotsiaaltea-
dused (nende eristamine on enamasti asjatu 
pedantsus) on vältimatud abivahendid 
meie endi mõtestamisel. Muidugi on pikalt 

hakkama saadud teisiti, näiteks kirjanduse 
ja kunsti toel, ent alates sellest, kui inimese 
kui kultuurilise ja sotsiaalse olendi uuri-
mine võttis 19. sajandil teadusliku vormi, ei 
ole meil enam tagasiteed. 

Saksa filosoof Jürgen Mittelstraß on 
pakkunud õnnestunud idee, mille järgi 
on humanitaarteaduste ülesanne pakkuda 
inimestele orientatsiooni – tegemist on 
n-ö orienteerivate teadustega –, samal ajal 
kui loodus- ja tehnikateadused on loomult 
ennekõike valdamisteadused. Kui viimaste 
eesmärk on pakkuda teadmisi, mille tund-
mine võimaldaks maailmas toimuvat enda 
valdusse hõlmata, siis humanitaarteadused 
pakuvad regulatiivseid teadmisi, mis aitavad 
maailmas orienteeruda.

Ameerika filosoof Martha Nussbaum on 
sarnasest loogikast lähtudes hiljuti väitnud, 
et humanitaarteadused ja -haridus on 
eelduseks demokraatia toimimisele: demo-
kraatlik režiim eeldab kriitiliselt mõtlevaid, 
laia silmaringi ja elava kujutlusvõimega 
kodanikke, kes suudavad valida erinevate 
normide ja väärtuste vahel ning hinnata 
kultuurilisi erinevusi.

Tänapäeva ühiskond vajab üha enam 
suutlikkust orienteeruda väärtuste, eeskujude 
ja kultuuriliste erinevuste vahel. Kui meie 
ühiskond kipub lagunema tülitsevateks leeri-
deks, kui avalikkuses võtavad võimust nega-
tiivsed emotsioonid, levib usk posijatesse 



2 3Tallinna ülikooli ajakiri / nr 9 / kevad 2016 Tallinna ülikooli ajakiri / nr 9 / kevad 2016

Carmina burana -
suursündmus 30.04. KultuuriKatla black boxis

tiit land: oleme avatud  
uutele väljaKutsetele!

Carl Orffi “Carmina Burana” - 
suurejoonelise, särava, elu ja päikest 
ülistava lavalise kantaadi orkestrile, 
koorile ja solistidele - tõid viiesaja-
pealise publiku ette Tallinna Ülikooli 
Sümfooniaorkester, Nijmegeni üliõpi-
laskoor, Tallinna Ülikooli meeskoor, 
naiskoor ja BFM segakoor. Dirigent 
oli Martin Sildos. Solistid Maria 
Listra, Atlan Karp, Valter Soosalu 
ja Kalle Sepp. Koreograaf Elo Unt, 
videokunstnik Merle Kannus. Video-
ülekannet ja -salvestust korraldasid 
BFM audiovisuaalse meedia tudengid 
Kristen Kivistik ja Tõnis-Peeter Kull.

Professor Tiit Landil algas rektorina teine ametiaeg, pidulik tseremoonia president Toomas Hendrik Ilvese osalusel 
toimus 16. mail ülikooli aulas.

Tallinna Ülikooli arengukava aastateks 
2015-2020 seab meile ambitsioonikad 
eesmärgid. Mõistagi on esimene neist kõrge 
akadeemiline kvaliteet. Uus on aga soov 
enam arendada interdistsiplinaarsust, jõuda 
erialade koostöös uute tulemusteni.
2016. aasta sügisel käivitame õppeaine 
nimega interdistsiplinaarne projekt. Seda 
ette valmistades viisime läbi hulgaliselt 
seminare, kus osales 175 õppejõudu ja 
teadurit. Meie eesmärk on, et tulevikus 
oleksid nii bakalaureuse- kui ka magist-
riõppes tudengid osalenud interdistsip-
linaarses projektis. Eelkõige peaks nii 
tekkima oskus ära tunda probleeme ja 
neile lahendusi pakkuda – tegelik elu on ju 
suuresti probleemipõhine.

Tallinna Ülikooli arengukava oluline siht 
on panustada ühiskonna edenemisse. Me 
teeme seda nii Eestis kui ka väljaspool. 

Oleme rahvusvaheline ülikool nii välis-
maiste koostööprojektide kui ka selles 
mõttes, et meil õpib ligi 700 välisüliõpi-
last ning peaaegu iga kümnes õppejõud ja 
teadlane on välismaalt. Ka uus rektoraat 
on rahvusvaheline – üks prorektoritest ehk 
arendusprorektor haridusinnovatsiooni 
alal Erika Löfström räägib soome, inglise ja 
rootsi, mõne aja pärast ka eesti keelt.

Luban teile, et oleme avatud muudatustele 
ja uutele väljakutsetele, et järgneva viie 
aasta jooksul juhtub Tallinna Ülikoolis 
palju olulist ja huvitavat.

väljavõtteid reKtor tiit landi inauguratsiooniKõnest:

F: Mati Hiis F: Mati Hiis
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Üks Eesti ülikoolide ülesandeid ongi 
edendada ladusat eesti teaduskeelt. 
Seda eesmärki aitaks saavutada senisest 
süsteemsem õpe, näiteks põimides iga 
eriala uurimistöö seminaridesse sujuva 
oskusteksti loomise käsitelu ning pöörates 
lõputööde juhendeis piisavalt tähelepanu 
keeleseikadele. 
Sugugi mitte vähe oluline pole seegi, 
milline on juhendi enda keelekasutus. Siin 
astuvad esirinnas ülikooli loodusteadlased, 
kes pöördusid teaduskeelekeskuse poole 
palvega toimetada lõputööde juhendit. 
Sedalaadi koostöö oleks mõistlik teistegi 
valdkondade üliõpilastööde juhendeid 
värskendades. 

üht sed Keeleselguse 
Kriteeriumid
Ülikoolidevaheline töörühm tegi 2013. 
aastal rektorite nõukogule ettepaneku välja 
töötada ühine keelepoliitika. Muuhulgas 
tõdeti: „Kõrghariduse ja teaduse kvaliteedi 
näitaja on ka selge ja ladus oskus- ja teadus-
keel. See on Eesti riigi ja teadmistepõhise 
ühiskonna arengu vajalikke eeldusi, nii 
nagu ka kõrgtasemel võõrkeeleoskus on 
vältimatu rahvusvahelistumise tingimustes. 
Seetõttu peaks riiklikult looma ja tagama 
tingimused kõrgkoolides eesti teaduskeele 
õppeks ja arenguks ning inglise jt võõr-
keelte õppeks ja toeks.“ 

raskeks ka kesk- ja põhikoolis selges eesti 
keeles õpetada. 

On tervitatav, et meie ülikoolis on neid, 
kellele eestikeelse teaduse ja kõrghariduse 
tase korda läheb. TLÜ arengukavas on 
nenditud: „Edendades eestikeelset ja Eesti 
arengule suunatud teadustööd ….”

teadusKeel pole vaid 
osKussõnad
Selleks et osundatu ei jääks pelgalt nendin-
guks, on vaja selle nimel pidevalt tegutseda. 
Rahvusvaheline teadussuhtlus saab olla 
mitmekeelne vastavalt keelteoskusele, ent 
iga rahvas vajab oma kultuuri ja hariduse 
arenguks emakeelset teadust. 

Ülikooli arengukavas on ühiskonnatead-
lased rõhutanud soovi panustada sotsiaal-, 
õigus- ja riigiteaduste eestikeelse termini-
vara uuendamisse. Usutavasti soovivad seda 
teistegi valdkondade õpetlased. 

Terminikorrastuses saavutatakse pari-
maid tulemusi oma ala asjatundjate ja keele-
teadlaste koostöös. Eriti tihe koostöö on 
teaduskeelekeskusel viimaseil aastail välja 
kujunenud muusikapedagoogide ja sotsio-
loogidega. 

Koostöö on otstarbekas laiemaltki, sest 
teaduskeel ei ole üksnes kogum oskussõnu. 
Täpne teadusmõte saab avalduda ikkagi 
selge lausestusega loetavas tekstis ja hõlp-
sasti jälgitavas kõnes. 

e da s p i d i  v õ i K s 
ü h t l u s ta da  K a 

ü l i K o o l i  l õ p u t ö ö d e 
K e e l e s e l g u s e 

K r i t e e r i u m i d  – 
i K K a  e e s m ä r g i g a 

o l l a  v õ i m a l i K u lt 
m õ i s t e tav  ja 

K a s u l i K  K o g u 
ü h i s K o n na l e .

tä p s e i m a K s  K e e l e K s 
v õ i b  p i da da  m at e -

m a at i K at,  K u i d 
i l m s e lt  e i  s u u d e ta 
p e l g a lt  m at e m a a -

t i l i s t e  ava l d i s t e na 
K i r j e l da da  K o g u 

t e a d m u s t  e g a  ava s -
t u s l i K u  t e a d u s -

m õ t t e  K u l g u. 

teadusmõte avaldub  
KeeleriKKuses 

Peep Nemvalts
Kuidas me suundume tõelise KeeleriKKuse poole? Kas eesti 
rahvusmõtet tuleKs edaspidi mõelda inglise või hiina Keeles?
 
täpseimaks keeleks võib pidada 
matemaatikat, kuid suurt osa 
teadusarutelust kannab siiski loomulik 
inimkeel. 

Kui muu looduse suhtes hinnatakse 
elurikkust kasulikumaks liigivaesusest, siis 
paljud mitmekesisust pooldavaist eestigi 
teadlastest näivad eelistavat teaduskeelena 
ühtainust võõrkeelt. Ununeb, et elevant ei 
saa kõikjal ja kõiges asendada suitsupääsu-
kest või hunti. 

Arusaam rahvusvahelisusest kui tingi-
matust ingliskeelsusest võib osalt põhineda 
lootusel, et ühesainsas keeles suhelda on 
lihtsam. Nii arvates tähtsustatakse üle üht 
keele olemuslikku külge, jättes kõrvaliseks 
keele vajalikkuse mõttetööriistana. Mida 
rohkem leidub väljaarendatud täpseid 
tööriistu, seda suurem on tõenäosus saavu-
tada väärt tulemusi. 

õ õnsad aastapäevaKõned
Rahvusriikide haridus on edenenud 
emakeelse teaduse toel – tähistame siiani 
Eesti Vabariigi omakeelse Tartu ülikooli 
aastapäevi, andes välja ka rahvusmõtte 
auhinda. Need aastapäevakõned kõlavad 
üha õõnsamalt, kui tähistajad ise ei väär-
tusta eestikeelset teadust.

Doktorantuur ongi juba sunnitud 
ingliskeelseks, järjest lisatakse ingliskeel-
seid magistriõppekavu, osalt eestikeelsete 
arvel. Kas eesti rahvusmõtet tuleks edaspidi 
mõelda inglise või hiina keeles? 

Hämmastavalt tihti on kuulda väiteid, et 
eesti keeles ei saavatki kõike väljendada, 

küll aga inglise keeles. Valdkonnakaotus 
algab just seesugusest kadaklikust mõtte-
viisist. Paraku näib jäävat tähelepanuta tõik, 
et võõrkeeles kirjutades ei suudeta tihti 
väljendada mõttekäike niisama selgelt nagu 
emakeeles. 

Igas arenenud keeles on Uno Mereste 
väitel mõningate mõistenüansside eriti 
täpseks väljendamiseks erivõimalusi, mida 
teistes keeltes ei leidu. Ka on igas arenenud 
keeles vähemalt rahuldavaid võimalusi mis 
tahes teises keeles eristatavate mõistevarjun-
dite edasiandmiseks. 

Inglise keel pole ainus võimalus – kõigist 
ingliskeelseist teadustöödest pärineb neli 
viiendikku siiski inglise emakeelega autoreilt. 

rasKe leida sobivat Keelendit 
Mõne aasta taguses Eesti doktorantide 
uuringus selgus, et eesti teadusteksti luues 
on sageli raske õiget sõna leida viiendikul 
humanitaar- ja ühiskonnateadlastest, 
loodus- ja tehnikateadustes 35 protsendil. 
Inglise keeles kirjutades on tihti olnud sõna-
valiku raskusi vastavalt 34 ja 40 protsendil. 

Enam kui poolel ühiskonnateaduste ja 
71 protsendil loodusteaduste doktorantidest 
on olnud sageli keeruline leida head eesti-
keelset oskussõna erialamõistele. Ligikaudu 
kolmandik mõlema valdkonna doktoranti-
dest kurtis, et eesti keeles kirjutades tekitab 
raskusi lauseehitus. 

Mingeid keelelisi raskusi ei tunneta 
kolmandik ühiskonnateaduste ja kõigest 17 
protsenti loodusteaduste doktorante. Kui 
aga kõrgharidus jääb vaegkeelseks, läheb 
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Kui nimetada kedagi eestlastest, tuleb 
esimesena meelde Pent Nurmekund, kes oli 
väga avameelne inimene. 1960ndate keskel 
oli meil plaanis avada semiootikalabor, 
mistõttu suhtlesin palju ka Huno Rätsepaga. 
Arutasime tööasju, aga inimlikku avameel-
sust meie vahel ei olnud. 
Millal käisite esimest korda Eestis?
1953. aasta suvel koos ema ja vanema 
vennaga. Mäletan hästi, sest just tol ajal 
vahistati Lavrenti Beria. Käisime Tallinnas, 
Pärnus, Viljandis ja Tartus. Tartu meeldis 
mulle tollal kõige vähem. Alles hiljem, 
kui saime tuttavaks Juri Lotmaniga ning 
hakkasin osalema siinses akadeemilises 
elus, muutus minu arvamus Tartust. 
Millised olid Teie teaduslikud, aga ka isiklikud 
suhted Juri Lotmaniga?
Kui 1964. aastal tutvusime, ei tegelenud 
ma ajalooga, see huvitas mind pigem kui 
asjaarmastajat. Asjatundjana paelus mind 
vaid strukturaallingvistika. Suhtlemine Juri 
Lotmaniga tõukas mind aga ajalooga tege-
lema. Ta kutsus mind ka Tartusse loenguid 
pidama. 

Loengusari 1966. aasta märtsis oli minu 
jaoks eriti tähtis. Tol ajal ma veel ülikoolis ei 
õpetanud, alustamine oli loomulikult raske. 
Pool kursusest rääkis poeetikast, pool ling-
vistikast. Osa poeetikast sai hiljem raama-
tuks „Kompositsiooni poeetika” („Поэтика 
композиции”), osa lingvistikast aga minu 
jaoks oluliseks artikliks rääkija ja kuulaja 
grammatikast. 

Hiljem pidasin loenguid peaaegu kogu 
elu ja see oli ka kasulik. Kui tegutsed koos 
auditooriumiga, pead ette nägema küsimusi, 
mida üksi kabinetis töötades ei aimagi. 

Rääkides meie isiklikest suhetest Juri 
Lotmaniga, siis mulle tundus alati, et 
vanema ja kogenumana hoolitses ta minu 
eest. Mina aga suhtusin temasse kui noorem 

vanemasse, tundes end samal ajal täiesti 
vabalt ja loomulikult. Võisime teineteise üle 
naerda või lõpetada üksteise lauseid. 

Kirjutasime koos palju artikleid, ühes 
toas töötada oli väga lihtne. Tihti juhtus ka, 
et sõitsime laiali ja kirjutasime eraldi, kuid 
siis polnud tegevus nii harmooniline. 
Aasta alguses ilmus Tallinna Ülikooli kirjas-
tuselt Teie mahukas kirjavahetus Juri Lotma-
niga. Millega on tegemist ja milles seisneb 
teose väärtus?
Minu jaoks on see raamat väga oluline, olen 
Tallinna Ülikooli kirjastusele tänulik. Ma 
ei ole kunagi pidanud päevikut, kuid meie 
kirjavahetus kajastab tolleaegset elu. 

Lisaks on raamat väga hea teatmik 
1960.−1980. aastate kohta: meie kirjades on 
palju huvitavaid fakte, mainitakse erinevaid 
nimesid. Kõik kirjad on varustatud suure-
päraste kommentaaridega. 

See on väärtuslik mitte ainult nõukogude 
aja kirjanduse ja kultuuri uurijatele, vaid ka 
inimestele, kes lihtsalt tunnevad huvi selle 
aja vastu. Teos annab ülevaate, kuidas elas 
ja töötas Juri Lotman, see on tema elu ja 
loomingu omalaadne ajaraamat. 

audoKtor boriss uspensKi  
ja eesti

Mihhail Trunin
aastal 2016 tallinna üliKooli audoKtoriKs promoveeritud 
boriss uspensKi räägib oma sõitudest eestisse ning Koostööst 
siinsete Kolleegidega. 

Dr Boriss Uspenski

Tallinna Ülikoodi audoktor professor 
Boriss Uspenski (snd 1937) on Vene riik-
liku teadusülikooli kõrgema majanduskooli 
professor ja Napoli ülikooli L’Orientale 
emeriitprofessor, üks tänapäeva silma-
paistvamaid teadlasi semiootika, ajaloo ja 
lingvistika valdkonnas. Uspenski on üks 
Tartu-Moskva semiootikakoolkonna asuta-
jaliikmeid ning Juri Lotmani kunagisi lähe-
dasemaid sõpru ja kaasautoreid. 
Boriss Uspenski tunnistab, et tänapäeva 
semiootikat ta ei jälgi. „See rikub mu tuju, 
eelistan tegeleda oma teemadega,” lausub 
ta, nähes selle ala töödes teooriat teooria 
pärast. Küll peab ta semiootilisteks Meyer 
Schapiro töid visuaalkunsti kohta või 
Roman Jakobsoni artikleid. „Need teadlased 
võisid mitte kasutada semiootikatermino-
loogiat, aga nad tegid seda, millega ka meie 
hiljem püüdsime tegeleda: nad nägid uuri-

Olite heades suhetes Juri Lotmaniga. Kas te 
pidasite teda eesti kolleegiks?
Minu sõber Juri Lotman elas Eestis ja 
pühendas oma elu Tartu ülikoolile, kuid 
mina ei pidanud teda eesti kolleegiks. Ta oli 
vene kultuuri inimene. Olin väga kurb, kui 
Tartus Burdenko tänava majale (praegu Veski 
– toim), kus Lotman elas, pandi mälestus-
tahvel mitte vene, vaid eesti ja inglise keeles. 

misobjekti märgilist iseloomu,” 
nendib ta. 
Uspenski arvates on praegused 
semiootikud, eriti Põhja-Amee-
rikas, huvitatud mitte objekti 
märgilisest iseloomust, vaid 
kirjeldamise keelest kui sellisest. 
„Ma ei saa aru, kuidas võib seda 
keelt rakendada!” kurjustab ta. 
Prantsuse semiootikud olevat 
aga veel halvemas seisus, kuna 
on ideoloogiliselt angažeeritud. 
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loogilistele kollektsioonidele mõeldud nn 
luuhoidla ehitust. Kogus on ca 50 000 karpi, 
see peaks huvi pakkuma kõigile Läänemere 
piirkonna muinasteadlastele.

Säilitatakse Eesti arheoloogia arhiivi ehk 
materjale selle kohta, kuidas ja millal on 
esemed leitud – sel on väärtus aastasadadeks. 
Juba 15 aastat korraldatakse mööda Eesti-
maad ringlevat rändnäitust „Aasta arheoloo-
gias“, mille huvilisi loetakse tuhandetes. 

Tulvana lisandub hobiarheolooge. Õnneks 
tohib metallidetektoriga esemeid otsida vaid 
peale koolitust. Tamla koolitabki hoolega 
ning ka leide muudkui lisandub. „Kindlasti 
pole arheoloogia parimad ajad möödas,“ 
hindab ülikooli teaduskogu juhataja. 

riigi  riKKuse hoidja
TLÜ arheoloogia teaduskogu on nime-
tatud ka arheoloogiamuuseumiks, aga päris 
muuseum see siiski pole. Raha saadakse 

riigilt – sest kelle muu omad need esemed 
olla saaks? – eelkõige kogude säilitamiseks 
ja korrastamiseks. 

Nii on 300 m² ekspositsioon küll olemas, 
aga nn poolkinnine. Vaatamata sellele käib 
Rüütli tänaval 600-700 külastajat aastas. 
Eriti usinad on gümnaasiumite lõpuklasside 
õpilased enne eksamit. „Ajalooõpetajad 
end arheoloogias väga kindlalt ei tunne,“ 
selgitab Tamla. Eriti nauditakse peit- ja 
aardeleide. Ülle Tamla ise naudib ka, üht 
leidu lausa iga päev. 

Teekond selle leiuni oli lihtne. Tamla 
lõpetas aastal 1974 Tartu Ülikooli, ühena 
neljast arheoloogist sel aastal, ja asus tööle 
toonasesse Teaduste Akadeemia Ajaloo 
Instituuti. Alustas nn fondide sektorist, 
parema ametinime puudumisel laborandina, 
hoolitsedes esemete säilitamise eest.

Esemed lebasid kappides, kapid asusid 
koridorides – kogude korrastamine võttis 

K i n d l a s t i  p o l e 
a r h e o l o o g i a 
pa r i m a d  a ja d 

m ö ö da s .

Ülle Tamla näitab arheoloogia teaduskogu aardeid. Paremal on haruldane 11. sajandist pärit hõbeda ja kullaga 
kaunistatud mõõga käepide Are põletusmatustega kalmest Saaremaalt.

   tallinna ülikool ulatub omalaadsel 
moel väga kaugesse ajalukku. nimelt 
leiate rüütli tänaval asuvast hoonest 
arheoloogia teaduskogu, sellest kogust 
aga 1,3 miljonit esemeleidu. 

Veel leiate te sealtsamast teaduskogu 
juhataja, kes oskab öelda, kas ese on pärit 
tema 1,3-miljoni-kogust või mitte. „Seda 
tööd tehes areneb välja eriline nägemis-
meel,“ tunnistab Tamla. Loomulikult käib 
jutt omalaadsetest ehk nn tunnusesemetest, 
mitte savinõukildudest või rohkearvuliselt 
vermitud müntidest.  

„See on Eesti suurim arheoloogia teadus-
kogu,“ rõhutab Tamla. Veel ütleb ta, et tema 
teeneid asjatundjana kasutatakse meelsasti, 
kuna ta suudab paika panna eseme pärine-

mise ajalised raamid. See on põhjus, miks ta 
kuulub arheoloogia ekspertnõukogusse. 

Kui viimast lausub Tamla uhkusega 
hääles, siis küllalt erapooletult tunnistab ta, 
et president Toomas Hendrik Ilvese omistas 
talle tänavu teenetemärgi. 

mineviK tuleviKu võtmes
Tamla juhitavat kogu kasutatakse hoolega. 
Seda teevad nii kodu- kui välismaa tead-
lased, aga ka üliõpilased. „Kõik Eesti arheo-
loogid on meie majast läbi käinud,“ tõdeb 
juhataja. „Arv avaldab muljet.“ 

Pärast Tallinna Ülikooli sündi loodi ka 
arheoloogia professuur. Võimalused on 
suured just keskaja arheoloogias, aga tõsi on 
see, et kui riigil on vähe raha, jätkub seda 
veelgi vähem ajaloo tarvis. Plaaniliste kaeva-
miste maht teeb selget vähikäiku.

Keskuse 14 töötajat aga jätkavad usinalt. 
Töötavad hoidlates, käivad tihti maastiku-
inspektsioonidel ja kaevamas, kirjutavad 
arheoloogia teadus- ja  populaarteaduslikele 
väljaannetele ja räägivad, milline on  arheo-
loogiliste leidude ja mälestiste väärtus, mida 
on võimalik nende abil teada saada, miks 
tunda uhkust selle üle, mis meil olemas on ja 
mida võime veel avastada. 

Kaks töötajat tegeleb viimaste aastate ühe 
sensatsioonilisema  arheoloogilise avastuse 
–  Saaremaalt Salmelt välja kaevatud  kahe 
eelviikingiaegse laevmatuse leidude konser-
veerimisega, üks valmistab ette arheozoo-

Kuldse spiraalsõrmusega 
ülle tamla

Sulev Oll
neli aastaKümmet arheoloogiale pühendunud tallinna 
üliKooli teadusKogu juhti ülle tamlat ehivad nii ajaloolise 
Kuldsõrmuse Koopia Kui Ka valgetähe v Klassi teenetemärK.  

rohelised lehed ajalo ost
Aastatel 1990-1991 kaevas Ülle Tamla 
oma kodulinnas Pärnus, avades osa 
linna müürist ja selle tagusest hoones-
tusest. Paigas, kus praegu pannakse 
paari noorpaare, sai arheoloog 
omalaadse ilmutuse. Ta nägi märjas ja 
tihkes kultuurkihis orgaanilisest mater-
jalist leide, mis tavatingimuses hävivad 
kiiresti. Mõnda küll vaid mõne hetke 
jooksul: nii haihtus 14. – 15. sajandist 
pärit loomasõimes rohekate lehtedega 
puuoks tema silmade all nagu ulme-
filmis!
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antropotseen Kui 
Koostöövõimalus

Tiiu Koff, Ulrike Plath, Kati Lindström
Küsimusele, Kas meil on Käes uus ajastu või mitte, saab vastata 
teadlaste interdistsiplinaarses Koostöös. 

ühiselt ajalo olise 
Klimatolo o gia po ole
Selleks et siduda keskkonnaajaloolasi, 
arheolooge, geograafe, ökolooge ja biolooge 
ning antropolooge tihedamini ühises mõtle-
miskeskkonnas, on juba aastaid tegutsenud 
KAJAK − keskkonnaajaloo keskus. Kaasatud 
on teadlased, kelle huvivaldkonda kuuluvad 
keskkonna ja inimkultuuri koosmõju ning 
nende vastastikune toime ajaloo vältel. 

KAJAKi kaudu toimib koostöö nii 
ülikooli (LTI, TÜHI ja Ökoloogia keskuse) 
sees, Eesti ülikoolide vahel kui ka rahvus-
vaheliselt ühise eesmärgi nimel: jõuda seni-
sest terviklikuma arusaamani Eesti alade ja 
siinse piirkonna keskkonnamuutustest ja 
-arengutest muinasajast uusima ajani välja.

Ühine uurimisteema võiks olla ajalooline 
klimatoloogia, mis on end viimase 25 aasta 
jooksul nii Euroopas kui ka kogu maailmas 
omaette uurimisvaldkonnana kindlalt 
kehtestanud. Sellest on ühtlasi saanud 
musternäide interdistsiplinaarse koostöö 
vältimatusest ja viljakusest.
Selleks et selgitada kliimamuutuste ja 
ühiskondliku arengu vastastikust toimet 
pikemas vaates, on vaja paljude erialatead-
laste koostööd (ajaloolased, demograafid, 
paleoökoloogid, vulkanoloogid jt). Loodus-
teadlastelt saadud kliimateave (mis põhineb 
kaudsetel ehk proxy-andmetel, nagu dend-
rokronoloogia, õietolmuanalüüs) täiendab 
kirjalikke allikateateid, aidates nõnda 
ületada lünki teadmises. 

Selleks et selgitada välja trende kliima 
ajaloos ja vältida juhuslikkust, tuleb paleoö-
koloogiliste andmete süstematiseerimise 
järel siduda saadud teave klimaatiliste 
muutustega ning valideerida ajalooliste 
andmetega. Ülikooli uurimisfondile on ka 
vastav taotlus esitatud. Kuid uurimistee-
masid ja koostöövõimalusi on rohkem.

Küsimusele, kas me elame antropotseenis, 
pole hetkel veel vastust. Kuid äkki polegi 
kindlat teadmist vaja? Ainuüksi küsimuse 
püstitamine on käivitanud protsessi, mis viib 
kokku loodus-, ühiskonna- ja humanitaar-
teadlasi, pakkudes kõikidele sõnapaari „kesk-
kond ja inimene” raames võimalust luua 
oma eriala kõige värskemaid ja huvitavamaid 
mõtteid, selleks et aidata üheskoos kaasa 
globaalsete probleemide lahendamisele, mis 
ei jäta paraku puutumata ka Eesti ühiskonda, 
loodust ja kultuuri.

a n t r o p o t s e e n i  K u i 
i n i m e s e  a ja s t u  m õ i s t e 

pärineb juba 2000.  aastast, 
K u i  pau l  C r u t z e n 

ja  e u g e n e  s t o e r m e r 
ava l da s i d  r a h v u s va h e l i s e 

g e o s fä ä r i - b i o s fä ä r i 
p r o g r a m m i  i g b p 

u u d i s K i r ja s  s e l l e n i m e l i s e 
a r t i K l i .  e e s t i  t e a d u s e s 

p o l e  s e l  t e e m a l  s i s u l i s t 
a r u t e l u  v e e l  a l g atat u d . 

geoloogid on veendunud, et elame 
holotseenis, geoloogilises ajastus, mis 
algas umbes 11 700 aastat tagasi viimase 
jääaja lõpuga ja mida on iseloomustanud 
inimese arengule soodne püsiv kliima.

Kuid jälgides maailma ja sündmusi meie 
ümber, tekib soov väita, et käes on uus, ekst-
reemsete ilmastikutingimuste, liikide massi-
lise väljasuremise ja keskkonnakatastroofide 
ajastu, kuhu meid on lükanud just need 
kultuuriprotsessid, mida oleme harjunud 
pidama viimase paarisaja aasta saavutusteks. 

Kas inimesest on tõesti saanud globaalsel 
tasandil loodusprotsesse kujundav jõud?

inimeste, mitte KesKKonna mured
Kui mõelda ajaloolises plaanis kolonisatsioo-
nile ning sellega kaasnenud liikide, kaupade 
ja inimeste liikumisele või põllumajandu-
sele, mis on muutnud muldade koostist, 
lisades sinna väetisi ja pestitsiide, rääkimata 
linnastumisest ja kliima soojenemisest, on 
jah-vastus kiire tulema. Kuid kas on see nii, 
kui mõelda geoloogilistele protsessidele, 
mis toimuvad teistsuguses aegruumis kui 
inimene hoomata võib?

Üle maailma plahvatuslikult kerkinud 
küsimusele, kas elame antropotseenis ja 
mida see võiks meie endi ja meie järg-
laste jaoks tähendada, otsivad vastust ka 
TLÜ teadlased, seda uues arengukavas ette 
nähtud interdistsiplinaarsuse võtmes. Kesk-
konnaprobleemid pole ju keskkonna prob-
leemid, vaid inimese omad. 

Nõnda tõuseb vajadus rääkida kesk-
konnast ka humanitaarteadustes, arendada 
keskkonnaajalugu kui uut ajaloo distsipliini 
koostöös loodusteadlastega, kaasates sinna 
ka kõrvalerialasid. Sõnas „keskkonnahuma-
nitaaria” ühinevad keskkond ja anthropos. 
See inimlik faktor avab ukse kõikidele 
humanitaarteadlastele, kellele seni arutelus 
globaalsete keskkonnaprobleemide üle kohta 
ei olnud. 

neis tingimustes paraja aja. Aga leide 
õppis jällegi hästi tundma! „Sain selgeks 
kollektsioonid kiviajast keskajani välja,“ 
tunnistab Tamla.

omapär ane Karjääriredel
Nii arheoloogiakogu kui ka selle juhi 
enda kujunemislugu on siiski palju keeru-
lisemad. Tamla on pidanud laborandi, 
ökonomisti, fondihoidja, peavarahoidja, 
fondide sektori juhataja ameteid, varem 
Teaduste Akadeemia, nüüd Tallinna 
Ülikooli juhtimise all.

Kogu otsis oma õiget kohta 1984. 
aastani, mil valmis Rüütli tänava hoonete-
kompleks. Seal on spetsiaalhoidlad ning 
valuuta eest soetatud liugriiulid. 21. 
sajandi alguses oli Ajaloo Instituut üks 
neist, kes panid aluse Tallinna Ülikoolile. 
Ning aastast 2006 on Tallinna Ülikooli 
arheoloogiakogud riigi varad. „Tunnustu-
sena meie tööle,“ lisab Tamla. Kusjuures 
tunnustus tähendas ka raha.

Ühel hetkel hakkas kogu juht aga 
sõrmes kandma kuldset spiraalsõrmust. 
Miks? Ta lihtsalt kaevas selle välja!

Muidugi pole lugu nii lihtne ning 
sõrmus mitte päris SEE sõrmus. Tamla 
osales arheoloogilistel kaevamistel ülikooli 
esimesest kursusest saati, esimest korda 
juhtis ta neid aastal 1975, seda Mõigu 
maaharimisest lõhutud tarandkalmel. 

Ja siis see juhtuski! Kuigi Eestis leitakse 
kuldesemeid üliharva, tuli päevavalgele 
kullast spiraalsõrmus. Ülle kolleegid lasid 
sellest koopia valmistada ning kinkisid 
naisele 50. sünnipäevaks. 

Kuldsõrmus sõrmes on Tamla siiski 
valdavalt tegelenud viikingiaegse hõbe-
daga: esemete valmistamise tehnoloogia 
ning juveliirkunsti nüanssidega. Dokto-
ritöö lõpetamine on jäänud tahtejõu taha. 
Aga ehk õnnestub see siiski lõpetada! 
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kalendrid kannavad juba uue ajastu vaimu, 
on rokokoo vinjettide ja teistsuguse värvila-
hendusega. Nii saab öelda, et 1772. aasta oli 
kalendrikujunduses murranguline ja kahe 
samal aastal trükitud kalendri eri versioonide 
abil saab seda eriti ilmekalt uurida. 

olulisi  avastusi
 — 2015. aastal juhtis Saksa teoloog Michael 

Lapp tähelepanu 1612. aastal Marburgis 
trükitud Jacob Sartoriuse kalvinistlikule 
teosele, mille seni teadaolev ainus 
Euroopas säilinud eksemplar asub just 
Tallinnas. 

 — 2013. aastal avastas Oxfordi ülikooli 
ajaloolane Leigh Penman TLÜ AR 

baltika kogudest 1648. aastal 
Amsterdamis trükitud Tobias Schnäuberi 
usutunnistuse, mis on seni teadaolevalt 
ainus raamatu säilinud eksemplar.

 — 2013. aastal tuvastas Eesti uurija 
Kaspar Kolk, et üsna haruldase, 
1649. aastal Tartus trükitud Johannes 
Gezeliuse kreeka-ladina sõnaraamatu 
köitematerjaliks on kasutatud 
pärgamendilehte, mis pärineb 1457. aasta 
trükisest. Tegemist on Mainzi psaltriga, 
mis on pärit sõna otseses mõttes 
trükikunsti hällist ja mida tuntakse 
Gutenbergi piibli järel teise teadaoleva 
trükiteosena. 

Aastal 1772 Tallinnas Lindforsi trükikojas valminud kalender 
(vasakul), 1648. aastal Tartus trükitud kreeka-ladina sõnaraamat, 
mille köitmisel kasutati 1457. aasta Maintzi psaltrit (ülal) ja 1612. 
aastal Marburgis trükitud kalvinistlik teos. Fotod Rene Haljasmäe.

suured avastused 
raamatuKogus

Aija Sakova
igal aastal avastataKse tallinna üliKooli aKadeemilise 
raamatuKogu Kultuurilooliste baltiKa Kogude hulgast mõni 
haruldus – euroopa või maailma ainus teadaolev säilinud 
raamatueKsemplar. 

avastused saavad võimalikuks kõigepealt 
seetõttu, et kogud on äärmiselt väärikad, 
ulatudes tallinna oleviste avalikust 
raamatukogust (asutatud 16. sajandi 
keskpaigas) kuni olulise baltisaksa 
teadusseltsi eestimaa Kirjanduse ühingu 
(Estländische literärische Gesellschaft) 
raamatukoguni. 

Lisaks on olemas elektroonilised andme-
baasid ja kuna infot sisestatakse neisse 
standardiseeritud kujul, võimaldab see 
teavet jagada suuremate üleeuroopaliste või 
ülemaailmsete andmebaasidega. 

Akadeemilises Raamatukogus olevaid 
vanu ja haruldasi raamatud kantakse elekt-
ronkataloogi ESTER, kuid info konvertee-
ritakse ka Euroopa Teadusraamatukogu 
Konsortsiumi ehk CERLi andmebaasi  
Heritage of Printed Books.

r aamatu turu piKK ajalugu 
Me teame väga hästi, millistest eestikeelse-
test ja Eestis trükitud võõrkeelsetest raama-
tutest on meie kogus ainueksemplarid ja 
haruldased, kuna neid on piisavalt uuritud. 
Küll pole täit ülevaadet, millised nendest 
vanaraamatutest, mis on trükitud teistes 
Euroopa riikides, aga säilivad Akadeemilise 
Raamatukogu kogudes, on haruldased või 
koguni ainueksemplarid. 

Vanaraamatute all mõeldakse Lääne-
Euroopa kontekstis enne 1830. aastat, enne 
käsipressilt mehaanilisele pressile ülemi-

nekut trükitud teoseid. Eestis võib vanaraa-
matu piiriks nimetada 1850.−1860. aastaid. 

Euroopa raamatuturg toimis juba 16. ja 
17. sajandil. See tähendab, et Eesti kogudes 
võib olla tallel raamatuid, mis on trükitud 
Marburgis, Antwerpenis või mujal ja millest 
ei pruugi olla säilinud ühtki teist eksemplari 
peale meie oma. Me lihtsalt alati veel ei tea 
seda ja see teeb töö väga põnevaks. 

polnudKi sama Kalender!
Kui Akadeemilises Raamatukogus sisaldu-
vate trükiste kajastamine suurtes üleeuroo-
palistes andmebaasides teeb võimalikuks 
välismaiste uurijate avastused meie kogu-
dest, siis sellises koostöös on ka Eesti retro-
spektiivsesse rahvusbibliograafiasse kuulu-
vate trükiste osas võimalik midagi avastada.

Alles sel kevadel leidsid Tiiu Reimo 
ja Helje-Laine Kannik, et üks Göttingeni 
ülikooli raamatukogus säiliv 1772. aastal 
Tallinnas Lindforsi trükikojas trükitud 
kalender, mida seni on peetud samal aastal 
ja samanimelise Tallinnas trükitud kalendri 
„Ehst-Liefländischer Calender” üheks 
eksemplariks, ei ole seda mitte. 

Võrreldes Göttingeni eksemplari digi-
taalset koopiat, mis on kättesaadav vd18.de 
andmebaasi vahendusel, sai selgeks, et tege-
mist on kahe eri kalendriga. Kui Göttingeni 
1772. aasta kalender on kujunduselt ja stiililt 
sarnane varasemate Tallinnas trükitud kalend-
ritega, siis Tallinna ja Tartu kogudes säilivad 
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MEDIT uurib tänapäeva meediamuutusi 
ja digitaalset nüüdiskultuuri mitmesugustest 
nurkadest, sealhulgas klassikaliste humani-
taarteaduslike meetoditega. 

Lisaks nii ideoloogilisele kui ka puhtalt 
praktilisele küsimusele, kuidas tagada 
kultuuri jõudmine tänapäevase e-riigi koda-
nikeni, on uurimise all laiemad küsimused. 

 — Kuidas digitaalne nüüdiskultuur inimeste 
suhtlusest ja tegevusest sünnib? 

 — Kuidas digitaalne vahendatus kultuuri 
arengut mõjutab?

 — Kuidas tagada tõeliselt innovatiivsete ja 
avalikku väärust lisavate kultuurivormide 
esilekerkimine ühiskonnas?

Selliste uuringute tarvis on MEDITi 
koosseisus käivitunud digihumanitaaria 
uurimisrühm. Viimastel aastatel maailmas 
plahvatuslikult arenenud digihumanitaaria 
uurib enamasti digiteeritud kultuuri suuri 
sisukorpusi uute kvantitatiivsete meetodi-
tega. Niisugusel kombel saab kultuuris ja 
tema arenguloos avastada allhoovusi, mis 
jäid seniste meetoditega märkamatuks. 
MEDITis on ühelt poolt plaanis koguda ja 
uurida just suuremaid andmekorpusi, teisalt 
aga mõtestada digihumantaaria mõistet laie-
malt. Selle käigus analüüsitakse ka üksikuid 
digitaalseid kultuurinähtusi, näiteks inter-
aktiivseid installatsioone muuseumis või 
veebiajakirjanduse vorme ja praktikaid. 

Nii lähi- kui ka distantsanalüüside puhul 
plaanitakse võtta nii administratiivseid kui 
ka kriitilisi positsioone, kui kasutada tuntud 
meediauuringute klassiku Paul Lazarsfeldi 
jaotust. Eesmärk on uuringutega toetada 
Eesti kultuuriinstitutsioonide paremat ja 
eesmärgipärasemat toimimist, küsida, kas 
seadestu ikka toimib ühiskonna ja kultuuri 
toetamisel parimal võimalikul moel. 

Äsja käivitus MEDITis projekt, mis uurib 
võimuvõitlust audiovisuaalse sisu, nii 

pärandi kui ka uue sisu, pakkumise ümber 
veebis, samuti seda, kuidas kujunevad nende 
vahekordade tagajärjel audiovisuaalse sisu 
metaandmete tehnilised standardid. Eeldus 
on, et standardid hakkavad mõjutama seda, 
kuidas sisu eri otstarbel hiljem leitakse, see 
omakorda mõjutab laiema kultuurimälu 
kujunemist.

lo omisel on lo ovl ab or
MEDIT on BFMi uurimiskeskus. Sellest 
tulenevalt on erilise tähelepanu all just 
audiovisuaalse digikultuuri vormid: trans- 
ja ristmeedia, videomängud, virtuaalne 
reaalsus, liitreaalsus, voogedastus, inter-
aktiivne video, digiteeritud audiovisuaal-
pärandi uuskasutus jpm. 

Kuna trans- ja ristmeedia ning mängu-
arenduse vallas on BFMil ka õppekavad, 
on tudengid kaasatud MEDITi eksperi-
mentaalsetesse loovprojektidesse, nende 
oma projektid hakkavad saama MEDITilt 
lisatuge. Selleks on sisseseadmisel MEDITi 
loovlabor. 

Enamik loovlaboris arendamisele tule-
vaid eksperimentaalseid projekte saavad 
plaani kohaselt olema koostööprojektid 
Eesti kultuuri- ja meediainstitutsioonidega, 
kus MEDIT pakub loovaid arendustee-
nuseid. Praegu on koostöö plaanis Eesti 
Ajaloomuuseumi uute interaktiivsete raken-
duste arendamiseks ja ERRiga ristmeedia 
lahenduste loomiseks. 

Olgu tegu arendusteenuste, rakendus-
uuringute või kriitilise uurija positsiooniga, 
igal juhul on MEDIT rõhutatult suunatud 
Eesti ühiskonna ja kultuuri teenimisele. Ta 
on justkui avatud dialoogiplatvorm, mis 
on mõeldud selleks, et Eesti saaks oma 
suhte digitaalse nüüdiskultuuriga lähematel 
aastatel võimalikult hästi paika loksutatud. 

digiKultuuri uuringute 
plahvatus

Indrek Ibrus 
Kultuur on e-riigi teenuste areaalist seni pigem 
Kõrvale jäänud. miKs see nii on, uurib tallinna üliKooli 
meediainnovatsiooni ja digiKultuuri tippKesKus ehK medit. 

eesti on e-riik, seda teame kõik ja oleme 
selle üle uhked. riik pakub kodanikele 
suurt hulka mugavaid e-teenuseid: dekla-
reerime digiseadmete abil makse, valime 
interneti kaudu rahvaesindajaid, broneeri-
me arstide juurde aegu, pääseme kiirelt ligi 
epikriisidele ja tervisandmetele, taotleme 
riigiportaalis toetusi, lasteaiakohti jne. 

Kõik on tõesti väga mugav. Kuid ometi on 
suur osa elust, isegi inimeseks olemise alus, 
e-riigi teenuste areaalist huvitaval kombel 
natuke kõrvale jäänud. See on kultuur. 

Kas seeKord maailma sabas?
Jah, me võime Piletilevist pileteid osta, 
pääseme ligi suuremale osale vanadest 
ajalehtedest ja ajakirjadest, saame ERRi 
saateid netist nii otse kui ka järelvaadata. 
Erasektoris on telekomide filmiteenused ja 
eratelekanalite portaalid. 

Kuid arvestades innovatsiooni muude 
teenuste alal on kultuurisektori digiteenused 
paljuski vana ja olemasoleva üks-ühele 

ülekandmine. Maailm on täis põnevaid 
interaktiivseid ja uuenduslikke kultuu-
riteenuseid, kuid Eesti, mis muidu digi-
asjandusega igal areenil silma tahab paista, 
on kultuurivallas paljuski kodutöö tegemata 
jätnud. Ja see valik on kõnekas. 

Miks on nii, et kultuuriministeeriumi 
eelarves domineerivad mahukad investee-
ringud betooni, aga suhteliselt marginaalsed 
summad Eesti kultuuripärandi digiteerimi-
seks ja kättesaadavaks tegemiseks ei jõua 
riigieelarvesse? 

Miks ei arutle me ühiskonnas selle üle, 
milliseid tõeliselt lisaväärtust toovaid digi-
teenuseid tahame ERRilt, muuseumitelt, 
filmiloojailt, muusikutelt, õpikukirjastajatelt, 
arhiividelt jne? Miks?

nüüdisKultuur uurija l aual
Osaliselt just sellistele küsimustele vasta-
miseks asutati Tallinna Ülikoolis uus uuri-
miskeskus – TLÜ meediainnovatsiooni ja 
digikultuuri tippkeskus (MEDIT). 

TLÜ Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse juhataja Indrek Ibrus

m a a i l m  o n  tä i s  p õ n e va i d 
i n t e r a K t i i v s e i d  ja  u u e n d u s l i K K e 

K u lt u u r i t e e n u s e i d ,  K u i d  e e s t i ,  m i s 
m u i d u  d i g i a s ja n d u s e g a  i g a l  a r e e n i l 

s i l m a  ta h a b  pa i s ta ,  o n  K u lt u u r i va l l a s 
pa l j u s K i  K o d u t ö ö  t e g e m ata  jät n u d .
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kasutus eeldab ju keskkonda, milles on 
teiste vahenditega mugavam ja mõnusam 
liigelda. Siiski võib julgelt öelda, et viimase 
kümnendi jooksul on jõudsalt esile 
kerkinud mõtteviisid, mis pooldavad palju 
enam rattasõitu ja jalakäimist.

Esmajoones peab jalakäijal olema 
avalikus ruumis meeldiv olla. Mitte ainult 
liikuda, vaid ka seal viibida. Samuti on 
oluline, et jalakäijate loomulikke liikumist-
rajektoore ei takistataks liigsete fooride või 
barjääridega. 

Keskkond peab olema mugavalt kasu-
tatav, mis võib tähendada, et autodega on 
veidi ebamugavam liigelda. Mugavalt kasu-
tatav linnaruum tähendab ka häid liikumis-
võimalusi ühistranspordipeatuste vahel, mis 
kipub linnaplaneerijatel meelest minema. 

Heast ja kiirest ühistranspordist on vähe 
abi, kui peatusest edasi ei ole mõnus liikuda. 
Loomulikult tahavad ka ratturid teid, mis 
oleksid autodest eraldatud, aga lubaksid 
kiirelt ühest punktist teise liikuda.
Milliseid riike võiksime linnaruumi mõttes 
eeskujuks võtta?

Hollandit ja Taanit. Eks häid näiteid leiab 
kõikjalt, aga need kaks on inimesekeskse 
linnaruumi kujundamisel kõige kaugemale 
jõudnud.

Sellega seoses meenub mulle üks huvitav 
seik Riigikogu stenogrammist 1990ndate 
keskel, kui arutati uue seaduse loomist või 

pigem olemasoleva muutmist. Seda vedav 
riigikogulane lausus teda ilmselt häirivate 
küsimuste peale, kas seaduses kavandatu 
ikka ka Euroopa kogemustele vastab, et siin-
kohal arutatakse ikka Eesti õigusakti. 

Arvan, et kuigi me tõesti saame mujalt 
palju õppida, siis selles veidi pahuras ütle-
mises on oma tõde. Me kipume liiga palju 
vaatama teiste riikide poole, justkui me ise 
ei suudakski midagi kasulikku ja huvitavat 
välja mõelda, olgu selleks kas või parkimise 
reguleerimise viisid.
Saite hiljuti ka järeldoktorandi toetuse. 
Millised on edasised plaanid?

Mind huvitavad kõndimispraktikad, 
jalakäijate väljakujunenud liikumisteed ja 
-viisid. Uurin jala käimisega seotud tavasid 
ja kombeid, mis sageli ka seadusega lubatust 
lahknevad. Kasutan videotehnikaid rist-
mike analüüsimiseks ning kõnnin inimeste 
igapäevastel trajektooridel kaasa, et jala 
käimise eelistusi ja normaalseks peetavaid 
liikumisi lähemalt tundma õppida.

Soovin rohkem teada, kuidas jalakäijad 
fooridesse suhtuvad, millised on tavapä-
rased fooride eiramise olukorrad, kuidas 
jalakäijad ja autojuhid omavahel tänava-
ruumis suhtlevad –ennekõike mitteverbaal-
selt – ning kuidas oma liikumisteid valitakse 
ja mõtestatakse. Uurin, milliseid küsimusi 
liikluse reguleerijad jala käimise korralda-
misel keskseteks peavad.

p r a e g u  e i  s a a 
e e s t i  ü h i s K o n na 

m õ t t e v i i s i 
K i r j e l da da  t e i s i t i 
K u i  au t o K e s K s e na .

mugav avaliK ruum paKub 
liiKumisvabadust

Kerli Onno
humanitaarteaduste instituudi teadur tauri tuviKene 
ühendab oma uurimistöös nõuKogude aja pärandi ning 
praeguse eesti ühisKonna- ja linnaruumi. millised võiKsid 
tema arvates olla linnaKujunduse eelistused?

Teie doktoritöö „Vabadus parkida: post-sotsia-
listlik automobiilsus Tallinnas, Eestis” sai 
hiljuti riikliku tunnustuse. Mida Te täpsemalt 
uurisite ja milliste tulemusteni jõudsite?

Uurisin arusaamisi parkimise regulatsioo-
nidest järelnõukogude perioodi Tallinnas. 
Kuigi töö fookuses oli parkimine, läksin 
teemaga mõneti kaugemale. Õigupoolest viis 
materjal ise mind avarama vaate poole. 

Kirjutasin vabadusest põhiseaduse 
kontekstis ehk analüüsisin, kuivõrd võib 
omavalitsus sekkuda inimeste ellu näiteks 
autode parkimist maksustades. Minu jaoks 
oligi tähelepanuväärseim järeldus, et ka 
esmapilgul vähetähtis ja kõrvaline teema, 
nagu parkimine, võib olla ühiskondlikult 
oluline. See ulatub põhiseaduse ja alusaru-

saamadeni, mida tähendas kodanike jaoks 
olla vaba nõukogude aja järgsel perioodil.

Kuigi sageli on väidetud, et linnavõim 
on paindlik ja nende kaalutlusõigus lai, siis 
seda polnud näha tühermaadel paiknevate 
eraparklate reguleerimisel. Parklate mate-
riaalsus oli üks osa linna ja juriidika vahe-
lises võimumängus. Kuna kruntide pinna-
kate on vaid kruus ja ehitus ei lähe süga-
vamale kui 30 cm, ei näe õigusaktid seda 
ehitustegevusena ning seega paigutuvad 
parklad väljapoole omavalitsuse võimupiire.

Niisuguste detailide olulisuse põhjal aren-
dasin Michel Foucault’ valitsemiskunstide ja 
Bruno Latouri toimija-võrgustiku teooriatele 
tuginedes terminit „materiaalne valitsemis-
ratsionaalsus” (material governmentality). 
Termini teoreetiline arendamine nii kirjan-
dusele tuginedes kui ka Tallinna parkimise 
näitel oli doktoritöö keskseid saavutusi.
Kas Eesti ühiskond on pigem auto- või 
jalakäijakeskne? Millised võiksid olla linna-
kujunduse eelistused?

Praegu ei saa Eesti ühiskonna mõtteviisi 
kirjeldada teisiti kui autokesksena. Rolli 
mängivad linnaplaneerimise ja tänavaruumi 
disaini praktikad, mille tõttu on autoga 
lihtsam ja mugavam hakkama saada kui 
teiste vahenditega. 

Ent ei saa jätta tähelepanuta ka inimeste 
endi eelistusi. Teinekord nähakse elu ilma 
autota täiesti võimatuna. Väiksem auto-

Tauri Tuvikene



18 19Tallinna ülikooli ajakiri / nr 9 / kevad 2016 Tallinna ülikooli ajakiri / nr 9 / kevad 2016

Kindlasti üllatas meie suur meedia-
tarbimine. Kuigi ajalehtede tiraažid 
vähenevad nii nagu igal pool, on need 
rahvaarvuga võrreldes ikkagi väga 
suured. Eestlased on lugeja rahvas. 

Hämmastab tavaliselt ka see, et 
meie meediat ei reguleeri riik, vaid 
ringhääling tegutseb seaduse alusel. 
Üks teema ongi alati, kui hästi või 
halvasti toimib meedia eneseregulat-
sioon. Tarmu Tammerk ERRst, kes on 
ka rahvusvahelise meedia ombudsma-
nide organisatsiooni esimees, on olnud 
väga populaarne esineja.

Tagasiside põhjal võin öelda, et 
kõige huvitavamad on olnud Andres 
Jõesaare ristmeedialoengud. Nii mõnigi 
on kinnitanud, et see avas täiesti uue 
lehekülje. Aga me räägime ausalt ka 
asjadest, mis on halvasti. Näiteks meedia 
kolletumisest või sellest, kuidas ei tehta 
vahet olulisel ja ebaolulisel, kui vähe 
huvitab meie meediat muu maailm.

Kõigile on huvi pakkunud meedia 
ja poliitika suhted. Väga sügava mulje 
jätsid meie poliitikute noorus ja avatud 
suhtlemislaad: fakt, et ajakirjanikel on 
Riigikogu esimehe mobiilinumber ja 
et ta vastab kõnedele, aga ka maail-
marändurist kaitseministri teadmised 
ja vahetu suhtlemine. Need on meie 
meelest on loomulikud, ometi kohtab 
sellist ligipääsu poliitikutele üsna harva. 

Kõige enam huvitavad neid aga 
mobiilsed ja digitaalsed lahendused, 
uued tehnoloogiad. Paljudele küla-
listele tundub, et nad on tulevikku 
reisinud. Ühes Keenia ajalehes ilmus 
hästi vahva Eesti-teemaline materjal 
karikatuurides, mis kuulutas, et isegi 
päike on meil e-päike.

lõbusaid juhtumisi
Üks viimastest gruppidest oli Keeniast. 

Nende saabumise hetkel jaanuaris näitas kraa-
diklaas −20. Vaatamata sellele otsustasime nad 
varasema plaani kohaselt Aegviidu metsa viia, 
et meie talispordiharrastusi ja saunakultuuri 
tutvustada. Unustamatut vaatepilti pakkusid 
keenialased siis, kui nad meie giidi eeskujul 
selili valgel sillerdaval lumel käsi ja jalgu ringi-
tades lumeingleid tegid. Nad lustisid nagu 
väikesed lapsed, pärast aga kirjutasid toredaid 
lugusid.

Jordaanlastele pakkusin ühel õhtul valida, 
kas minna restorani, ooperit vaatama või 
Saku Suurhalli WAF-koori kontserdile „White 
Christmas”. Nad valisid viimase, vaatamata 
minu hoiatusele, et seal lauldakse ühele teisele 
jumalale. Minu jaoks oli tõeline elamus näha 
muhameedlasi nii siiralt kaasa elamas laulule 
„Püha öö”. Mõtlesin, et äkki on meil kõigil ikka 
üks jumal, ainult nimed on erinevad.

Mongoollased soovisid mõnd peret külas-
tada. Kuna plaan oli Lahemaal ära käia, leid-
sime sealt lambakasvatusega tegeleva talupere. 
Külalised ei uskunud oma kõrvu, et kuulsid, 
et majapidamises on vaid 150 lammast. 
Mongoolia mõõtmeid silmas pidades olid nad 
veendunud, et perenaine eksis nullidega. Aga 
elamuse nad said. Selgus, et keegi polnud varem 
oma kodumaal ühtegi lammast käega katsunud, 
ammugi neile õunu söötnud. Nende tuhan-
depealised lambakarjad on ju kaugel stepis ja 
loomad üsna metsikud.

Restoranis Kaks Kokka tekkis aga 
lambapraega probleem. Seal valmistatakse seda 
nimelt aeglaselt ja madalal kuumusel, nii et liha 
on seest päris roosa. Külalised teatasid, et nemad 
toorest liha ei söö, ja saatsid selle kööki tagasi. 

Aga üldiselt on Eesti moodne köök päris hästi 
maitsenud ja hulga tunnustust teeninud. Kõvasti 
on edenenud ka teenindus, olgu siis hotellides, 
restoranides või poodides. Enamasti ei teki 
keelega probleemi, noorem põlvkond räägib 
korralikku inglise keelt. Eestlased on õppinud 
ennast päris hästi tutvustama ja turundama.

e-päiKese all
Katrin Saks

Kümneid välisajaKirjaniKKe võõrustanud bfmi direKtori 
Katrin saKsa intervjuu iseendaga.

Sind on aeg-ajalt näha ülikooli linnakus ringi 
liikumas üsnagi eksootiliste inimeste seltsis. 
Kas BFM on haaret laiendanud?
Jah, mõned inimesed on üsna kurja pilguga 
vaadanud ja kahtlustanud, et olen hakanud 
pagulastega tegelema. Tegelikult oleme 
tõepoolest tegevust laiendanud. Lisaks 
rohkem kui neljakümnest riigist pärit tase-
meõppe tudengile teeme välismaalastele ka 
täiendkoolitusi. 

Poolteist aastat kestnud projekti käigus 
tõime Eestisse 82 ajakirjanikku 19 riigist. 
Nad tulid Aafrikast, Aasiast, Lähis-Idast, 
Ladina-Ameerikast ja endisest Nõukogude 
Liidust. Nad olid siin viie-kuuepäevastel 
visiitidel, tutvusid meedia ja selle õpetami-
sega, poliitika, majanduse ja e-Eesti lahen-
dustega. Iga programm oli omamoodi rätse-
patöö. See oli arengukoostöö projekt ja sai 
raha välisministeeriumilt.
Mida projekt teile andis?
Me ei soovi, et Eesti oleks tundmatu väike-
riik, mida keegi ei tea ja mis ei lähe kellelegi 
korda. Meil on, mida näidata ja mille üle 
uhke olla. Seda on üldises halinas

kasulik vahel ka endale meelde tuletada. 
Olen käinud peaaegu pooltes maailma 
riikides ja pole Eestist paremat veel leidnud. 
Ilmselt ei leia ka. Oleme suutnud ka kõiki 
oma külalisi üllatada.

 Teisi võõrustades õpime ise, suur ja lai 
maailm tuleb huvitavate inimeste näol kodu-
õuele. Sagedasti on tulijad eri maade tippaja-
kirjanikud, need, keda Egiptuses, Keenias või 
Kasahstanis tunnevad kõik. Nad teavad palju, 
nende arvamus maksab, nendega on huvitav 
meedia ja maailma asju arutada. 

Oleme saanud ajakirjanikelt tagasisidet 
nii vahetult kui ka hiljem avaldatu näol. 
Neil pole kohustust midagi avaldada, ometi 
on reiside põhjal ilmunud suur hulk Eestit 
käsitlevat materjali nii ajalehtedes, raadios, 
televisioonis kui ka blogides. 

Paljud välisajakirjanikud on tunnistanud, 
et nad ei teadnud enne Eestist midagi. Nüüd 
nad teavad ning tänu neile suur hulk teisi 
ka. Ja kes teab, võib olla saame nii ka mõne 

mulle meeldib 
valdur miKita 

Kuvand eestl asest, 
Kellel on ühes Käes 

nu titelefon ja teises 
seenenuga.  mina ise 

olen just selline 
ja niisugusena 

tu t vustan ennast Ka 
Kül alistele.

tudengi juurde. 
Mis neile meie meedias kõige rohkem huvi 
pakub?

Foto: Katrin Saks
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„Koertele meeldivad kassid, aga ei 
meeldi lilled,” kostab ühe grupis osaleja 
suust, mille peale mõlemad õpetajad 
naerma purskavad. „Võib-olla ka vastupidi,” 
sõnab õpetaja Klemet.

Õpiku ja igapäevaelu näidetega õpitakse 
eri olukordades toime tulema. Kohati ajab 
eesti keel kohalikugi segadusse, rääkimata 
mujalt pärit õpilastest. Üks keeletunnis 
osaleja vangutab pead: „Teistpidi, vastupidi, 
tagurpidi … Ma ei saa aru.” 

Mõni tõde võib aga eestlaselegi üllatu-
sena tulla. Näiteks et Eestis on tänavanimed 
alati omastavas käändes, kui tegemist pole 
just omadussõnadega.

paljude siht on b1
Mitmed õppijad uskusid varem, et eesti 

keele lõpuni oskamiseks peab olema siinses 
keelekeskkonnas sündinud, kuid nüüd on 
neil juba rohkem lootust see mõte ise teoks 
teha. Ja tõepoolest, näib uskumatuna, et mõni 
neist, kes küsimustele sulaselges eesti keeles 
vastab, on siin veetnud vähem kui aasta.

Kursused − neli eesti keele ja üks inglise 
keele kursus − algasid 7. märtsil viies 
rühmas. Õpetajateks on 10 vabatahtlikku 
TLÜ õppejõudu, vilistlast ja kraadiõppurit. 

Õppijaid on umbes 40, kõik Eestis 
rahvusvahelise kaitse saajad või taotlejad 
kokku 16 riigist. Mõned on siin elanud 
juba mitu aastat, mõned ainult paar kuud. 
Enamik Tallinnast, mõned ka Keilast, 
Pärnust ja Vaost. 

Õpetajaid üllatas, et suur hulk soovib 
sooritada eesti keele B1-taseme riikliku 
eksami. „See näitab, et inimesed tahavad 
ja otsivad võimalust keelt õppida ja et riik-
likud programmid on selles valdkonnas 
puudulikud. See, et õppijad valisid pigem 
eesti kui inglise keele, näitab, et nad 
soovivad võimaluse korral siia jääda ja 
annavad endale aru, et riigikeele oskamine 
avardab nende võimalusi,” kommenteerib 
keeleõppe üks algatajaid, Tallinna Ülikooli 
Itaalia uuringute ja semiootika professor 
Daniele Monticelli.

„tere, mis teie nimi on?  
ma armastan eesti Keelt!”

Eleen Änilane
tallinna üliKooli humanitaarteaduste instituudi 
õppejõud õpetavad pagulastele ja varjupaigataotlejatele 
vabatahtliKena eesti Keelt. senised 40 õppurit on teinud väga 
suuri edusamme.

Daniele Monticelli

Foto: Eleen Änilane Foto: Eleen Änilane

on esmaspäeva õhtu. suurem osa ülikooli 
töötajatest on tööpäeva lõpetanud ning 
koridorides näeb enamasti kohvitopsidega 
ringi jooksvaid tsükliõppe tudengeid. Kuid 
mitte ainult. õhtuti leiab aset ka suurem 
osa pagulaste keeleõppetundidest. 

Algajate grupis on peaaegu kõik 
õppurid juba kohad sisse võtnud. Siin on 
mehi ja naisi, noori ning vanu, kaugemalt 
ja lähemalt Eestisse põgenenud inimesi. 
Ka keeled, mille kaudu õpetatakse, on 
erinevad: õpetajad Kaia Sisask ja Ann 
Jürjo suhtlevad vaheldumisi eesti, inglise 
ja vene keeles.

Kui üldiselt on täiesti nullist alusta-
nute keeleoskus üllatavalt hea, esineb 
siiski veel raskusi numbritega. Umbes 
viie inimese peale suudetakse ette lugeda 
lause „Olen sündinud seitseteist oktoober 
tuhat üheksasada seitsekümmend kolm”. 
Tiimitöö toimib kui valatult!

Kõiki õppijaid ühendab suur soov 
hakata rääkima eesti keelt. Juba tunni 
alguses tahtis üks õpilastest õpetaja Jürjolt 
teada, kuidas öelda „Ma armastan eesti 
keelt”. 

väga r asKe ja ilus
Kui kodutöid puudutavad küsimused 

on vastused leidnud, asutakse täitma 
lünki ja moodustama küsimusi. Õpilased 
avanevad ka ise veidi enam. 

„Kas eesti keel on raske, Diego?” küsib 
õpetaja Sisask ja saab vastuseks: „Väga 
raske ja ilus.” Ülejäänud grupilt kostab 
vandeseltslaslikku nõustuvat mõminat. 
„Kas sa õpid eesti keelt ka kodus?” – „Jaa, 
iga päev!”

Korrus kõrgemal õpetavad edasi-
jõudnutele eesti keelt Daniele Monticelli 
ja Monica-Linde Klemet. Küsimustest-
vastustest on jõutud seestütleva käändeni. 
Grupp on oluliselt väiksem ja lausete 
konstruktsioonid palju keerulisemad.

Ajakirjanikud on üsna pretensioonikad. Kas eri 
kultuuride esindajatega raskeks ei läinud?

Raskeks läheb siis, kui viimasel minutil 
selgub, et viisasid pole, keegi tahab pileteid 
vahetada või hoopiski loobub tulekust. Üldi-
selt suutis projekti koordinaator Ramona-
Riin Dremljuga kõik logistilised ülesanded 
hästi lahendada.

Tuneesia ja Egiptuse ajakirjanikud jäid 
meelde sellega, et neid huvitasid kõige 
rohkem kodused uudised oma nutitelefo-
nist. Nad meenutasid mulle, kuidas ma ise 
üheksakümnendate alguses esimesi välisreise 
tehes soovisin, et kogu maailm elaks kaasa 
Eesti probleemidele.

Kui hakkasime egiptlastega Pärnusse 
sõitma, ei suutnud nad sarkasmi varjata – 
siin pole ju päikest! Pärast tutvumist spaade 
ja kolledžiga, kus õpetatakse turismimajan-
dust, olid nad siiralt hämmelduses: päikest 
ei saa siin küll rahaks teha, aga muda saab. 
Sama kordus tansaanlastega Haapsalus, kus 
nad käisid ka meie kolledži mudalaboris. 
Praegu käib taas Eesti märgi otsimine. Mis 
võiks sinu meelest meie märk olla?

Eesti märk peaks olema seotud sellega, 
mis on meile tõesti omane. Ühelt poolt 
traditsiooniline eluviis – mõtlen selle all 
eelkõige lihtsust ja loomulikkust, loodusega 
ühes hingamist, teiselt poolt moodne eluviis, 
mida võimaldavad tehnoloogilised lahen-
dused. 

Mulle meeldib Valdur Mikita kuvand 
eestlasest, kellel on ühes käes nutitelefon ja 
teises seenenuga. Mina ise olen just selline ja 
niisugusena tutvustan ennast ka külalistele.

Eesti märgist rääkides on mul väga kahju, 
et oleme lasknud laulupeo lätlastel ärandada. 
Kui me eelmine kord oma märki otsisime, 
leidsid lätlased just laulupeos enda oma 
ning on selle maailmas üsna edukalt liikvele 
lasknud.
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erasmus+ Kaudu middlesex universitys õppiv marie-
helene sarapuu hindab eelKõige just praKtilise Kogemuse 
lisandumist. 

Kuidas tegid otsuse minna vahetusõpinguteks 
just Suurbritanniasse?

Sattusin Middlesexi, kuna otsisin kohta, 
kus saaksin Erasmusega teha oma kolmanda 
aasta ehk õppida peamiselt teleajakirjanduse 
aineid, seejuures inglise keeles. 

Otsisin kaua ja tutvusin kõikide võima-
lustega nii oma instituudis kui ka mujal, 
kuid ainsaks sisuliseks võimaluseks jäigi 
kandideerida BFMi kaudu Londonisse. 

Londoniga polnud mul erilist seost või 
tunnet, et see on see linn, kus tahan elada. 
Olen küll varem Londonis linnareisil käinud 
ja Inglise kolledžis palju Inglismaa ajalugu 
ja kultuuri õppinud, aga see on ka kõik.
Kas valik õnnestus?

Middlesex on meedia- ja teleüliõpilastele 
väga tore ja kasulik koht, siin on selleks väga 
head võimalused. Kuigi BFMis on ka väga 
head tingimused, trumpab Middlesex meid 
selles osas isegi üle. 

Lisaks telestuudiole on siin spetsiaalne 
ajakirjandussuunaline uudisruum ja salves-
tusstuudio. Õppejõud tunduvad väga 
abivalmid, on nõus täiesti tasuta andma 
õpilastele era- ja lisatunde või aitama tehni-
kaga. Tuleb ainult veidike huvi üles näidata 
ja saad osaleda kõigi kolme aasta teleprojek-
tides, mis toimuvad peaaegu iga päev.

Kõige huvitavamad on olnud praktilised 
ülesanded tele- ja raadiovallas ning 
stuudioprojektid, kus ma tegelikult isegi 
olema ei pidanud, kuid milles hea tahtmise 
juures saab aidata ka ajakirjandustudeng.

Kirjelda Middlesex University kampust
Kool asub väga ilusas piirkonnas - 

Hendonis Põhja-Londonis. Ülikooli kampus 
on väga uhke, linnak koosneb viiest põhi-
majast. Eraldi hoone on kunstierialade 
jaoks, seal asuvad tele-, uudiste-, ja tantsu-
stuudiod ning käsitöö- ja muusikaruumid.

Üliõpilaste vaieldamatu lemmik on 
hiigelsuur raamatukogu, kus lisaks raamatu-
tele saab kasutada arvuteid, printida, rentida 
grupitööruume jne.

Väga äge on õpilaste vaba aja maja, kus 
asuvad jõusaal, kohvik-baar, suur piljardi 
mängimise ja vaba aja veetmise saal ning 
mitu söögikohta. Päeval on õpilasmaja 
söömiseks, kohvitamiseks ja puhkamiseks, 
õhtuti korraldatakse seal filmiõhtuid ja 
pidusid. Kohvik või söögikohad on peaaegu 
igas kampuse majas.
Kellel soovitaksid Erasmuse raames õppima 
minna just Middlesex Universitysse?

Eelkõige just kunstide valdkonna üliõpi-
lastel: käsitöö, disain, televisioon, film, 
ajakirjandus, muusika, tants. Praktika on 
nendes valdkondades ülioluline, Middlesexi 
õppevahendid ja õppetöö korraldus 
annavad õpilasele just reaalse kogemuse, 
mitte ainult teoreetilisi teadmisi.

middlesex, hea valiK
Eve Müür

erasmus+ plussid
Eve Müür

erasmus+ võimaldab alates 2014. aastast üliõpilaste 
ülemaailmset liiKuvust. võrreldes eelmise programmiga, 
Kus üliõpilaste mobiilsus piirdus peamiselt euroopa liidu 
riiKidega, välja arvatud mõned alaprogrammid, nagu 
erasmus mundus, on nüüd geograafia oluliselt avardunud. 

Arvestada tuleb sõna otseses mõttes kogu 
maailmaga. Lisaks üliõpilastele saavad 
liikuda ka õppejõud ja tugitöötajad, vasta-
valt kas õpetama või koolituma. 

Ülemaailmne mobiilsus on paljudele 
Euroopa ülikoolidele uus kogemus ja selles 
peituvad võimalusi alles avastatakse. Just 
selliste uute kogemuste jagamise eesmärgil 
toimus BFMi partnerülikoolis Middlesex 
University www.mdx.ac.uk Londonis 
rahvusvahelistele partneritele orienteeritud 
rahvusvaheline nädal, mis keskendus vahe-
kokkuvõtte tegemisele. Kokku kutsuti 33 
ülikooli esindajad 20 riigist.

Minu kui BFMi ERASMUS+ koordinaa-
tori ettekanne teemal „Practical Arrange-

ments for Welcoming Exchange Students” 
puudutas meil hästi toimivat vahetusüliõpi-
laste vastuvõttu. Kuna ingliskeelsete õppe-
kavade osakaal BFMis on suur, on instituut 
välisüliõpilastele atraktiivne. Aasta-aastalt 
on suurenenud ka siia tulevate vahetusüli-
õpilaste arv. Samuti saadame välja suure 
hulga oma üliõpilasi.

Middlesex University on üks partne-
rülikoole, kuhu meie üliõpilased igal aastal 
kas semestriks või aastaks õppima lähevad. 
Kahjuks sealsed üliõpilased meile ei tule. 
Põhjus on selles, et suurem osa neist on 
juba tulnud Suurbritanniasse kui välisriiki, 
sisuliselt nad juba õpivadki enda jaoks uues 
kultuuris.

Sellel aastal on Middlesex Universitys, kus õpib 
40 000 tudengit neljas kampuses (Suurbritan-
nias, Dubais, Maltas ja Mauritiusel), vahe-
tusüliõpilasteks BFMi tudengid Marie-Helene 
Sarapuu ja Villem-Hendrik Koitmaa. 
Foto: erakogu.
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miKs just hiina, sandra sainio?
Minu huvi hiina keele vastu sai alguse juba 
keskkooli ajal, seega õpingud TLÜ Eesti 
humanitaarinstituudis Lähis-Ida ja Aasia 
kultuuriloo erialal oli haridustee loogiline 
jätk. 

Hiina keele tunnid olid vaieldamatult 
parim, keelekursused Hiinas aga põnevaim 
osa õpingutest. Täiendasin end keele vallas 
nii suduses pealinnas Pekingis, modernses 
Shanghais kui ka palmirohkes Xiamenis. 

Hiina tõmbas mind alati tagasi, ka baka-
laureuseõpingute lõppedes, kuid siis juba 
tööle. Hiinas elades töötasin nii kontorikuu-
bikus Pekingis kui ka Eesti paviljonis EXPO 
maailmanäitusel Shanghais. 

Nii jõudsin tõdemuseni, et kõige rohkem 
olin senistest töödest nautinud just hiina 
keele õpetamist, millega puutusin kokku 
juba TLÜ ajal, kui õpetasin peamiselt täis-
kasvanuid keeltekoolis. Innustust hiina 

keele õpetajaks õppida andis ka teadmine, 
et Eestis on siiani väga vähe neid, kes hiina 
keelt õpilastele nende emakeeles edasi anda 
suudavad. 

Hiinakeelne magistriprogramm Edela-
Hiinas asuvas Yunnani pedagoogikaüli-
koolis sai punkti magistritöö kaitsmisega. 
Uuritud teema oligi eestlastele suunatud 
hiina keele õpiku koostamine. 

Nüüdseks olen poolteist aastat töötanud 
hiina keele õpetajana TLÜ Konfutsiuse insti-
tuudis, kolleegiks seesama õpetaja, kes mind 
esimesena siin majas hiina keele toonide 
ja märkidega tuttavaks tegi. Õpilasteks aga 
tudengid, kes soovivad oma tulevikku hiina 
keelega siduda. 

Õpetamise mõnusaim osa on jagada 
kõiki neid elamusi, mida Hiina mulle kuue 
aasta jooksul pakkus. 

õ p i K  v õ i K s 
vä h e n da da 

v õ õ r i s t u s t  ja 
K u m m u ta da 

e e l a rva m u s t,  e t 
h i i na  K e e l  o n 
h o o m a m at u lt 

r a s K e .

Sandra Sainio

unistus hiina Keele õpiKust
Sulev Oll

„juba magistriprogrammi alustades teadsin, et minu 
uurimistöö teema on seotud õppematerjalidega,” tunnistab 
tallinna üliKooli Konfutsiuse instituudi hiina Keele õpetaja 
sandra sainio.

„nii õpilase kui ka õpetaja rollis on sobiva 
hiina keele õpiku leidmine alati keeruline 
olnud,” kõneleb sainio. magistritöö kirju-
tamine oli seega lausa lust. „sain viimaks 
üles tähendada aastatega kogunenud ideed, 
milline näeks välja õpik, mida sooviksin ka 
ise kasutada,” tunnustab sainio. 

Ideid range professori juhendamise all 
hiina keeles kirja panna alati just ülearu 
lustlik polnud, kuid igatpidi arendav sellegi-
poolest. 

Kuigi nüüdseks on üks eestlastele 
mõeldud hiina keele õpik juba ilmunud, siis 
arvestades huviliste arvu kasvu, on tulevikus 
kindlasti vajadus veel konkreetsemale siht-
grupile mõeldud õpikute järele. Näiteks saab 
hiina keelt õppida juba 11 keskkoolis üle 
Eesti ja nende õppeasutuste arv kasvab.

oma on iKKa parem
Hiinas koostatud õpikud on Sainio 
hinnangul liiga üldised, nende sisu ega 
formaat ei kõneta piisavalt Eesti noori. 
Lisaks on õpilaste hiina keele huvi hoidmine 
koolides võrdlemisi suur katsumus. Nii 
keskenduski Sainio oma uurimistöös kesk-
kooliõpilastele suunatud hiina keele õpiku 
koostamisele. 

Näiteks on Taanis ja Ungaris noortele 
suunatud emakeelsed hiina keele õpikud 
keskkoolides väga soojalt vastu võetud ning 
aitavad ühtlustada ja tõsta keeleõppe taset. 
Ka Sainio küsitlusuuring näitas, et hooli-
mata õpilaste heast inglise keele oskusest on 

eestikeelne õpik väga oodatud. Tõepoolest, 
võõrkeele õppimine läbi teise keele on lisa-
pingutus igale keeleõppijale hoolimata east. 

Sainio ei pea aga keskkoolinoortele õpiku 
koostamisel keelt ennast kõige tähtsamaks. 
Olulisem tundub isiklik lähenemine, mille 
lahutamatu osa on õpiku sisu kohandamine 
õpilaste emakeele eripäradele ja kultuuri-
ruumile, samuti õppimisharjumustele. 

Keeruline nagu hiina Keel
Hiina keelel on väga keerulise keele maine 
ning hiina kultuur tundub kauge ja võõras, 
tunnistab õpikuteema uurija. Seega peab ta 
tähtsaks õpiku kaudu hiina keele ja kultuuri 
õpilastele lähemale toomist. 

„Õpik võiks vähendada võõristust ja 
kummutada eelarvamust, et hiina keel on 
hoomamatult raske,” nendib Sainio. Eako-
hase sisu ja formaadiga õpik, mis serveeriks 
hiina keele sõnavara ja kultuurinähtusi Eesti 
konteksti kaudu ning seoks selle õpilaste 
enda eluolu ja keskkonnaga, muudaks hiina 
keele kodusemaks ja lihtsamini haaratavaks. 

Sainio näeb ennast tulevikus mõnes Eesti 
keskkoolis hiina keelt õpetamas. Seni on ta 
õpetanud peamiselt üliõpilasi ja täiskasva-
nuid, keskkoolinoortele õpetamine annaks 
suurepärase võimaluse rohkem kogemusi 
omandada ja ammutada inspiratsiooni 
õpiku jaoks. 
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Ametlikult on tunnustatud 135 vähe-
musrahvust. Suuremal osal neist on 
oma keel, identiteet ja ajalugu, mida nad 
soovivad säilitada. Suurim vähemus-
grupp ehk šanid on oma 8,2 miljoniga 
meie mõistes suur rahvus, aga erinevalt 
meist ei ole neil õigust omandada haridust 
emakeeles. 

Praegu on šani keeles hariduse oman-
damine võimalik kuni 5. klassini, kuid šani 
koolis õppides ei ole võimalik edasi minna 
põhikooli. Selleks et õpinguid jätkata, tuleb 
käia birmakeelset haridust pakkuvates riigi-
koolides, kuid maal ei räägita birma keelt. 

Ko ol ja relvad
Naw Khami suur unistus on viia läbi hari-
dusreform, mis teeks šanikeelse hariduse 
kättesaadavaks kuni keskkooli lõpuni. 
Takistused on suured: esiteks ei toeta seda 
keskvalitsus, teiseks pole vastava tausta ja 
tasemega õpetajaid.

Ka Šani osariigis endas pole ühtset 
arusaama hariduspoliitikast, küll on aga 
mitu relvastatud gruppi, kes pole vaadetes 
ühel nõul. Lõuna-Šani ja Põhja-Šani ei tee 
koostööd, nii pole ka terviklikku infot, kui 
palju koole Šani aladel asub. 

Kolm igast neljast maapiirkonna õpilasest 
ei jõua kunagi 5. klassi lõpuni ja neljandik 

lastest ei lähe üldse kooli. On ju riik vaene 
ja kuna suurem osa šanidest harib põldu, on 
iga inimene, ka laps, oluline. Pealegi pole 
haridus siiani inimeste elujärje parandamisel 
olulist rolli mänginud. 

Loodan, et sain seda maad veidigi aidata. 
RDFSS on küll tubli, aga kuna riik on alles 
avanenud ning vahendeid arendamiseks 
napib, teevad kohalikud organisatsioonid tihti 
topelttööd või pole nii efektiivsed kui võiks. 

andja ja saaja
Üks ühele ei saa Eesti kogemust siiski 
Birmasse üle viia. Selleks et tõhusamalt abiks 
olla, tuleb kohaneda ning tundma õppida 
kohalikke tavasid, väärtusi ja reegleid. 

Kagu-Aasia puhul on oluline aru saada, 
et asjad võtavad kauem aega ning kuupäev 
ja kellaaeg ei tähenda sama mis Eestis. Ka 
tuleb aduda, mis on erinevate naeratuste 
taga ning teadvustada, et inimesed ütlevad 
harva ei, kuigi pole alati asjaga nõus. 

Sealsed inimesed võitsid mu 
südame. Kogu RDFSSi pere on väga eriline, 
kõigil on süda õiges kohas ning moti-
vatsiooni Šani hariduse ja piirkonna kui 
terviku arendamiseks palju.

Vabatahtlike veebipäevikut saab lugeda  
https://medium.com/karmaretk-birmas. 

Soovitan Birmat kõigile! 

pealegi pole 
haridus siiani 

inimeste elujärje 
par andamisel 
olulist rolli 

mänginud.

RDSFFi pere nende kontri ees Namlanis Šani osariigis. Vasakult: finantstüdruk, Sai Naw Kham (organisatsiooni juht), 
tema abikaasa Kham Aung, Herdis Pärn ja projektijuht Nandu.

vabatahtliKuna  
birmat avastamas

Herdis Pärn 
birma, ametliKu nimega myanmar, pole eestlaste seas ehK 
Kõige popim paiK vabatahtliKuKs tööKs, Kuid seal avanev 
maailm on Kogetud ebamugavusi väärt. 

mind viis mu tee mondo projekti vahendusel 
kaheks ja pooleks kuuks myanmari, täpse-
malt Šani osariiki ja hsipaw’ linna. arengu 
pooles meenutab see linn pigem küla, aga 
rahvaarvu silmas pidades on täiesti korralik 
asula – üle 40 000 inimese nagu näiteks 
pärnuski. 

Aga erinevalt Pärnust ei ole seal spaasid, 
uhkeid baare ja ööklubisid ega peeneid 
restorane. On vaid kaks augulist peateed, 
päris mitu kuldse stuupaga budistlikku 
templit, kaks kirikut ja mošee ning jõgi, kus 
inimesed ennast õhtuti pesemas käivad, sest 
paljudes majades ei ole voolavat vett ega 
elektrit. 

20 Kilomeetrit tunnis
Minu ülesanne oli kohaliku haridusorga-
nisatsiooni RDFSS nõustamine projektide 
juhtimise ja kirjutamise valdkonnas. RDFSS 
tegeleb Šani osariigi maapiirkonnas hari-
duse edendamisega: nad ehitavad koolimaju 
ja õpilaskodusid, koolitavad õpetajaid, kaar-
distavad kogukonnakoole ning pakuvad 
esmast tervishoiuteenust. 

RDFSSi juhib suure südame ja laia naera-
tusega karismaatiline endine munk Naw 
Kham, kes on nüüd abielus ja võtnud oma 
südameasjaks Šani osariigi haridusküsi-
mused. Samas käivad inimesed tema juures 
kõikvõimalike muredega. 

Organisatsioon asub Namlanis, mis on 
Hsipaw’st 64 kilomeetri kaugusel. Kuna 

Birmas ei ole lubatud välismaalasi kodus 
majutada ja ööbida võib vaid külalistemajas, 
aga Namalanis ühetegi sellist pole, elasingi 
turistisõbralikus Hsipaw’s. 

Käisin Namlanis nädalas korra ning 
umbes sama tihti tulid RDFSSi inimesed 
Hsipaw’sse, sest Birmas on teeolud üsna 
kehvad ja selle 64 kilomeetri läbimine võtab 
kuni 3 tundi. Ühel korral õnnestus siiski 
salaja ka kontoris ööbida, aga igaks juhuks 
loeti sõnad peale, et kui keegi peaks tulema, 
siis tuleb mul ennast kindlasti ära peita. 

Osa Birma piirkondi on välismaalastele 
suletud. Kui käisime RDFSSi ehitatud koole 
vaatamas, pidin Myanmari armee aladelt 
läbi sõites autoistmete taha varjuma.

Keel ja Ko ol 
Minu tööülesanne oli aidata Naw Khamil 
ja tema meeskonnal läbi vaadata projektid, 
otsustada nende jätkusuutlikkuse üle, 
kohtuda võimalike partneritega ehk suure-
mate rahvusvaheliste kodanikuorganisat-
sioonide ja sihtasutustega, aidata kirjutada 
uusi projekte ning koolitada kogu mees-
konda projektijuhtimise valdkonnas. 

Muresid on selle riigi hariduses küllalt. 
Peale birma keelt rääkivate bamarite on seal 
seitse suuremat vähemusrahvusgruppi  
(šansid, karenid/kayinid, tšinid, katšinid, 
monid, arakaanid, kayahid), kes jagunevad 
omakorda väiksemateks gruppideks. 
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Kirjandusauhind läKs 
Kangurile ja Kangrole

Rebekka Lotman
tänavu jagati Kümnendat Korda tallinna üliKooli Kirjandus-
preemiaid. parimaKs algupärandiKs tunnistati mart Kanguri 
„KõrguseKartus”, tõlgetest võitis maarja Kangro eestindus 
hans magnus enzensbergeri teosest „titaniCu põhjamineK”.

2015. aasta laureaaditiitli pälvisid kaks 
luuleraamatut. „Kõrgusekartus” on eesti 
humanitaarinstituudis nii bakalaureuse- 
kui ka magistrikraadi omandanud mart 
Kanguri  teine isikukogu, „titanicu 
põhjaminek” saksa ilmselt tuntuima 
luuletaja hans magnus enzensbergeri 
poeem, mille tõi eesti lugejateni tlü 
kultuuride uuringute doktorandi maarja 
Kangro suurepärane tõlge.

Kanguri luules on tähelepanu tähel 
ja selle tähendusel. Kuidas tähendus 
tekib ning mida tähendab tähendusetus, 
kuidas on seotud tekst ja lugeja? Neid ja 
teisi tekstisemiootilisi küsimusi vaatleb 
Kanguri luule lihtsalt. Või siis lihtsusega, 
mis seondub luulest kõneldes ikka liivilik-
kusega: tehiskaaslane / nasa nasa / liugleb 
taevale / nasa… nasa… (lk 77). Viiteid, 
vihjeid ja allusioone teistele tekstidele, olgu 
nendeks luuletused, mõistatused või üldse 
näiteks käibefraasid, haarab Kangur oma 
luulesse mängu ja kergusega. Loomupä-
raselt püüavad tema luulelausungid tihti 
ennast samal hetkel tühistada. 

Nagu on märkinud Marilin Vassenin, 
iseloomustab Kanguri luulet ühtaegu siirus 
ja iroonia ning niisugust pealtnäha paradok-
saalset hoiakut võib pidada mõlema kirjan-
duspreemia võiduraamatu ühisjooneks.

Enzensbergeri vabavärsilist eepost „Tita-
nicu põhjaminek. Komöödia” on autor ise 

nimetanud oma peateoseks. Tõlkepreemia 
pälvinud Maarja Kangrolt on see juba 
kolmas Enzensbergeri eestindus: varem 
on ilmunud tema tõlkes valikkogu „Tõmba 
sobimatu maha” (2006) ja „Intelligentsuse 
eksiaias: idioodijuht” (2015). 

„Titanicu hukkumine” kirjeldabki seda, 
millest pealkiri kõneleb, ajaloo kuulsaimat 
laevahukku, mis on saanud mitmekord-
seks sümboliks. Ühest küljest ironisee-
ritakse poeemis kogu selle tähenduste 
kihiga, müütidega, mis hukkunud laevale 
on settinud, ent samas laetakse uusi kihte 
peale. 

Enzensbergeri poeem pakub mitmeid 
plaane ja vaatenurki, erinevaid rütme ja 
hääli. Nagu kirjutab järelsõnas tõlkija, 
haarab eepos endasse kõik: „faktid, tele-
graafiteated, levi- ja palvelaulud, karjed 
ja korinad, katastroofi ja selle kajastuse 
meedias, prohvetihääled ja iroonia proh-
vetlikkuse üle, maailmalõpudiskursusi, 
hukuesteetika ja selle naudingulisuse, kaine 
instrumentaalsuse ja kired” (lk 246). 

Maarja Kangro tõlke iga värsirida on 
mõnus lugeda, tõlge on tõesti meisterlik 
ning lisaks on ta varustanud teose kahe 
saatesõnaga: ülevaatega autorist ning 
esseega Titanicust ja Enzensbergerist, 
samuti aitab ta lugejat kommentaaridega. 

miKs ta birmasse l äKs,  räägib aasia 
uuringute Koja Ko ordinaator ja 
tlü aasia uuringute magistrant 
herdis pärn
Väga mitmel põhjusel. Esiteks olen üle kümne aasta 
olnud seotud kodanikusektoriga ja oma südames 
maailmaparandaja. Minu jaoks on oluline, et iga tegu 
tooks kasu ka ühiskonnale laiemalt ning et inimesed 
mõtleksid jätkusuutlikult. Samal ajal on mul kodaniku-
organisatsioonide ja mitme projekti juhtimise kogemus 
ning teadmised, mida võisin RDFSSiga jagada. 

Teine põhjus oli see, et olen Kagu-Aasia uurija. 
Elasin küll peaaegu poolteist aastat Tais, aga Birmas 
polnud kunagi käinud. Usun, et parim viis riiki 
tundma õppida on just seal elada ja töötada. 

tallinna üliKo oli 
Kirjandusauhind

 — Aastast 2007.
 — Kolm kategooriat: 

algupärand, tõlge 
ja ilukirjanduslik 
lühipublikatsioon (novell, 
luuletus).

 — Kandidaate saavad esitada 
ülikooli akadeemilised 
üksused, professorid 
ja varasemad preemia 
laureaadid.

 — Tänavusse žüriisse kuulusid 
Tiit Land, Berit Kaschan, 
Priit Kruus, Rebekka 
Lotman, Maarja Vaino ja 
Märt Väljataga. 

Herdis Pärn

RDFSSi ehitatud kool Namlani lähedal ja kohalikud lapsed.  
Fotod autori kogust.

Maarja Kangro ja Mart Kangur
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laulu sisse pannud? Igatahes näidakse tema 
kogutud materjali Eesti Kirjandusmuu-
seumi rahvaluule arhiivis suure uhkusega. 

Tänapäeva pragmaatilises maailmas pole 
see enam ammu nii. Üliõpilased saavad 
välitöödele siis, kui õppejõul või teadlasel 
on projekt, mille mõningate tööülesanne 
täitmine on üliõpilaste kontimööda ja vaim-
selt arendav. 

Selleks on vaja teatavat ettevalmistust 
sissejuhatavate loengute näol, sest meie 
ülihästi digiteeritud maailmas on juba kord 
nii, et eestlaste jaanipäevast saab kirjutada 
täiesti olulise ja usutava uurimistöö ilma, et 
oleks elusast peast ühtegi eestlast kohatud 
või eestlaste jaanipäeval käidud. 

Suulise pärimuse – vanarahva juttude ja 
laulude – kogumine on iseenesest suhteli-
selt süütu tegevus. Kõik saavad aru, milleks 
on seda vaja, üliõpilastele püütakse vastu 
tulla nii palju kui võimalik. Kui vanu laule 
ei teata, pakutakse võileiba ja kohvi ning 
räägitakse niisama elust-olust. Kui teatakse, 
pakutakse ka. Võileiba ja kohvi, vahel ka 
kooki või kommi ja siis minnakse tavaliselt 
pererahva aeda vaatama. 

Kas agregaat tö ötab?
Aianurgas näeb üliõpilane vanaperemehe 
oma kätega meisterdatud põllumasinat, 
millega käidi mõni tund tagasi kartuleid 
muldamas – õppejõu terane pilk silmab 
saha teradel vaikelu närtsinud maltsa ja 
mulla kamakatega. Ülimat akadeemilist huvi 
üles näidates küsib noor nüüd viisakalt: 
Vabandage, kas te seda agregaati mõnikord 
praktiliselt ka tarvitate? 

Peremees kutsub mu vaikselt kõrvale ja 
küsib: Kuule, kas sina said aru, mis ta ütles? 

Sootuks teise värvingu võtavad väli-
tööd sellisel juhul, kui uuringud on seotud 
inimese eraomandiga, olgu selleks tema 
maatükil asuvad muinasväärtused, püha-
paigad, ehitised-rajatised vms. Sellisel juhul 
peab üliõpilane kandma kaasas templiga 
varustatud töötõendit, omama raudseid 
närve ja olema valmis, et talle kutsutakse 
politsei, kontrollimaks, kas tegevus on 
kõigiti seaduslik. Paremal juhul päädib asi 
lihtsate lahendustega.

Väärtuste otsingud ja nende empiiriline 
kaardistamine akadeemilistel ja rakendus-
likel eesmärkidel lisab seega elule värvi. Ja 
mitte vähe. Öeldud on, et kui eriala seda 
nõuab, on välitööd hädavajalikud, et hoida 
korras uurija fantaasia, õppida suhtlema, 
vahendama ja esindama eri huvigruppe. 

tellija o otas muud
Kui välitööd on seotud mingi (rakendus)
projekti tellimuse täitmisega, tuleb olla 
valmis sellekski, et uurimistulemus ei 
pruugi kahjuks vastata tellija ootustele ja 
soovidele (et mitte öelda nõudmistele), sest 
olukord oli tegelikult hoopis midagi muud, 
kuid uuringu tellija soovis seda näha. 

Aga kes maksab, tellib ka muusika. Kas 
ja kui, siis kuidas säilitada sellisel juhul 
teadlase väärikus, jääda endale kindlaks, 
osata argumenteerida ja põhjendada, miks 
tulemused on justnimelt nii- ja mitte naasu-
gused, on omaette teema. 

TLÜ TÜHI vanemteadur Marju Kõivupuu  
TLÜ EV aastapäeva aktusel kõnet pidamas.

väärtuste jahil ehK välitööd, 
välitööd, välitööd…  

Marju Kõivupuu
milline on teadlase võimalus Kujundada pärandipoliitiKat?

Kultuuripärandi teema on tänapäeva ühis-
konnas aktuaalne: väärtustame vaimset 
pärandit, väärtustame materiaalset ehk aine-
list pärandit. või siis mõlemat korraga – mis 
on õige ja hea.

Väärtustame pärandi loojaid, hoidjaid, 
pärandit maastikul ja maastikus – kõike 
seda, mis inimesele palja silmaga näha, 
ja sedagi, mida näha ei ole, mille jahil on 
arheoloogid ja arheoloogide sõbrad või 
vaenlased detektoristid. Kusjuures see 
sõprus sõltub sellest, kas nad töötavad nii-
öelda puhtalt või mustalt, on nõus tegema 
teadlaste-arheoloogidega koostööd või 
peavad väärtusi jahtides silmas väikese 
inimese egoistlikke huvisid.

Kes oleme meie? 
Kasutasin meelega meie-vormi, et võimal-
dada lugejal küsida, kes on need „meie”? 
On ju selge, et kultuuripärandi mõiste on 
lai, peaaegu hõlmamatu. Ajastust, võimu-
suhetest ja kultuuripoliitikast-ideoloogiast 
lähtuvalt on see kindlasti ka hinnanguline ja 
subjektiivne. 

Isegi ühe kultuuripiirkonna ulatuses ei 
ole ühest arusaama, mis on väärtuslik ja 
mis mitte. Seda ka siis, kui läheme Võru- 
või Setomaale, Kihnu või Mulgimaale, kus 
kaugemalt või kõrgemalt vaadates tundub, 
nagu kõneleksid kõik ainult võru keelt ja 
käiks suitsusaunas, leelotaks hõbesõled 
rinnas, peaks hommikust õhtuni mere pidu 
või sööks vaheldumisi kama ja mulgi kapsaid. 

Ka akadeemilisel tasandil arutleme, kes 
on need isikud ja institutsioonid, kes meie 

väikeses Eestis kas kohapeal või riiklikul 
tasandil otsustavad (näiteks riiklike prog-
rammide toel), mis on väärtus. Viimane 
määrab sageli sellegi, mis väärib rahatuge 
ja mis mitte, mis väärib edendamist, mille 
jaoks üldse on raha ja tahtmist panustada. 

r aha to ov teadl ane
Selleks et selgust saada, kuulutavad insti-
tutsioonid või huvigrupid aeg-ajalt välja 
pakkumisi uurida selle või tolle piirkonna 
kultuuriväärtuste hetkeseisu, teise või 
kolmanda riikliku raha mõju regiooni 
omakultuurilisele arengule selle või teise 
ajavahemiku jooksul.

Kuna hea teadlane on teadupoolest 
selline, kes hangib endale ja ülikoolile edukalt 
projekte, olgu kas või kohalikke ja pisikesi 
(ikkagi kompetentsuse küsimus, ajud ja auto-
riteet paiknevad justnimelt siin, mitte kusagil 
mujal!), siis on võimalus uurimise enda ja 
selle tulemuste kaudu hankida empiirilist 
materjali ning muidugi (tahes või tahtmata) 
kujundada ja suunata ka pärandipoliitikat. 

Vahel on teadlasel endal mingi oluline 
teema hinge peal, mis vajab uurimist ja 
millel on ühiskonnas oluline rakendus-
väärtus. Nõnda hangib ta endale mõne 
pisema projekti. Aga projekt tarvitab (abi)
tööjõudu, mis on suurepärane võimalus 
lasta üliõpilased tegutsema väljale, kus 
tegutsevad ehtsad elavad inimesed. 

ivo pani l aulu sisse
Ka varem oli kombeks, et filoloogid käisid 
ikka suviti kogumas murdekeelt ja folkloori. 
Kas mitte Ivo Linna pole selle fakti ka oma 
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interdistsiplinaarsus – idee 
või tegeliKKus?

Gerhard Lock
Kuigi Koostöö KunstivaldKondade sees ja nende vahel on 
toiminud juba piKKa aega, on hariduse andmisel püüdnud iga 
Kunstiala seni võimaliKult iseseisvaKs jääda. tuleviK saab 
olema aga hoopis teistsugune.

Koorides interdistsiplinaarsuse ideed kuns-
tides lahti nagu sibulat, näeme eri tahke, 
värve ja võimalusi, sisemisi ja välimisi. 
lõpuks jõuame aga nagu sibula puhulgi 
tühjuseni – see, mida otsisime, on haihtunud, 
midagi käega katsutavat järel pole.

Vaimne kontseptsioongi on pudenenud 
koost: sibul tervena oli ju elus ja terviklik, 
ilus ja tervislik nagu kunstidki oma meele-
lises ja vaimses ühtsuses ja toimejõus. 

Sellises olukorras tasub loobuda algsest 
kitsapiirilisest ideest ning iseloomustada 
nagunii läbi sajandite koos toiminud kunste 
oma terviklikkuses, elu, filosoofia ja reli-
giooni kontekstis. Võime seda teha kas või 
budismile omaste isiksuse koostisosade 
kaudu: kuju või vorm ehk välimus, tunne 
ehk tundmine, mõiste ehk mõtestamine, 
meeleolud ehk kujutlused, motivatsioonid ja 
tungid ning teadvus. 

Kui kõik need koostisosad inimeses 
toimivad, on ta võimeline tajuma iseennast 
ja teisi, ümbritsevat maailma tervikuna või 
siis valikuliselt sõltuvalt sellest, millele ta 
teadlikult tähelepanu pöörab, kindlasti aga 
ka kunsti. 

heli olemust ot sides
Interdistsiplinaarsus ja integratsioon kuns-
tide sees ning kunstide ja teiste valdkondade 
vahel on praegusel ajal muutumas iseenesest 
mõistetavaks. Mõelgem vaid kahe festivali 
peale 2016. aasta kevadel, mille kontsept-
sioonide ühed kõige olulisemad kompo-

nendid on valdkondadeülesed ideed. Need 
on Tallinn Music Week oma heli- ja kunsti-
installatsioonidega ning Eesti Muusika 
Päevad, mille keskne idee oli otsida rohelise 
heli olemust.

Rohelise heli alus on tõdemus, et igal, ka 
vähimal ja haruldasel osakesel-organismil 
ja bakteril, rääkimata taimedest-loomadest, 
on oma ülesanne ja tähtsus. Tundub täiesti 
loomulikuna, et inimene on looduse ja seal 
kulgevate protsesside lahutamata osa. 

Samuti väljendub see Rahvusarhiivi 
Tartus valmivale hoonele äsja välja kuulu-
tatud kohaspetsiifilises helikunsti konkursis, 
et leida sobiv akustiline foon, mis oleks 
kooskõlas ruumide funktsioonide ja visuaal-
sete lahendustega. 

Ning ka selle kevade BFMi KorFesti 
keskne teema on interdistsiplinaarsus – 
tantsijate ja muusikute koostöövormid. 

Ko ol iKKa Konservatiivne
Hoolimata asjaolust, et kunstides endas on 
interdistsiplinaarsus ja integratsioon sisu-
lisel tasandil üsna vana ning tehniline areng 
on sellele hoogsalt lisa toonud, on tradit-
sioonilises hariduses seis üsna endine.

Kooli eri tasanditel, ka õpetajakoolituses, 
on iga kunstivaldkond jäänud seni võrdle-
misi iseseisvaks ning kaitsnud traditsioonilist 
ala õigustatud põhimõtetel: tõsiselt võetava 
professionaalsuseni jõuab enamasti vaid väga 
usina ja sihikindla harjutamisega. Mitmel 

Üliõpilane: Kuulge, te kindlasti teate, kust need 
kihnlased omale seelikukangast ostavad? 
Õppejõud Kõivupuu: Nad ei osta seda, nad 
koovad seda kohapeal kangastelgedel ise. See on, 
muuseas, üks põhjus, miks Kihnu kultuuriruum 
on UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirjas. 
Üliõpilane: Siis on neil küll ikka jube palju vaba 
aega. Minul pole küll sellist aega, et hakata 
endale ise riideid tegema. Mina ikka mõtlesin, et 
see kangas tuuakse neile kuskilt kohale, et noh, 
nagu turistidele näitamiseks või nii … noh nagu 
muuseumis ikka. 

Üliõpilane: Aga kuulge, kas see veits imelik ei 
ole, et ma lähen niimoodi lihtsalt kellegi õue ja 
hakkan jumalast võõra inimesega rääkima, et noh 
mis mõttes, et mis ma talle nagu ütlen või nii? 
Õppejõud Kõivupuu: Öelge: „Tere!”, hingake 
sügavalt sisse ja kujutage samal ajal ette, et olete 
Facebookis, Twitteris või Skype’is.

Kõivupuu: Vabandage palun, siin teie 
majapidamise lähedal peaks olema üks 
koht nimega …
Konkreetne taluperenaine: Kohe autosse 
ja uks enda järele kinni. Mul on peni lahti 
ja see kargab kohe kõrri, kui võõrast näeb. 
Siin maal ei saa teisti. Keera ukseklaas 
praokile, räägime läbi selle. 
Hiljem. Üliõpilane auto tagaistmelt: Aga 
mida te päriselt ka teeks, kui hundikoer 
teile kõrri kargab? 
Kõivupuu: Mina ei teeks siis ilmselt enam 
suurt midagi. Teie teeks. Kutsuks näiteks 
kiirabi, politsei ja kui olukord nõuab, 
vastutaks sellegi eest, et minu viimased 
soovid saaks täidetud. 

Mees teehöövli aknast Kõivupuule: Kui 
sa seda nuhkimist ja pildistamist siin ei 
jäta, siis ma lasen sulle kuuli keresse.
Kõivupuu: Aga sa võid ju ilma selleta 
minna vangimaja ukse taha ja paluda 
ennast mõneks ajaks leivale ja seebile võtta, 
mis sa sellest kuulist ikka niisama raiskad. 

Fotod autori erakogust.
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multimeediumivahendite kaudu. Samuti 
saab seda vaadelda tegijapõhiselt, alustades 
loomeinimese, teadlase või pedagoogi 
individuaalsest tegevusest, jõudes aga 
aine, mooduli, õppekava või koguni 
institutsioonide koostööni rahvuslikul 
ja rahvusvahelisel tasandil, mida eri 
õppekavadega rakendabki BFM. Mõlemad 
vormid – valdkonnapõhine ja tegijapõhine 
– loomulikult põimuvad. Selliselt ongi 
arendatud 2016. aasta sügisel alustav TLÜ 
BFMi uus bakalaureuseõppekava Integreeritud 
kunstid, muusika ja multimeedia.

h e a  o n  t õ d e da , 
e t  j u s t 

vä i K e l a s t e 
h a r i d u s e  K e s K m e s 

o n  v i i m a s e l 
a ja l  a i na 

e na m  K u n s t i d e 
K u i  t e rv i K u 

K o g e m i n e .

K u n s t n i K u 
ü l e s a n n e  o n 

nä h a  ü m b r i t s e vat 
m a a i l m a  ja 
K e s K K o n da 

o m a pä r a s e s t 
ja  ü l l atava s t 

va at e n u r g a s t.

ühiselt,  aga endaKs jäädes
Uues õppekavas püütakse ühest küljest säili-
tada iga valdkonna (kunst ja muusika) iden-
titeeti, professionaalseid nõudmisi ja stan-
dardeid, kuid valdkondi ühendab TLÜ 2020 
suunitluslikuks eelistuseks olev digitaalne 
ja multimeediumipõhine mõtlemine ning 
tehnoloogilised vahendid. IKUMUMU õppe-
kava arendajad liiguvad suunas, mis arvestab 
noorte vajaduste, oskuste ja huvidega ning 
pakub neile mitmekülgseid väljendus- ja 
arenemisvõimalusi, mida maailm nende 
ümber aina rohkem eeldab. 

kunstialal või integratiivses pedagoogikas 
on suure professionaalsuseni jõudnud vaid 
üksikud väljapaistvad isiksused.

Kuna aga enam kui 50 aasta jooksul on 
muutunud hoiakud loovuse suhtes – 19. 
sajandi geeniuse esteetikast on jõutud 
meie-loovuse ning sotsiaalsest nn kultuuri-
psühholoogilise loovuseni –, on avardunud 
ka suhtumine kunsti eri vormidesse, väljun-
ditesse ja tasanditesse.

Suurt professionaalsust traditsioonilises 
mõttes need kindlasti kõrvale ei heida, kuid 
lisandunud on aspektid, mille kaudu on 
kunstidel ja loovtegevusel laiemalt varase-
mast erinev ülesanne ning kasutusala teraa-
piast kuni interneti- ja digiajastu nähtusteni. 

Hea on tõdeda, et just väikelaste hari-
duse keskmes on viimasel ajal aina enam 
kunsti de kui terviku kogemine. 

Kunst ületab vastuolud
Muusika ja kunstid on omavahel seotud 
tajupsühholoogiliselt, struktuuriliselt ning 
loomeprintsiipide ja -analoogiate tasandil. 

Erinevalt traditsioonilisest teadusest 
aga ei pea loovisik, eriti nüüdiskunsti looja, 
rangelt defineerima konkreetset valdkonda 
ehk distsip liini. Ta võib vabalt liikuda kunsti-
suundade ja väljendusvahendite vahel, raken-
dada analoogiaid ja metafoorseid tähendusi 
ning lausa luua uusi arusaamu ja seoseid. 

Kunstniku ülesanne on näha ümbritsevat 
maailma ja keskkonda omapärasest ja 

üllatavast vaatenurgast, aidata nii endal kui 
ka kunsti kogejal seda mõista uutmoodi ja 
isikupäraselt, sügavuti ja emotsionaalselt-
tundlikult, füüsiliselt ja metafüüsiliselt. 

Tulevikule viitab seejuures seniste estee-
tiliste ja koguni tajupsühholoogiliste arusaa-
made ja kogemuste laiendamine erinevate 
tehnoloogiate abil. Mängitakse uuelaadse 
ruumi- ja kehatunnetusega, implanteeritavate 
vidinatega, kaasatakse ka virtuaaltasandeid. 

Laskumata siinkohal täpsemalt 
Descartes’i ja teiste filosoofide esindatud 
keha ja vaimu dualismi küsimusse, arvan, 
et kunstil ongi olnud ja on edaspidigi võime 
ületada kitsendavaid arusaamu, keha ja 
vaimu lahusolekut, olenemata sellest, kas 
seda luuakse mingis ühes valdkonnas või 
integratiivselt.

sündis uus õppeKava
Interdistsiplinaarsus ja täpsemalt kunstide 
integratsioon toimub tänapäeval eri tasan-
ditel. Seejuures on just muusikal oluline 
võime panustada kunstide ja teiste ainete 
omavahelisse integreerimisse. 

Haridusmaastik on muutumas nii 
rahvusvaheliselt kui ka Eestis, seda nii 
kooli, huvikooli kui ka kõrgkooli tasandil. 
Integrat siooni saab leida kunstide enda sees, 
suhtes teiste valdkondade, näiteks mate-
maatikaga, aga ka valdkondadeüleselt ning 
erinevate tehniliste, digitaalsete ja 

Gerhard Lock
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Meie itaallane näitlejanimega Ales-
sandro, kes Erasmuse stipendiumi väära-
matu lõppemise tõttu trupist kurvalt 
lahkuma pidi, oli vähemasti lahkumissõ-
nades innukalt valmis justnimelt TYYTi 
pärast Eestisse tagasi tulema ning meiega 
taas liituma. Arusaadav, et see nõnda 
on. Kus mujal olekski ta saanud õppida 
kõnelema ilusat eesti keelt, milles on välja 
hääldatud nii sõna lõpud kui algused ning 
olemas ka kolmas välde? 

Ju on igaühel meist omad põhjused, miks 
me ikka vastu ööpimedust ülikooli selles või 
teises nurgas oleme kokku saanud ning jälle 
ja jälle näidendil sarvist haaranud.

oma mõtet ot simas 
Millises suunas TYYT pärast „Pimedaid” 
edasi võiks liikuda, milline see teater tule-
vikus olla võiks? Viljandis eristus TYYT 
teistest märkimisväärselt selle poolest, et 
olime valinud raskema tee − klassikalise 
teatri, pealegi ilma erilisi väliseid efekte 

kasutamata. Nõndaviisi publiku tähelepanu 
köita ei ole lihtne, ent on siiski võimalik. 

Aga mis on tegelikult ühe üliõpilasteatri 
eesmärk ja mõte? Kas publikule etenduste 
pakkumine, omaenda näitlejameisterlikkuse 
arendamine, senisest sügavam maailma 
mõtestamine, ise tegemise rõõm või hoopis 
seltskondlik suhtlus? Või need kõik?

TYYT on praegu veel niisuguses õndsas 
faasis, kus on põhimõtteliselt kõik teed valla. 
Liigutakse sammukaupa. Üliõpilasteater on 
juba olemuselt ajas muutuv, sest ülikooli 
tullakse üldjuhul vaid mõneks aastaks. 

Arvestades Eesti konteksti, kus on 
viimastel aastatel loodud mitu uut teatrit ja 
teatrikooli, on põhjust oletada, et ka TLÜ 
seinte vahele satub järjest rohkem teatrihuvi-
lisi. Ja see on vaid vesi TYYTi veskile. Püsima 
jäämiseks on tarvis ju nii tegijaid, vaatajaid 
kui ka toetajaid. Selle kevade seisuga on kõik 
need kolm sammast olemas.

TYYT Viljandis Tudengite Teatripäevadel 13. veebruaril 2016 pärast etendust. Taga vasakult: Maarja Korstnik, Maris 
Võrk, Elina Rätsep, lavastaja Linnar Priimägi, Piret Paljak, Jürgen Korstnik, Ruslan Makarenkov, Carl Veide. Ees 
vasakult: Marta Sarapuu, Reetta Hämäläinen, Liisu Kirke Normak, Venla Rantanen. Pildistas Elise Ader.

KõiK proovivad!
tlü üliõpilasteatri tyyt lugu

Piret Paljak, Kadri Otsiver
ühel talveõhtul KaKs aastat tagasi olid reKlaamiala 
üliõpilased Külla Kutsunud oma õppejõu linnari. linnar 
priimäe, ühesõnaga. räägiti maast ja ilmast, Kadri otsiver 
paKKis samal ajal Kohvreid, et järgmisel päeval paariKs KuuKs 
palestiinasse minna. 

ühtäkki kerkis teemaks shakespeare’i 
„othello”. lepiti kokku, et niipea, kui Kadri 
palestiinast tagasi, hakatakse proove tegema. 

Esimesed katsetused tehtigi samal 
kevadel – lavastajaks Linnar Priimägi ning 
näitlejateks tema üliõpilased toonasest TLÜ 
kommunikatsiooni instituudist. Pluss Kadri.

See oli proloog.

Kui oleKs Kohe teater!
Suvel puhati ja 2014. aasta sügisesse mindi 
juba palju suuremate plaanide ja ootustega, 
sooviga olla enam kui vaid ühe etenduse 
lavaletoojad. Olla Ülikooli Teater. Nimeks 
võeti TYYT, Tallinna Ülikooli Üliõpilas-
Teater ja tunnuslauseks „Kõik proovivad!”. 
Üle ülikooli kutsuti juurde uusi tegijaid ja 
sügisel jätkati kevadel alustatut. 

2015. aasta kolmekuningapäeval astuti 
Nova maja filmistuudios üles esimese 
lavastusega „Kolm proloogi ja kolm stseeni 
William Shakespeare’i „Othellost””. Nimi-
osas Rasmus Raspel, Jago – Janari Võrk, 
Desdemona – Piret Paljak.

2015. aasta sügiseks oli teatrist alles vaid 
nimi ja Üliõpilaskonnalt välja võideldud 
eelarve. Lisaks üks aktivist, ainus allesjäänu 
eelmisest hooajast, kes arvas, et ühel õigel 
ülikoolil võiks siiski olla ka oma teater.

„ pimedad” teatripäevadel
Pilt hakkaski looma. Linnar Priimägi oli 
lahkesti taas valmis lavastama, üleskutse 
peale kogunes kümmekond noort huvilist, 
keda ühendavaks materjaliks valiti Maurice 
Maeterlincki „Pimedad”. Otsustati, et ühtegi 
soovijat ei jäeta ukse taha, ikkagi „Kõik 
proovivad!” ja igaüks saab rolli. 

Mõistagi on see näidend paras pähkel, 
eriti veel algajatele asjaarmastajatele. Vahel 
oli proovis tunne, et kolmanda klassi õpilaselt 
oodatakse integraalidega rehkendust. Ent 
õnneks on TYYTil usaldusväärne lavastaja.

Ehkki „Pimedad” polnud veel lõpuni 
valmis, osaleti sellega veebruaris 2016 
Viljandis Tudengite Teatripäevadel. Sellega 
öeldi ka laiemale publikule, et TYYT on 
olemas. Muidugi oli etendusega veel jupp 
maad minna. Ent üheselt olid kõik arvustajad 
nõus, et arvestades vähest prooviaega, oli 
tulemus parem kui võinuks arvata. 

Kevadeks saadi “Pimedad” päriselt 
valmis ning mai keskel anti Nõmmel Von 
Glehni teatrimajas kaks etendust.

võlu tud alessandro
Praeguses seisus on TYYTi näol – kui 
näitejuht välja arvata! – tegu asjaarmastaja-
tega, kes kõik uljalt tundmatus kohas vette 
hüppasid, aga õnnelikult ujuma hakkasid. 
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Kudumisvarrastega lingvisti 
huvitavad KonstruKtsioonid

Eleen Änilane
humanitaarteaduste instituudi üldKeeleteaduse professor 
anna versChiK on samal ajal Ka eduKas moeKunstniK, Kellele 
toovad tunnustust omapärased õmblusteta Kudumid. mattis 
meeKleriga Kahasse loodud KolleKtsioone on ta esitlenud Ka 
Kahe tallinn fashion WeeKi ajal.

anna verschik on kudumismaailmas 
moeloojana nii vägev superstaar, et talle 
saadavad tervitusi ka keeletudengite kudu-
misfännidest vanemad. 

Mõneti tundub see loogilise tee jätk, 
kuna huvi moe- ja kostüümiajaloo vastu 
on Annal alati olnud. Juba viiendas ja 
kuuendas klassis luges ta huviga moe ja 
disainiga seotud raamatuid, mida parajasti 
kätte sai. 

„Mis kudumisse puutub, siis ema õpetas 
lapsena mingeid lihtsaid võtteid ja mulle 
hakkas see meeldima. Mulle meeldis kätega 
meisterdada ja mõelda, et kui ma teen 
niimoodi, siis mis välja tuleb,” räägib Anna. 

lõngad viisid Kudumiseni
Paraku jäi aga moe ja kudumisega 

seonduv soiku seni, kuni tuli aeg tütrega 
käsitöötunni tarbeks lõnga ostma minna. 

„Kujutage ette: nõukogude aja inimene 
läks üle pika aja taas lõngapoodi ja nägi, kui 
palju seal erinevaid lõngu oli. Vanasti olid 
kolmerublane villane ja viierublane villane. 
Nüüd oli palju erinevaid värve, faktuure, 
koostisi.” Lõngade nägemine tekitas Annas 
kiusatuse vardad uuesti kätte võtta ja taas 
kuduma asuda.

Lõngadega koju jõudes pöördus Anna 
kõikvõimsa interneti poole ning avastas, et 
foorumikeskkond Ravelry on täis kudumi-

sega seotud huvigruppe. On Eestist pärit 
inimesi, rahvusvahelisi huvigruppe, tehnika 
järgi moodustunud või traditsioonide 
ümber koondunud gruppe „On isegi grupp, 
mille nimi on Linguists with needles ehk 
kudumisvarrastega keeleteadlased,” naerab 
Anna. Tõsi, rangelt võttes kõik seal siiski 
keeleteadlased pole. 

peast ja õmblusteta
Pärast esimesi edusamme hakkas Anna 

oma kudumeid ka foorumites näitama. 
Teda eristas teistest harrastajatest tõik, et 
ta kudus tollal ja koob ka praegu põhiliselt 
peast ning õmblusteta. „Minu leksikoni 
sõna „õmblused” ei kuulu,” ütleb ta.

Põhjuseks see, et muidu peab kuduma 
mitu tükki eraldi ja need hiljem kokku traa-
geldama. Lõpuks võib aga juhtuda, et see ilu 
ei kõlba mitte kuhugi, mis sest, et tehtud on 
õpetuse järgi. 

„Figuurid on ju erinevad ja seda teab 
igaüks, et formaalselt võib olla kahel 
inimesel sama suurus, kuid erineva keha-
kuju ja -proportsioonide tõttu ei pruugi 
sama ese kõigile sama suurusega inimestele 
sobida. Kolm sentimeetrit võib kogu asja 
ära rikkuda,” selgitab Anna. 

Filosoofia on siin lihtne: „Kui kudumine 
lubab luua riideesemeid kohe ja kolme-
dimensiooniliselt, siis miks tekitada kangast 
ja sellest hiljem midagi kokku õmmelda!”

nii õppisid vanavanavanemad
Kerli Onno

eesti pedagoogiKa arhiivmuuseum viis praegused Koolilapsed 
tsaariaegsesse Klassiruumi ja vanavanavanemate Kooliaega. 

esimene koolilastele mõeldud muuseumi-
tund ehk koolipäev algas piibliloo ja kate-
kismuse lugemisega. seejärel rehkendati 
arvelaudadel ning harjutati sule ja tindiga 
ilukirja.

Lauale asetatud petrooleumlambid, 
suled ja tint tekitasid muuseumitunnist 
esimestena osa saanud Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumi 5. klassi lastes suurt huvi. 
Tähelepanelikumad valasid juba enne algust 
õpetaja üle küsimustega ruumi sisustuse 
kohta. Selle tulemusel loetleti ühiselt asju, 
mida 130 aastat tagasi klassiruumis kindlasti 
ei leidunud: pistikupesad, laelambid, suitsu-
andur ja isegi naissoost õpetaja. 

Emakeeletunnis õpiti gooti tähti ja harju-
tati gooti kirjas teksti lugemist. Veidike 
pusimist ja tekst sai muretult tänapäeva 
tähestikku tõlgitud.

Kui jõuti rehkendamise juurde, kõlas 
klassiruumis kerge ohe. Võib nentida, et ka 

vanamoodi rehkendamise kõrval oli palju 
põnevamaid asju, mis õpilaste tähelepanu 
pälvisid. Üks neist oli toa nurgas asetsev 
hernematt, kuhu ulakad lapsed karistuseks 
põlvitama pandi. Tõsi, tänapäeva lastele 
mõjus see pigem meelelahutuse või põlve-
massaažina.

Muuseumitundi alustati hommikupalve 
ja lauluga, lõpetati aga õhtupalve ja lauluga. 
Tundi andnud õpetaja, Eesti Pedagoogika 
Arhiivmuuseumi juht Veronika Varik 
täheldas, et kui päeva alguses olid lauljad 
pigem ujedad, siis lõpulaulu viimane salm 
kõlas valjusti. 

130 aasta taguse aja ja tollase õppetöö 
meenutamisega soovib muuseum väärtus-
tada emakeeles õppimist, tõhustades samal 
ajal koostööd üldhariduskoolidega. Eelkõige 
oodatakse tsaariaegsest koolipäevast osa 
saama Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse 
üliõpilasi ja õppejõude.
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Annale meeldib lugeda stiilianalüütikuid 
ja moeteoreetikuid, aga kindlasti ka asju 
süstematiseerida ja seostada. Ise tegemine 
arendab inimest ning tema analüütilisust 
ja ruumilist mõtlemist meeletult. „Mõned 
asjad, mida ma teadsin enda kohta intuitiiv-
selt, on nüüd selgeks saanud ja ma oskan 
neid sõnades väljendada,” ütleb ta.

Kudumisvarr astega 
Keeleteadl ased

Anna sõnul pole ta sugugi ainus kudu-
mishuvilisest keeleteadlane, kes teab, et ling-
vistika ja kudumine pole üksteisest kaugel 
asetsevad planeedid, vaid ühe terviku kaks 
poolkera. Lisaks kudumisvarrastega ling-
vistidest koosnevale internetigrupile on ta 
sarnaste huvidega kolleegidega ka lähemalt 
kokku puutunud.

„Soomes kudus suurest auditooriumist 
loengu ajal umbes kümnendik. Mõtlesin 

algul, et minul on ju täiesti ükskõik, mida 
nad teevad – kuulavad, istuvad jututoas või 
koovad. Ent vaheajal hakkasime rääkima ja 
nad ütlesid mulle, et asi ei ole mitte selles, 
nagu oleks loeng igav, vaid see aitab neil 
kuuldut paremini meelde jätta,” meenutab 
Anna.

Ühe rakenduslingvistika konverentsi 
vaheajal tuli üks kolleeg tema käest midagi 
küsima. „Mina muidugi arvasin, et ette-
kannete kohta, aga tema hakkas hoopis 
rääkima, et vaata, sul oli seal ajakirjas see 
üks muster,” naerab Anna. 

Ka tema enda puhul täiendavad töö 
ülikoolis ja tegevus moeloojana teineteist. 
Vahel, kui pea ei tööta, aitab kudumine 
keskenduda, tihti koob ta ka lugemise 
kõrvalt. „Õnneks ma ei pea valima,” ütleb 
Anna kerge muigega.

K e e l e t e a d u s 
ja  K u d u m i n e 

m o o d u s tava d 
p r o f e s s o r 

v e r s C h i K u  s i s e m u s e s 
o r g a a n i l i s e 

t e rv i K u,  m i da  e i 
o l e  v õ i m a l i K  e na m 

l õ h K u da . 

Moepiltide autor on Meeli Laidvee, mõlemad pildid on TFW 2014.a. kollektsioonist.

Pärast esimesi foorumitesse riputatud 
pilte tabas Annat ootamatu edu ja kudu-
miskaaslased hakkasid temalt õpetusi 
paluma. Hiljem pakkus ta neid juba ajakir-
jale Käsitöö, sealt edasi on tema kirjutisi 
avaldatud nii Eesti, Soome kui ka Leedu 
aja kirjades. 2013. aastal ilmus Anna sulest 
raamat „Õmblusteta kudumine”, kus ta 
õpetab huvilisi eelkõige strateegiliselt 
mõtlema.

Oma valdkonnas tippu jõudnuna ei tüki 
ta mõne uue ja põnevama materjali juurde 
liikuma. „Mingil määral tuleb ikka tagasi 
vaadata ja tunnustada seda, mis tehtud 
on, aga kindlasti ei tohi arengut lõpetada,” 
sõnab ta.

Keele ja Kudumite 
KonstruKt sio onid

Kudumist kui protsessi analüüsib Anna 
eelkõige konstruktsioonide kaudu ning 
suhtub sellesse üsna analüütiliselt. Täpselt 
nagu keeleteadusegi puhul.

„Kui mina või mõni teine läheb poodi 
ja tal on vaja riideid osta, siis vaatab ta, mis 
sobib või ei sobi. Ainus otsustus on mitte 
valet asja osta – valet stiili, vormi, riide või 
materjali mõttes. Aga kui ma teen ise, siis 
ma loon midagi algusest peale. Paratamatult 
hakkab inimene sel juhul mõtlema.” 

Moe ja stiili küsimused ongi keeletead-
lasest kudujat huvitanud mitte selle nurga 
alt, miks miski on moes, vaid miks kandjale 
miski sobib.

„See ei ole ju ainult väline. Kui 
inimene ütleb, et mind see asi ei 

huvita, see on tühine, siis ka see annab 
edasi sõnumi. Piltlikult öeldes: kui 

K u j u ta g e  e t t e : 
n õ u K o g u d e  a ja 

i n i m e n e  l ä K s  ü l e 
p i K a  a ja  ta a s 

l õ n g a p o o d i  ja 
nä g i ,  K u i  pa l j u 
s e a l  e r i n e va i d 

l õ n g u  o l i .

mul on kartulikott seljas, siis 
ma ikkagi kommunikeerin 

midagi. Sõnum on alati 
olemas,” selgitab ta. 
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Enne seda olin käinud Eestis 
vahetusüliõpilasena aastal 2000, 
õppisin siis Gakushūini naiste ülikooli 
bakalaureuseõppes. Eestisse sattusin ka 
aastal 2006, magistrantuuri ajal, kui tulin 
vahetusüliõpilasena Tartu ülikooli eesti 
keele intensiivkursusele. 

Kui küsisin emalt, et mida tema Eestisse 
õppima minemisest arvab, rääkis ta, et käis 
Ellerheina tütarlastekoori kuulamas ja talle 
jäi sellest väga hea mulje. Kui Eestis on nii 
ilusad ja siirad tüdrukud, siis peab see hea 
märk olema. 
Kuidas keeleõpingud läksid?
Eesti keelt õppida ei olnudki eriti raske, 
kuna huvi oli suur. Pealegi on eesti keelt 
jaapanlastel kerge õppida, hääldus on 
jaapani keelele väga sarnane. 

Grammatika sai hästi selgeks, kuna 
õppisin Tokyo ülikoolis lingvistikat ja kirju-
tasin parasjagu magistritööd eesti keele 
grammatikast. Tööd juhendas professor 
Kazuto Matsumura, kes ka ise eesti keelt 
uurib.
Kust tuli otsus hakata jaapani keelt õpetama? 
Kas oleksid ka Jaapanis õppejõu töö valinud? 
Õppejõuna töötamisest unistasin juba 
Jaapanis, kuid ilmselt oleksin seal tegelenud 
rohkem teadustööga. 
Nimeta palun kolm asja, mis Eestis algul 
šokeerisid.
Praeguseks on kõik omaks saanud. Isegi 
verivorsti sõin nooremana väga hea 
meelega.

Üllatas aga, et eestlaste kodudes on alati 
üks prügikast, mis asub tavaliselt valamu 
all. Jaapanis on prügi sorteerimise tõttu 
mitu prügikasti. 

Samuti üllatas mind esimest korda 
Eestisse tulles, et peatuses ei seista bussi 
peale minekuks järjekorras, vaid torma-
takse. Suurlinnas nagu Tokyo oleks selline 
asi mõeldamatu.

Mida Jaapanist enim igatsed?
Muidugi tunnen perekonnast puudust. 
Erinevaid sojatooteid ei ole Eestis eriti 
saada. Ka köögi- ja puuviljade valik on 
väike, Jaapanis on aga igal hooajal mingi 
oluline köögivili või juurvili, mida sel ajal 
palju kasutatakse. Tavaliselt on valik suur. 

Aga siin on … no sügisel seened ja 
kartul muidugi aasta läbi. Iga päev satun 
ostma samu tooraineid ja mõtlen, et mida 
ma nendest täna süüa teen. 

Peale toidu tunnen puudust päikesest, 
kuna olen sündinud Tokyos, kus isegi talvel 
kogu aeg päike paistab.
Nüüd oled Eesti ühiskonda sulandunud. 
Millega oleks Jaapanisse tagasi minnes kõige 
raskem uuesti harjuda?
Erinevate sotsiaalsete kohustustega. Näiteks 
on Jaapanis kombeks saata hooajalisi tervi-
tuskaarte ja kingitusi ka neile inimestele, 
kellega väga lähedane ei olda. 

Pidev ühiskonna surve ja inimeste 
alalhoidlikkus on pannud mind eestlaste 
avatust ja ausust hindama. Eestis ei pea 
keerutama ja oma arvamust varjama. 
Ausust ja otsekohesust loetakse siin pigem 
heaks omaduseks, Jaapanis see kindlasti nii 
ei ole. 
Miks sa Eestisse jäid? 
Algul oli mul plaanis Jaapanisse tagasi sõita, 
kuna oli raske jätkata uurimistööga Eestis 
ja samal ajal täiskohaga tööl käia. Mõtlesin, 
et jätkan sellega Jaapanis, kuna meil on ju 
Skype, samas saaks paar korda aastas Eestis 
käia ja juhendajaga asju kooskõlastada. 

Pärast Daigoga kohtumist see plaan 
muutus ja tegin otsuse Eestisse elama jääda. 
Siin on siirad ja toredad inimesed. Puhas 
õhk. Ning meri, mets, aga ka lennujaam – 
kõik on lähedal. 

Eesti on saanud minu koduks, oma pere 
tulevikku näen just siin, väikses armsas 
Tallinnas roheliste metsade keskel. 

hommiKuKs eesti, õhtuKs 
jaapani toit

Cätlyn Proode
aastaid tallinna üliKoolis jaapani Keelt õpetanud  
yumi naKata tarvitab toiduKs KaaliKat ja peeti, aga Ka 
sojaKastet ja wasabi’t.

jaapani keele ja kultuuri õppejõud yumi 
nakata on eestiga seotud olnud juba 16 
aastat, kuid kaheksa aastat tagasi tuli otsus 
siia päriselt elama jääda. praegu tallinna 
tehnikaülikoolis töötav yumi on tihedalt 
seotud olnud ka tallinna ülikooliga – tema 
esimene kokkupuude eestiga oli 19-aastasena, 
tolleaegse ehi vahetusüliõpilasena. aastatel 
2008−2013 töötas ta aga tlü-s jaapani keele 
õpetajana. yumi on restorani tokumaru 
peakoka ja omaniku daigo takagi abikaasa.

Kui palju on Sinu igapäevaelus Jaapanit? 
Hommikusöögiks pigem riis või hoopia must 
leib?

Hommikusöögiks sööme abikaasa Daigoga 
kindlasti musta leiba. Ka astelpajumahla 
joome iga päev. Õhtul aga teeme Jaapani 
toitu: riis, miso supp, erinevad pearoad. 

Vahepeal valmistame ka Eesti toite. 
Toidukultuur on meil küll Jaapani oma, aga 
kasutame Eesti tooraineid, nagu kaalikas ja 
peet, millele lisame natukene Jaapani-pära-
seid maitseid, sojakastet ja wasabi’t. Kartulit 
tarvitame ka Jaapani-päraselt.

Minu lemmik on meekook. Eesti koogid 
ja tordid on kõik väga maitsvad. Erinevad 
plaadikoogid ja muidugi Brita kook, mida 
tahaksin ka ise osata valmistada. 
Kas kooselu Daigo Takagiga ja suurem 
kaasatus Tokumarus on õppejõu töö tagaplaa-
nile jätnud? 

Jah, võib nii öelda küll. Kuid ma siiski 
ei tööta Tokumarus, vaid aitan üritusi 
korraldada ja olen lihtsalt vajaduse korral 
toeks. Kuid Daigo ei soovi, et ma oma 
tööst loobuksin – oluline on teineteisele 
eraldi olemise aega anda ja ise oma asja 
ajada. 

Praegu töötan TTÜ-s jaapani keele 
õpetajana, eelmisel semestril andsin mõned 
jaapani kultuuri loengud. Olen töötanud 
ka Tallinna ülikoolis, seal olid väga toredad 
kolleegid ja ääretult tublid tudengid. 
On teada, et sinu abikaasa Daigo tuli Tallinna 
ülikooli õppima pärast kohtumist Rein 
Rauaga. Mis sind Eestisse tõi?
Tegelikult olin ka mina Tsukuba ülikooli 
üritusel, kus Rein Raud TLÜ-d tutvustas.
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piret räni joonistab  
ugrilase ilmapilti
tallinna üliKooli Kujundaja piret räni räägib 
illustratsiooninäitusest „näuliine, säde ja teised”.  näitus on 
Kalamaja lastemuuseumis miiamilla avatud Kuni 28.08.2016.

näitus „näuliine, säde ja teised” tähistab 
minu teekonda esimesest päris oma lasteraa-
matust „näuliine nunnikute külas” järgmise 
etapini kunstnikuloos, milleks on suurprojekt 
„ugrilase värviraamat”. 

Ülikoolieas ütlesin ühes intervjuus, et 
kui ma kunagi suureks saan, hakkan laste-
raamatuid kirjutama. Hakkasingi. Suureks 
saamine käis emaduse kaudu. Väikeste 
laste kõrvalt jõudsid kirjutamist nõudvad 
lood minu sisse. Praegu ootab mitu pooleli 
raamatut sahtlis, millal mul tekib nii palju 
aega, et need valmis saada. 

„Näuliine ...” oli minu esimene täiesti 
oma lasteraamat, ise kirjutasin, ise joonis-
tasin. Näitusel on peale Näuliine illustrat-
sioonide väljas pilte ilmumata raamatutest 
ja neidki, mis tõenäoliselt kunagi ei ilmu. 
Näituse lõpetab kõige lapsemeelsem pilt 
tulevasest täiskasvanutele mõeldud  
„Ugrilase värviraamatust”. 

Arusaam, et pean asuma järgmise 
projekti kallale, tabas mind 2016. aasta 
alguses. Kuna mu stiil on alati olnud värvi-
raamatulik – esmalt joonistan piirjooned, 
siis lisan varjud, seejärel värvin –, on värvi-
raamatute fenomen mind juba mõnda aega 
köitnud. 

Mulle tundub, et enamasti tõlgendatakse 
seda, miks värviraamatuid vaja on, täiesti 
valesti. Mina pakun, et värviraamatud asen-
davad inimkultuuri arengus meid igapäe-
vase vajadusena saatnud käsitööd. 

Inimese aju on arenenud pidevalt käsi-
tööd tehes. Aju vajab käsitöö ajal tekkivat 
erilist loomingulist meditatiivset seisundit. 
Me oleme aastatuhandete jooksul treeninud 
aju käsitööd vajama. 

Eriti naistelt on head käsitööoskust 
nõutud ka siinmail – mida muud siis käsi-
tööga täidet veimevakk on kui ühiskondlik 
käsitööeksam. 

Piret Räni näitab Kalamaja lastemuuseumis oma raamatut.

Inimene soovib teha midagi oma kätega, 
midagi ilusat, mis teda kõnetaks. Selleks 
sobivad värvimisraamatud väga hästi. 
Tulemust on lihtne saavutada, protsess on 
nauditav ja aju saab käsitöömeditatsiooni 
koguse kätte. 

Vaatasin, milliseid värviraamatuid 
poes pakutakse, ning tundsin, et selles 

vallas valitseb suur tühimik ning et värvi-
raamatuid, mis kõnetaksid ugrilast, poes 
ei ole. Tundsin sisemist vajadust selline 
värviraamat luua. Raamat, mis oleks täis 
vihjeid ugri mütoloogiale ja meile olulistele 
sümbolobjektidele. 

Nüüd ma siis joonistangi kõigil vabadel 
hetkedel „Ugrilase värviraamatut”.

Mõned pildid Piret Räni “Ugrilase värviraamatust” - “Ugri kude”, “Surm”, “Soovide puu” ja “Kodu”.
Vaata lisaks: www.facebook.com/Pir.Rani
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  uutmoodi aKadeemiline. 
arhiteKt louis Kahn ja tema 
dialoog Kuressaare lossiga

Heie Treier
tallinna üliKooli tutvustav lause “uutmoodi aKadeemiline” 
võib olla Ka palju rohKemat Kui plaKatile trüKitud Kutsung 
noortele, Kes soovivad siia õppima tulla. 

uutmoodi akadeemiline tähendab siin-
kirjutaja kui kunstiteadlase jaoks täiesti 
konkreetset pikemaajalist väga ebakonvent-
sionaalset uurimisprotsessi, mis sai alguse 
2006. aastal Kuressaares. 

See läbis dialoogi, avatuse, avastuse, 
vaimustuse, uurimise, selginemise, konfron-
tatsiooni, enesekriitika, kahtluse, taasuuri-
mise, mõtlemise, argumenteerimise, setti-
mise ning on jõudnud uude selginemisse. 

Töö käigus on teema justkui ise valinud 
endale sobiva tiimi, mis koosneb prakti-
kutest mõttekaaslastest-professionaalidest, 
kellele pole võõras ka ennastsalgavus. Nüüd-
seks on tehtud otsus jääda oma seisukoh-
tades enesekindlaks.

hüpotees
Jutt on Saaremaal sündinud maailmanimega 
arhitekti Louis I. Kahni (1901−1974) arhi-
tektuuri hüpoteetilisest seotusest Saaremaa 
keskaegse arhitektuurikoolkonna hoonetega. 

Asi algas 2006. aastal, kui Eesti Arhi-
tektide Liidu töögrupp korraldas Kahni 
naasmise kodulinna Kuressaarde. Tegemist 
oli justkui külma sõja tegeliku lõppemi-
sega, sest II maailmasõja järgsed poliitilised 
piirid, müürid ja takistused lahutasid Kahni 
tema „saarest, millel on loss”, mis oli arhi-
tekti mitu korda väljaöeldud lause USA-s. 

2006. aastal saabus Kuressaarde arhi-
tekti sugulasi, uurijaid ja arhiivispetsialiste 

USA-st. Linnuses toimus Kahni loomingu 
näitus, arhitekti poeg Nathaniel Kahn 
tutvustas oma filmi „My Architect” (2003), 
kus ta otsib arhitektuuriajaloo olulisi 
hooneid külastades oma isa. Konverentsil 
esinesid mitmed nimekad eksperdid. 

Sealt saigi alguse uurimistöö, mille järje-
jutuna sõitsin 2007. aastal Kahni arhiivi 
Philadelphiasse ja külastasin tema loodud 
hooneid USA idakaldal Philadelphia ja New 
Yorgi piirkonnas. Ühel päeval pakkus Kahni 
uurija Susan Solomon, et sõidame vaatama 
Kahni Trentoni supelusmaja (1955). Susan 
oli kirjutanud sellest doktoritöö. 

müstiKa
Ja nüüd tuleb müstiline osa. Jalutades Tren-
toni supelusmajas, saatis see kummastav 
ehitus mulle õrna signaali ... Kuressaare 
lossist. 

Mida kauem sealsete müüride vahel 
jalutasin, seda tugevamalt hakkas signaal 
korduma. Sarnasus kahe hoone vahel oli 
justkui DNA-, mitte mõistuse või silma 
tasandil. Kuidas on võimalik, et füüsiliselt 
USA-s viibides oled tunnetuslikult Kures-
saare lossis? Susanil oli vastus igale mu küsi-
musele, aga mitte sellele. 

Kahni peetakse arhitekt-müstikuks, kelle 
saladusi pole veel lõpuni lahti muugitud. 
Kuidas hakata uurima tema arhitektuuri 
hüpoteetilist seost kodusaare lossiga 

olukorras, kus pole arhiividokumente ega 
Eestis elavaid sugulasi ning tõsiseid uurijaid 
USA-s see ei huvita? 

Uutmoodi akadeemiline uurimine 
kujunes koostööks fotograaf Arne Maasi-
kuga, kes on praktiseeriva arhitektina 
spetsialiseerunud arhitektuurifotograafiale. 
Ta käis kolmel suvel väga põhjalikult pildis-
tamas Kuressaare linnust ja Saaremaa kesk-
aegset kirikuarhitektuuri. Tema kaamera-
põhine uurimistöö lähtus Kahni arhitektuu-
rist. Ning 2016. aasta veebruaris pildistas ta 
Kahni hooneid USA idakaldal, uurides neid 
Saaremaa keskaegse arhitektuurikoolkonna 
seisukohalt. Kõige lähedasem Kuressaare 
lossile on Kahni Phillips Exeteri Akadeemia 
raamatukoguhoone New Hampshire’s. 

Küsimus
Ühena Kahni lähiringkonna vähestest 
inimestest USA-s väitis arhitekt Anne Tyng, 
et Kahn pidas tähtsaks „saart, millel on loss”. 

Aastal 1993 sõitis Tyng just seepärast Saare-
maale, et käia Kahni jälgedes. 

Tyng väidab, et Kahni mõningad hooned 
on arhitektuuriliselt lähedased keskaeg-
sele Kuressaare lossile. Intuitsioonipõhiselt 
väitis 2008. aastal sedasama arhitekt Toivo 
Tammik, kes pidas Kahnist ja Kuressaarest 
New Yorgi Eesti Majas loengu. Saaremaa-
seostest on Kahni puhul rääkinud ka arhi-
tekt Vilen Künnapu.

2014. aastal külastas Kuressaaret uurija 
Wendy Lesser, keda huvitas Kahni väide, et 
ta sai arhitektiks kolmeaastaselt, järelikult 
Kuressaares. 

Kahn sündis Kuressaares aastal 1901 ja 
kasvas seal kuni pere lahkumiseni USA-sse 
1906. aastal. Kahn väitis, et ta külastas 
Kuressaaret uuesti 1928. aasta suvel, kui 
viibis seal noore arhitektina kuu aega enne 
aastapikkust Euroopa ringreisi. 

Fotod Arne Maasik



USA uurijad usaldavad arhiividoku-
menti kui tõde, mille kõrval kahvatub ka 
arhitekti enda pidev kordamine, et ta tuleb 
„saarelt, millel on loss”.

Samas tekib küsimus, kuidas on 
võimalik, et Kahni hoonetes ja projektides 
kordub ruudukujuline põhiplaan, millel on 
sümboolne siseõu ja siseõue ümber kulgev 
koridor ning eluruumid on seotud hoone 
välisseina akendega? Seega Kuressaare lossi 
põhiplaan, mida Kahn on oma hoonetes 
palju paremaks teinud, seda avanud ja 
asendanud kindlustornid avadega, millest 
pääseb hoonesse rohkem valgust.

Kui analüüsida Kahni hoonete põhi-
plaani lähtuvalt Kuressaare lossi põhiplaa-
nist, võiks järeldada, et Kahn parandas 
Kuressaare keskaja sõdurmunkade karmi 
kindlusarhitektuuri 20. sajandi modernist-
liku arhitektuuri ja modernistliku inimese 
vaimus, olles samas informeeritud arhitek-
tuuriajaloo etappidest läbi sajandite. 

Tulevik
Kahni puudutava uutmoodi akadeemilise 
uurimistöö eesmärk on püüda taas kehtes-
tada Kahni biograafias tema „saar, millel on 
loss”, et tuua Kahn tagasi sünnisaarele.

  

Arhiiviuuringute käigus on Eesti 
Rahvusarhiivist välja tulnud dokument, 
mis kinnitab Louis Kahni saabumist 18. 
juulil 1928 Tallinna sadamasse. 19. juulil 
1928 sõitis ta Valga raudteepiiripunkti 
kaudu Riiga. Ja kui on õige, et ta viibis 
kuu aega Kuressaares, pidi ta sinna sõitma 
laevaga Riiast. Kuressaare ja Riia vahel oli 
1928. aastal toimiv suvine laevaühendus. 
Ent dokumentaalset kinnitust Kahni sõidu 
kohta pole õnnestunud leida. 

See oleks võti. Kas Kahn viibis noore arhi-
tektina kuu aega Kuressaares oma lähisugu-
lastel külas, nagu ta ise väidab, või jäi kuuks 
ajaks Riiga, nagu kinnitavad USA uurijad? 

Par andus
2012. aastast mööda Euroopa ja USA tipp-
muuseume siiamaani ringlev Kahni arhitek-
tuuri näitus ja seda saatev koguteos „Louis 
Kahn. The Power of Architecture” väidab, 
et Kahni biograafias nagu polekski Saare-
maad ja Kuressaaret. Nimelt on tema ja ta 
õe-venna sünnidokumendil ametlik sünni-
linn Pärnu, aga selle üle võib vaielda, sest 
Pärnus kui kohalikus keskuses registreeriti 
ka Saaremaa laste sünnid. 

kodus ja võ õrsil
Louis Kahni elu ja loomingut kajastab 
näitus „Kahn. Saarlane”, mis on Kures-
saares üleval 14. juulist 14. augustini 
2016. Tänu Arne Maasiku arhiivi fotodele 
saab kõrvuti panna Saaremaa keskaja 
arhitektuurikoolkonna ning Kahni 
hooned, mis asuvad USA idarannikul 
Philadelphia ja New Yorgi piirkonnas. 

Pildistatud on Kahni Roosevelti 
monumenti New Yorgis Roosevelti saarel 
– see 1970ndate teos ehitati valmis 2012. 
aastal. Saare tipus asub ruudu kujuline 
lihtne platvorm − kindlus, mis on 

ümbritsetud veega, justkui markeerides 
Kuressaare lossi New Yorgi silueti taustal, 
aga olles üleni maksimaalselt avatud eri 
ilmakaartesse. 

Pildistatud on Kahni Exeteri akadee-
milist raamatukogu, mille kujutletava 
siseõue keskel laes on salapärane rist, 
millesarnast pole modernistlikus arhitek-
tuuris kusagil. Vaadates alt üles Kures-
saare lossi siseruumides, näeme keskaeg-
seid gooti ristroidvõlve, mis moodustavad 
lihtsa ristikujundi, ja neid on sama palju 
kui võlvikuid. 

jumalik komö ödia. 
PurgaTo orium
dante
Värsid on tõlkinud Harald Rajamets, kommentaarid ja 
saatesõna kirjutanud  
Ülar Ploom. 
ISBN 978-9985-58-812-3 
Pehme köide
551 lk
Dante Alighieri (1265–1321) “Jumaliku komöödia” teine 
raamat esitab hingede puhastumise tüpoloogia ning 
jutustab Dante ja Vergiliuse kohtumisest tähelepanuväär-
sete isikutega tõusul purgatooriumi mäele, kus Dante 
valmistub oma noor põlvearmastuse Beatrice suunamisel 
teekonnaks paradiisi. 

linna asu TamisesT al aTes.  
esimene r aamaT 
Titus  l iv ius

Ladina keelest tõlkinud ja kommenteerinud Kristi Viiding, 
Mart Noorkõiv ja Tuuli Triin Truusalu

ISBN 978-9985-58-811-6 
Pehme köide 
192 lk

Padova päritolu Rooma ajaloolase Titus Liviuse (64/59 
eKr–17 pKr) kirjutatud “Linna asutamisest alates” (Ab urbe 
condita) on monumentaalne käsitlus Rooma linna ajaloo 
esimestest sajanditest kuni Liviuse kaasajani. Nii käsitletud 
sündmuste kestuse ja hulga poolest kui ka teksti pikkuselt 
on see mahukaim paganlikust antiikkirjandusest säilinud 
teos isegi hoolimata asjaolust, et kolm neljandikku 142 
raamatust on hävinud või teadmata kadunud. Esimene 
raamat on köitvaks lugemiseks kõigile neile, keda huvitab 
antiikmütoloogia ja -ajalugu. Raamatus leidub palju näiteid 
ka avaliku kommunikatsiooniajaloo, st juhtide ja rahva 
vahelise kommunikatsiooni uurijatele, aga ka Euroopa 
varasest õigusajaloost huvitatuile.

uuT Ülikooli kirjasTuselT



Rohkem kui 40 aastat 
koolituskogemust. 

Osale avatud õppes, avalikel 
koolitustel või telli koolitus 
oma organisatsioonile!

Avatud akadeemia

Rahvusvahelised eksamid 
avavad ukse maailma.

Pane end kirja juba täna!

Meie teadlased viivad teadus-, 
arendus- ja loometegevusi 
läbi viies fookusvaldkonnas.

Kaasa meid oma 
organisatsiooni arendusse! 

 Digi- ja meediakultuur
 Haridusuuendus
 Kultuurilised kompetentsid
 Terve ja jätkusuutlik eluviis
 Ühiskond ja avatud    
     valitsemine
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