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Esimene mõte seda laadi raamatust tekkis mul juba kaheksakümnendatel aastatel, 
mil osalesin kunstilise kultuuri ajaloole pühendatud kollektiivteose kirjutamises.1

Teose piiratud mahu kindlakäelise jagamise tõttu autorite vahel jäi töölauale hulk 
liigseks osutunud materjali, mis ahvatles edasi töötama. Üht-teist saigi visandatud 
juba tollal, aga muud tööd-tegemised sundisid kavatsuse teostamise edasi lükkama 
parematele aegadele. Mõni aasta tagasi õnnestus töö uuesti käsile võtta. Ja prob-
lemaatikat põhjalikumalt läbi mõeldes mõistsin, et algset strateegiat tuleb muuta. 
Sündis sootuks teine raamat, mil on vähe ühist kunagise kollektiivteose vastavate 
peatükkidega.

Mõned siinse uurimuse osad on varem avaldatud,2 teised ilmuvad käesolevas 
raamatus esmakordselt. Ka varem ilmunut on redigeeritud ja täiendatud.

Mõtlen tänutundega sõpradele ja kolleegidele, kes tutvusid käsikirja mõnin-
gate kohtadega ning jagasid minuga oma tähelepanekuid: lahkunud prof Irina 
Sventsitskajale (Moskva), kelle märkused osutusid iseäranis kasulikuks, prof Mihhail 
Heltzerile (Haifa), kunstiteaduste doktorile Mihhail Libmanile (Jeruusalemm), 
Roald Rabinovitšile (Sankt-Peterburg); arutelud tänaseks lahkunud prof Moissei 
Kaganiga aitasid mul täpsustada oma seisukohti. Suur tänu ka Sabina Agranovale ja 
Vladimir Kuznetsovile hindamatu väärtusega tehnilise abi eest.

***
2006. aasta suvel ilmus see raamat Peterburi kirjastuse „Petropolis” vahendusel vene 
keeles.3 Suure heameele ja tänutundega võtsin vastu ettepaneku tõlkida „Visuaalne 
kujutis ja kunstimaailm” ka eesti keelde – idee eest võlgnen tänu Virve Sarapikule; 
samuti tahan tänada Eesti Kultuurkapitali ja Haridus- ja Teadusministeeriumi riik-
likku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu”, mis väljaannet finantseerisid. Minu 
eriline tänu kuulub Inta Somsile, kes võttis enda kanda raamatu tõlkimise raske 
töö ja tuli sellega hiilgavalt toime. Südamlik tänu ka kolleegile ja heale sõbrale Kaia 
Leharile, kelle varasemat tõlget „Mimesis ja inkarnatsioon” kasutatakse siinseski 
väljaandes ning põhjalikule keeletoimetajale Tiina Liasele. Eestikeelse väljaande 
valmimisele aitasid kaasa oma nõuannete, täpsustuste ja kommentaaridega Marju 
Lepajõe, Riina Schutting, Eduard Parhomenko, Auli Haabpiht Ott ja Piret Viires. 
Neile kõigile minu siiras tänu.

Vaevalt sündinuks raamat niisugusena, nagu ta nüüd ilmub, kui mul poleks 
selja taga aastatepikkust kogemust omaaegse Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi, 
tänase Eesti Kunstiakadeemia esteetika ja kunstiajaloo kursuste lugejana. Mõistes 
oma suurt tänuvõlga sealsete hinnatud kolleegide ning paljudest tudengipõlvkon-
dadest koosneva kannatliku kuulajaskonna ees, tahan neid kõiki südamest tänada!

1 Художественная культура в докапиталистических формациях. Структурно-типоло-
гическое исследование. Под ред. проф. М. С. Кагана. Ленинград: ЛГУ, 1984; Художественная 
культура в капиталистическом обществе. Структурно-типологическое исследование. 
Под ред. проф. М. С. Кагана. Ленинград: ЛГУ, 1986; Вторая заповедь и понятие искусства. 
– Kunstiteaduslikke uurimusi 9. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1998; Mimesis ja 
inkarnаtsioon I. – Kunstiteaduslikke uurimusi 10. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2000; 
Mimesis ja inkarnatsioon II. – Kunstiteaduslikke uurimusi 11. Tallinn: Teaduste Akadeemia 
Kirjastus, 2002. 
2 Vt Бернштейн 1999, 200, 2001, 2002a; Bernstein 2000. Kaks esimest nimetatud artiklitest 
moodustasid pärast olulist täiendamist ja uut redaktsiooni raamatu „Пигмалион наизнанку” 
(Бернштейн 2002).
3 Борис Бернштейн. Визуальный образ и мир искусства. СПб: „Петрополис”, 2006.
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SISSEJUHATUS

Пока существует взгляд, существует даль.
  Jossif Brodski, Храм Мельпомены

New Yorgi Metropolitani muuseumi avaras saalis seisavad uhkelt reas 
20. sajandi keskpaiku Okeaanias valmistatud puust kultuskujud; iga 
sammas on tahutud eraldi tüvest ning kujutab ülestikku üksteise otsa 
paigutatud inimfiguure. Figuurid kasvavad alt ülespoole liikudes – 
ülemine on kõigilt mõõtmetelt võimsaim. Kujutatute mehelikkuses ei 
jää mingit kahtlust, kuigi viidatakse sellele pigem sümboliseeritult kui 
rõhutatult: ootuspärasest kohast eendub julge ruumiline kujund, lame 
nagu puri, meisterlikult nikerdatud dekoratiivse lõikemustriga – õhu-
line ja võimas ühtaegu. Jäme ekspressiivne tahumistehnika, mahu-
lise osa jõuline plastika ja hoogsalt ette sööstva pitsilise lamekujundi 
konfliktne kooskõla, viie-kuuemeetriste kujude aukartustäratav rida 
kõrges valges muuseumisaalis – nõnda leiab nende tulpskulptuuride 
kummaline lummus vastukaja ka moodsa kunsti šokiteraapias karas-
tunud professionaali esteetilises meeles, nii et kulutasin kord lõviosa 
oma Metropolitani-külastuse ajast selles saalis, unustanud end uitama 
Okeaania puuiidolite vahele. Hiljem kohtasin üht nende suguvenda 
ka Iisraeli Muuseumis Jeruusalemmas. See oli kindel märk: kui asmati 

Bis-sambad. Uus-Guinea asmati hõim. 
1950ndad. 

New York, The Metropolitan 
Museum of Art, 

The Michael C. Rockefeller 
Memorial Collection.

© 2007. The Metropolitan Museum of Art/
Art Resource/Scala, Firenze
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hõimu nimetute puuseppade töödest on saanud üldtunnustatud ja kõr-
gelt hinnatud kunstimuuseumi-eksponaadid, siis on nad pöördumatult 
juurdunud kultuurikaanonisse kunstiteostena.1

Kummati tasub vaid mõttes kanduda kultuurimaastikule, kus need 
puuskulptuurid sündisid, ja nad paistavad sootuks teises valguses. 
Asjatundja kirjeldab nende valmimise põhjusi ja eksisteerimise ees-
märki järgmiselt.

Okstest puhtaks laasitud võimsad puutüved kantakse metsast välja 
naiste tervitushõisete saatel, kuid elukohaks on nad määratud siiski huk-
kunud meeste vaimudele; palgist tahutakse ese, mida meie nimetaksime 
skulptuuriks. Sedamööda kuidas kasvab esiisade staatuse omandanud 
meeste arv, täieneb ka tulpaderida, mis on mõeldud ajutiseks eluase-
meks nende hingedele. Viimaks jõuab kätte hetk, mil esivanemate tul-
bad – nimetagem neid nii – sooritavad oma missiooni: hõimu sõdalased 
asutavad sõjateele, et hukkunute eest kätte maksta, ning enne teelemi-
nekut toimetatakse esivanemate tulpade ees – õigem oleks öelda lausa: 
tulpadest esivanemate ees – teatavad riitused, millega esiisade vägi kan-
takse üle elavatele hõimukaaslastele. Arvatakse, et pärast õnnestunud 
kättemaksuretke kasutavad esivanemate hinged tulpadeks tahutud tüve-
sid kanuudena, et sõuda jõge pidi ookeani poole ja sealt edasi – surnu-
teriiki (Thomas 1995: 82).

Väga võimalik, et asmati kultuuri inimese silmis polegi ehk olulist 
vahet ookeani surnuteriigi ja ookeanitaguse muuseumi vahel: mõlemad 
sobivad ühtviisi hästi oma missiooni täitnud esivanemate igaveseks 
rahupaigaks. Üritagem meie mõtestada olukorda siiski välisvaatleja sei-
sukohast.

Loomulike parameetrite – materjali, kuju, faktuuri, pinnatöötluse, 
kaalu, värvuse ja muude omaduste poolest muutumatu objektiga toi-
mub fundamentaalne metamorfoos. Uus-Guinea külast pärit puuiidoli 
sattumine muuseumisaali tähendab sootuks muud ja palju enamat kui 
pelka asukohavahetust: esiisa vaimu ajutise eluasemena (või ka mit-
muses, s.o mitme hukkunud sõdalase ühise „koduna” – vaevalt kul-
tussamba esmase funktsioneerimise kontekstis seda nii täpselt eristati) 
sündinud artefakt ületab nähtamatu künnise, millest algab sootuks uus 
elu – nimelt kunstiteosena.

Või võtkem teine näide, süžeelt üsna sarnane asmati puuiidolite 
metamorfoosile, kuid palju silmatorkavam. 1917. aastal esitas Marcel 
Duchamp New Yorgi sõltumatute kunstnike näituse žüriile tavalise 
pissuaari, mis oli signeeritud santehnikatarvete tootja nimega ning 

1 Vt nt Art of Oceania 1969, ill 106, 107, 108.
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varustatud daatumiga. Teadupoolest lükkas žürii Duchamp’i töö too-
kord tagasi ning see läks hiljem kaotsi. Ent 1964. aastal valmis Duchamp’i 
isiklikul juuresolekul kaheksa koopiat ning lähtuvalt autori esitatud filo-
soofilistest põhjendustest loetakse neid kõiki originaalideks. Duchamp’i 
pissuaare on korduvalt eksponeeritud näitustel, need ehivad väärikaid 
muuseumi- ja erakogusid.2

Duchamp’i kuulsaimaks teoseks osutus seega kõige tavalisem laia-
tarbetoode, mida ülejäänud pissuaaridest eristas vaid tootja nimi – 
R. Mutt – ja daatum. Täpselt samasuguseid pissuaare pakuti kõigis New 
Yorgi santehnikakauplustes, kuigi sootuks teisel otstarbel. Üsna ilmselt 
olid kõigi selle partii pissuaaride füüsilised parameetrid, kaasa arvatud 
visuaalsed omadused, täiesti identsed.3 Kummati kaotas üks neist tänu 
ümberpaigutamisele erilisse kultuuriruumi (näitus, muuseum, erakogu) 
oma algse utilitaarse otstarbe ning omandas täiesti uue, üldtunnustatud 
kombe kohaselt kunstiliseks nimetatava funktsiooni. Ehk teisisõnu, sar-
naselt eksootilise esiisade tulbaga muutus pissuaar ühtäkki kunstiks.

Kaks erinevat näidet, mis sarnanevad ühe iseärasuse poolest: soo-
tuks muul otstarbel loodud objekt satub teatavasse kultuurivälja, mis 
„varustab” ta kunstilise potentsiaaliga. See asjaolu eristab neid otse 

2 Näiteks Pariisi Musée National d’Art Moderne, Londoni Tate Modern, San Francisco kaasaegse 
kunsti museum – MOMA. „Pissuaari” tiražeerimise tõikki on mütologiseerunud – Los Angelese 
kunstikogujad mr. ja mrs. Bell tunnevad uhkust selle üle, et nende kollektsiooni kuulub just 
pissuaari „varajane väljaanne”. 
3  Duchamp’i aktsiooni pedantsetel uurijatel ei ole õnnestunud tuvastada tolle seeriaga identseid 
„utilitaarseid” eksemplare – pole ka midagi imestada, möödunud on ju pea sajand. Kahtlemata need 
eksisteerisid: aktsiooni tuum selles ju seisneski, et eksponeerida mingit seeriatoodanguna valmista-
tavat „lihtsat”, utilitaarse otstarbega asja, mis on steriilselt isikupäratu, unikaalsuse varjundita.

Marcel Duchamp. Fontään 
(1917).

Koopia, 1951 v hiljem.
Pariis, Estate of Marcel 

Duchamp/ADAGP. 
Corbis/Scanpix
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„kunstiväljas” sündinud, s.o algusest peale kunstiteosena kavandatud, 
teostatud ja tajutud objektidest nagu Michelangelo skulptuur, Cézanne’i 
natüürmort ja miljonid teised, kaasa arvatud tunnustamata, hävinud või 
igaveseks unustusehõlma vajunud kunstiteosed.

Niisiis leidub tänasel kunstiväljal mitut eri tüüpi objekte: ühed päri-
nevad teistsuguse elukorraldusega kultuuridest, kus kunstiväli puudus 
või puudub tänini; teised sünnivad samuti kunstivälja-väliselt, kuid kul-
tuuriareaalis, kus väli ise on olemas ja valmis laienema uute valdkon-
dade arvel, mis varem selle koosseisu ei kuulunud; kolmandad kuulu-
vad nii loomult kui päritolult algusest saati kunstivalda. Järelikult võib 
eeldada, et kunstiväli eraldi kultuurisfäärina ei sünni koos kultuuriga 
ega kaasne ilmtingimata iga kultuuriga. See tekkis ja asus end kehtes-
tama seal, kus olid soodsad tingimused, samas kui muul ajal ja muus 
kohas võis kunstiväli kas puududa või jääda nii piiridelt kui sisult eba-
määraseks. Algselt kunstiväliste objektide hõlvamise võime tõendab, et 
olles kord kujunenud, ei säili kunstiväli samasena, vaid on suuteline läbi 
tegema tähendusrikkaid transformatsioone. 

„Kunstiväli” on õigupoolest metafoor, mida ma kasutasin näitlik-
kuse huvides – tänases erialakirjanduses eelistatakse pigem „maailma” 
kujundit. Konventsiooni kohaselt on „kunstimaailm” omandanud ter-
mini tähenduse ning ehkki „välja” ja „maailma” kujundeil leidub silma-
nähtavalt hulk erinevusi, ei ole mõtet konventsioonide arvu kasvatada. 
„Kunstimaailma” kui termini tekkeloost ja sisust tuleb lühidalt juttu 
edaspidi, esialgu leppigem lihtsalt teadmisega, et see mõiste hakkab eda-
sises käsitluses pidevalt korduma – ja siis juba jutumärkideta.

Ent esmalt veel paar sõna jutumärgistatud sõnaühendi teemal. Kui 
liitsõna „kunstimaailm” teine pool, s.o „maailm” märgib kujundlikult 
keeruka struktuuriga eneseküllast tervikut, siis „kunsti” osaks jääb selle 
erilise maailma kvalitatiivse omapära piiritlemine juba mittemetafoor-
ses tähenduses.

Missugune on olukord põhimõiste endaga?

***

Märksõna „kunst” tutvustamist alustab üks kaasaegne filosoofiateatmik 
järgmise mõttekäiguga:

„Arusaam, et teatavad inimtegevuse liigid – maalikunst, skulptuur, 
arhitektuur, muusika ja poeesia – kätkevad olemuslikke ühisjooni, 
kujunes alles teatud ajaloolisel etapil, nimelt 18. sajandil.”4

4 Oxford Companion to Philosophy 1995: 58–59.
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Väide iseenesest pole uus, küll aga on tähenduslik esituskoht: üld-
kasutatavas teatmikus, liiatigi veel artikli avalausena, kõlab see kinnitu-
sena, et tegemist on üksmeelselt aktsepteeritud, triviaalse tõega.

Kunsti mõistel on niisiis oma ajalugu. Võimalik, et ajalugu moodus-
tabki mõiste sisu. Ent kust algab „kunsti” ajalugu?

Risti vastupidiselt teatmikus väidetule on „kunsti” mõisteloo ajaar-
vamist kombeks alustada väga iidsetest aegadest – vahest seetõttu näibki 
see pika puudumise loona. Kui uskuda retrospektiivseid kirjeldusi (aga 
muid ju polegi!), siis on mõiste puudumine tajutav ning sestap koge-
takse seda vajakuna, petetud lootusena, tühikuna seal, kus ootuspäraselt 
peaks asuma mõiste „kunst”. Vahel tundub, nagu oleks tegemist algusest 
saati eksisteeriva maatriksiga, mis jäi pikaks ajaks täitmata: kunst nagu 
oli, aga vastavat sõna polnud.

Olukorda komplitseerib ka uuritava aine ja uurimisžanri ebamäära-
sus. Mõnikord on ainevald ja käsitlusžanri iseloom määratletud siiski 
piisavalt täpselt: uuritakse kunsti mõiste kujunemislugu mõisteloolises 
võtmes, või kui kasutada moodsamat sõnastust – ideede ajaloo raames.

See žanr juurdus filosoofia ajaloo rüpes. 1940. aastaks, kui Arthur 
O. Lovejoy alustas oma Ideede Ajaloo Ajakirja (Journal of the History of 
Ideas) väljaandmist, oli mõistelooline lähenemine juba küpsenud ene-
semääratluseni.

Ajakirja esimese numbris ilmunud koostaja sissejuhatav artikkel pii-
ritles uue teadusharu iseloomu ja eesmärgid. Lovejoy nägi ideede aja-
lugu teadusena, mis uurib analüütiliselt ja kriitiliselt paljude inimpõl-
vede kestel inimeste meeli hõivanud, neid innustanud või vaenulikeks 
leerideks jaganud ideede loomust, päritolu, arengut, levikut, vastasti-
kust mõju ja tähendust vaimukultuuris. Niisugune tunnetuslik ülesanne 
on silmanähtavalt interdistsiplinaarse iseloomuga. Uurimise lõpptule-
musena loodeti „Delfi imperatiivi” teostumist – inimloomuse selgemat 
mõistmist, mis autori sõnutsi moodustas toona, 1940. aastal, „meie kõige 
keerukama ja fundamentaalsema probleemi” (Lovejoy 1940: 8–9). Kas 
pidada juhuseks, et mõistmisvajadust demonstreeris filosoof just kunsti, 
iseäranis kirjanduse uurimise näitel (Lovejoy 1940: 10–11)?

Kümmekond aastat hiljem avaldas Lovejoy kolleeg ja mõttekaaslane, 
renessanssfilosoofia uurijana tuntud Paul Oskar Kristeller Ideede Ajaloo 
Ajakirja veergudel mahuka uurimuse, mis oli pühendatud mõiste „kau-
nid kunstid” sünniloole (Kristeller 1951, 1952). Mõne aja pärast pidas 
ta vajalikuks eraldi artiklis täpsustada „ideede ajaloo” ainevaldkonda, 
eristamaks seda filosoofia ajaloost. Ka Kristeller rõhutas mõttelooliste 
uurimuste üldhumanitaarset ning seetõttu interdistsiplinaarset iseloo-
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mu.5 Põgusas ajaloolises ülevaates ideede ajaloo idee ajaloost osutab ta 
selle pärinemisele saksa vaimuloost – Geistesgeschichte.6 Ühtse vaimu 
jagamisega eraldi ideedeks loodeti ainestik puhastada metafüüsilisest 
kõrvalmaigust ehk teisisõnu – vabastada üksikud ideed jäigast seotusest 
universaalsesse süsteemi, nagu põhjendab seda sammu Kristeller (1972: 
160jj). Nõnda sai „ideede ajaloost” pigem „mõistete ajalugu”, ning sel-
lisena juurdus ta ka humanitaaria ühe haruna.7 Intellektuaalse ajaloo 
(või mitmuses: ajalugude) institutsioonistumisest ning elujõulisusest 
autonoomse uurimisvaldkonnana kõneleb lõpuks ka vastavate entsük-
lopeediate ja teatmike ilmumine. Esimene pääsuke oli „Ideede ajaloo 
sõnastik”, mis nägi ilmavalgust rohkem kui kolmkümmend aastat tagasi 
(Dictionary 1973–1974).

Mõistelugu taotleb universaalsust, pürgides „kõigi mõistete ajalooks”, 
ent entsüklopeedilise kõikehõlmavuse varjuküljeks on üksikmõistete 
ajalugude seostamatus. Seepärast on just esteetika ajalool eriteadusena 
põhjust pretendeerida kunsti mõiste ajaloo staatusele – siin uuritakse 
seda kõigis vajalikes seostes. Teatud ajalooliste tingimuste puhul, kus 
vastavat diskursust ei õnnestu tuvastada, on esteetika ajalugu sunnitud 
muutma vaatenurka ning intellektuaalse refleksiooni asemel uurima 
kõnealuse kultuuri „esteetilisi vaateid” või „esteetilisi arusaamu”. Seda 
oleks õigem nimetada esteetilise tunnetuse hüpoteetiliseks rekonstrukt-
siooniks, mis luuakse väga erinevat päritolu tõendite põhjal8 – eeldatava 
mõiste otsinguisse (antud juhul „kunst”) kaasatakse võimsamad tead-
vuslademed kui kitsalt teoreetilise mõtte õhuke kiht. Paradoks siiski 
säilib: hilisemale „kunstile” vastavat mõistet, sõna või väljendit ei käibi 
üheski kultuurikihis.

5 Delfi imperatiiv peidab teatavat lõksu, refleksiivset „musta auku”. Kapitaalses uurimuses, mis 
käsitleb interdistsiplinaarsust kõigis selle põhimõõdetes, ei leidu sõnagi „ideede ajaloo” kontsept-
siooni kohta; bibliograafia, mis hõlmab ligi sadat peenes kirjas lehekülge, ei maini kogemust, mis 
minu arvates teemaga otseselt seostub (vt Klein 1990: 232–325). Uurimisvaldkond on sedavõrd 
laiaks paisunud, et nõuaks interdistsiplinaarsete teaduste interdistsiplinaarset sünteesi – siin varit-
seb metatasandite lõputu ladestumise oht.
6 Kunstiajaloolane kindlasti mäletab, et Viini koolkonnas küpsenud metodoloogilised põhi-
mõtted, mis leidsid kõige järjekindlama rakenduse kunstiajaloo kui vaimuloo kontseptsioonis 
(Kunstgeschichte als Geistesgeschichte) ja mille esmakordselt selgesti sõnastas Max Dvořák, ei olnud 
sisuliselt miski muu kui kunstiajaloo süntees ideede ajalooga (vt nt Johnston 1983: 154). Ja ajaloo 
kalambuur – Erwin Panofsky „Idee” ilmub 1924. aastal (vt Panofsky 1924). Veidi varem ilmus koos 
Fritz Saxliga kirjutatud artikkel Düreri „Melanhooliast”, millest kujunes ikonoloogilise uurimuse 
näidismudel (Panofsky, Saxl 1923); viimasest välja kasvanud raamat (Panofsky 1962) vastas väga 
täpselt ideede ajaloo projektile sellisena, nagu selle oli visandanud samanimelise ajakirja asutaja. 
7 Näiteks tuntud poola filosoofi ja esteetiku Władysław Tatarkiewiczi raamat, kus eraldi etüü-
didena jälgitakse fundamentaalsete esteetikamõistete kujunemislugu, kandis ingliskeelse väljaan-
dena nime „Kuue idee ajalugu”, autori emakeeles aga „Kuue mõiste ajalugu” (vt Tatarkiewicz 1975, 
1980). Ülevaatesse lülitatud „ideed” on järgmised: kunst, ilu, vorm, looming, mimees, esteetiline 
kogemus.
8 Vt nt История эстетической мысли 1985, ptk I ja II.
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Minu sügava veendumuse kohaselt ei õnnestugi selle pika puudu-
misloo mõistatust lahendada mõisteloo või esteetilise tunnetuse vallas, 
vaid see eeldab ideede, vaadete, kujutelmade, elamuste ehk lühidalt –
kõigi esteetiliste tunnetustasandite suhestamist vastavate kultuuri-
p r a k t i k a t e g a. Teisisõnu, ma eristaksin „ideede ajaloo” selgesti 
„mõistete ajaloost”, kõnelemata juba „terminite ajaloost”, milleks mõiste-
lugu sageli kipub moonduma. Kunsti idee võib tärgata ajalooliselt varem, 
kui kujuneb refleksiivne mõiste – idee võib tugineda intuitsioonile, mis 
kasvab välja praktikast ning juhib praktilist tegevust. Samuti võib sel-
guda, et teatud juhtudel tuleb praktikaist otsida isegi  k u n s t i  i d e e
p u u d u m i s e  põhjusi.

Ärgu meid heidutagu uurimistulemuste võimalik lahknevus tradit-
sioonilistest tsunftisisestest eelarvamustest, juhul kui peaks selguma, et 
esteetiline kogemus osutub isegi geneetiliselt otsustavates ajaloopunk-
tides nende praktikate marginaalseks või lausa fakultatiivseks kõrval-
nähtuseks, mida meie tavatseme pidada kunstilisteks. Lihtne tõsiasi, et 
ideedel ja mõistetel on oma ajalugu, sisaldab teatud ohtusid. Interdistsi-
plinaarsete uurimuste kõrvalsaadus, mis „ideede ajaloo” pioneeridel 
omal ajal kahe silma vahele jäi, võib lähteteadustele saatuslikuks saada.

Ideede ajaloo uurimisel on üks lihtne eeltingimus: nimelt valmisolek 
tunnistada, et iga kultuur väärib käsitlemist tervikliku ja eneseküllase 
universumina, sest nagu ütleb Matteuse evangeelium – igale päevale 
saab küllalt omast vaevast!

Püüd mõista, missugune oli maailm „neile endile”, on humanitaa-
ria vääramatu tunnetusprintsiip, enamgi – eetiline imperatiiv. Antud 
juhul tähendab see tõdemust, et „neile” moodustab kujutiste ja tekstide 
funktsioneerimine samasuguse ajaloolise reaalsuse nagu meie tõlgen-
dused, mis kuuluvad vastavate kujutiste ja tekstide funktsioneerimis-
sfääri „meie jaoks”. Sest eksisteerida  k u j u t i s e n a,  t e k s t i n a,
k u n s t i n a  ü l d s e  s a a b  ü k s n e s  mingile subjektile antuse 
modaalsuses. Suhestamatuna teatava subjektiga, elava sotsiokultuurilise 
kontekstita pole ei kunsti, kujutist ega teksti. Kummati rajaneb „kõigi 
maade ja rahvaste kunsti ajalugu” implitsiitselt just kunsti ajatu olemuse 
metafüüsikal.

Iseäranis ilmekaks näiteks osutub plastiliste kunstide ajalugu, nii 
nagu seda valgustatakse ajaloolistes ülevaadetes ja teoreetilistes sele-
tustes. Tõdemust, et sõnaline, teoline või ka sõnalis-teoline fenomen 
võib täita nii kunstilist kui ka kunstivälist funktsiooni, pole kombeks 
laiendada plastikale: nii skulptuurne kui tasapinnaline kujutis on otse-
kui saatuse poolt määratud olema kunst. Selles veendumiseks ei pruugi 
teha muud, kui avada mõni raamat, mille pealkirjas esineb sõnaühend 
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„kunsti tekkimine”. Siiski on just kujutise eriomasesse eksistentsi- ja 
tajumisviisi kätketud ainulaadsed eeldused  m i t t e  o l l a  k u n s t, nagu 
peagi näeme. Seetõttu võib just plastika teenida parima mudelina kuns-
tiajaloo loodud ettekujutuse ja ajalooliste praktikate lahknevuse kohta: 
plastilise kujutise kuulumist kunsti valda tavatsetakse pidada enesest-
mõistetavaks. Ses mõttes on plastiliste kunstide ajalugu mitteajalooline.

***

„Vahest on saabunud aeg uurida diskursusi mitte enam ainult nende 
väljendusväärtuse ja vormiliste transformatsioonide seisukohalt vaid 
ka vastavalt nende eksisteerimisviisi teisenemisele: diskursuste käibi-
mis-, väärtustamis-, atributsiooni- ja omamisviisid varieeruvad kultuu-
riti ning vahelduvad ka iga kultuuri piires […]” (Foucault 2000: 171.) 
Nagu peaks nähtuma järgnevatest arutlustest, ei samastaks ma päriselt 
mõisteid „kujutamine” ja „diskursus”. Küll aga on silmanähtavalt tegu 
sugulasmõistetega ja sestap kehtib Michel Foucault’ üleskutse ka plas-
tika ajaloo puhul.

Järgnev ülevaade käsitleb kujutiste toimimist peamiselt läänemaa-
ilma kultuurides, ent tänu lääne mudelite globaliseerumisele – üht-
lasi ka kogu maailmas. Laias laastus võib kultuuris käibivad kujutised 
jagada kolmeks: kunstilise funktsiooniga, kunstivälise funktsiooniga 
ning segafunktsiooniga kujutised. Kunstiväline toimimine on loomult 
universaalne – kujutised hajuvad kogu kultuuriväljale ja võivad lülituda 
mis tahes kontekstidesse. Spetsiifiliselt kunstilises funktsioonis käibivad 
kujutised küll mõnevõrra laialivalguvas, kuid siiski määratletavate pii-
ridega kultuurisfääris – nn kunstimaailmas. Seepärast kajastab kujutiste 
käibimisviis teatavais sõlmpunktides ühtlasi kunstimaailma kujunemis- 
ja arengulugu. Siinsesse käsitlusse mahub kunstimaailma kujunemise 
jälgimine ajalooliselt kriitilistes punktides, samuti küpse kunstimaailma 
teatavad metamorfoosid – iseäranis drastilised sündmused möödunud, 
20. sajandil. Ainult plastiliste kunstide vaatlemisega piirdun äsja vii-
datud põhjusel: plastikateostel üldse, iseäranis aga piltkujutistel leidub 
omadusi, mis tagasid neile kultuuriajaloos ainukordse funktsioonide 
valiku. Kunstiline tajumine moodustab vaid ühe „kujutiste võimu” aval-
dumisvormidest. Seepärast näis just plastiliste kujutiste kunstiks muu-
tumine käsitletavate protsesside kõige näitlikuma morfoloogilise mude-
lina. Võimalik, et valikus kõneles kaasa ka autori isiklik huvidering ehk 
professionaalne piiratus – siis jääb üle vaid loota, et mitte saatuslikul 
moel.
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TEINE KÄSK
1.

Sobivaks lähtekohaks plastika kui kunsti arenguloo jälgimisele võiks 
olla Piibli kujutamiskeeld – Siinai ilmutuse teine käsk ehk kujutamis-
kunsti ajalooline nullpunkt.

„Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orju-
sekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi 
enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega 
sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi 
neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen 
püha vihaga Jumal […]” (2Ms 20: 2–5; vrd 5Ms 5: 6–9.)1

Vaevalt leidub maailma kirjandusvaramus tähendusrikkamalt kuju-
tavate kunstide ajalukku sööbinud sõnu.

Kõige üldisemas sõnastuses pidi kujutamiskeeld kultuurikäibest 
sootuks kõrvaldama kõik inimese kätetööna valminud kummardata-
vad objektid ja igasuguse meeleliselt tajutava eseme või olendi kujutise. 
Kunstiteadusele tähendab teise käsu jäik ikonofoobia seega eelkõige 
kitsaskohta, tõsist takistust. Tõepoolest, Piibli kujutamiskeeld on nagu 
tamm, mille jumalasõna püstitab kunsti teele, moonutades ta loomu-
liku arengu voolusängi. Teistsugune lähenemine eeldaks selle nurga-
kivi õõnestamist, millel otseselt või kaudselt rajaneb kogu kunstiajaloo 
hoone eriteadusena: totaalse keelu tingimustes, kus seda täht-tähelt ka 
järgitakse, pole kunstiajaloolasel midagi teha. Sestap nähakse oma üles-
annet eelkõige selles, et tõestada, nagu polnuks tamm kuigi tõhus, ja 
näidata, milliste võtetega kunst sellest üle pääses – iseäranis tolles etno-
kultuurilises kogukonnas, kellele käsk algselt adresseeriti, sest eeldata-
vasti pidi just siin kujunema näitlik mudel.

Siiski ei ole kunstiajaloolased kaugeltki esimesed, kes on üritanud 
eitada kujutamiskeelu totaalset iseloomu. Ammu enne kunstiteaduste 
sündi tuli selle probleemiga silmitsi seista kristlikul ikooniteoloogial. 
Tähelepanuväärsel kombel osutub mõttekäigu loogika mõlemal juhul 
peaaegu samaks.

1 Siin ja edaspidi on tsiteeritud väljaannet: Piibel. Vana Testament. Apogrüüfid. Uus Testament. 
Tallinn: Eesti Piibliselts, 1999.
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Pragusid ja uurdeid ikooniloomet tõkestavas tammis on otsitud mit-
mel moel.

Esiteks kerkib küsimus, kas vanatestamentlik kujutamiskeelu sõnas-
tus ise ei jäta ehk mingit võimalust plastilistele kunstidele.

Jumalikku keeldu edastava teksti keel on ammu kaotanud läbi-
paistvuse, kui ta selgesõnalisusega üldse kunagi hiilgas – sõnumi edas-
taja olnud ju kuuldavasti „raskevõitu suu ja raskevõitu keelega”. Vana 
Testamendi muudes kohtades leidub kujutamiskeelu teistsuguseidki 
sõnastusi kui dekaloogis; võrdlusest sünnib mitmesuguseid filoloogilisi 
tõlgendusi, mida omakorda komplitseerib teoloogiliste väitluste rafinee-
ritud kasuistika. Erinevate tõlgenduste tõttu muutub aga radikaalselt ka 
kujutamiskeelu sisu. Kas keeld käib valmistamise või üksnes kummar-
damise kohta? – vastusest sõltub plastika saatus. Edasi, mille valmista-
mise kohta? Keelu alla langevate objektide nimetused on ebamäärased 
ja varieeruvad, andes seega põhjust erinevateks tõlgendusteks: üks sõna 
tähistaks nagu ainult puust või kivist ümarplastikat, teine – mis tahes 
visuaalselt tajutavat kujutist Jumala eeldatava välimuse kajastusena.2

Järgmiseks kerkib küsimus, kuidas sobitada keeldu Jumala enda 
käsuga seaduselaeka ja kogudusetelgi valmistamiseks, kuhu sõnaselgelt 
soovitatakse lülitada ka kujutavaid motiive. Analoogne olukord tekib 
Saalomoni templi ja Saalomoni koja ehitamisel, mida samuti kaunista-
takse mitmesuguste kujutistega (vt 1Kn 6–7). Vastuolu teises käsus esi-
tatud keeluga võib antud juhul käsitleda täpsustava piiranguna, millega 
seaduseandja kehtestab seaduse pädevusala – siis omamoodi konstitut-
sioonilise parandusena.

Pigem ajaloolise kui teoloogilise aspektina tuleb arvestada ka judaist-
liku kultuuritraditsiooni reaalset kujutamispraktikat, mille kohta leidub 
nii dokumentaalseid kui artefaktilisi tõendeid. „Moosese keelu” kehti-
vus torkab silma ebajärjekindlusega – vahel ei järgitud kujutamiskeeldu 
kuigi rangelt, ajuti aga eirati sootuks. Ilmselt rikuti teist käsku sageda-
mini, kui Piiblis fikseeritud, kuigi tõendatudki juhte leidub enam kui 
küllaga.

Kunstiajaloolaste vastav argumentatsioon on alati suunatud kujuta-
miskeelu ületatavuse tõestamisele. 

Piirdugem ühe näitega:
„Isegi eeldusel, et keeldu tõesti rangelt järgiti, viitab kujutamiskeelu 

käsitlemine kunsti arengu tõkestajana kunsti piiride ja funktsioonide 
äärmiselt kitsale tõlgendusele: kaugeltki kogu kunst ei ole jäljendava 

2 Pe-sel ja t’mu-nah; vt põhjalikku kommentaari: Jacob 1992: 547, samuti Gutmann 1971: xv; vrd 
Barasch 1985: 17 jt.
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iseloomuga ja ka kujutava kunsti kõik süžeed ei kätke inim- või loo-
mafiguure. Järelikult jagunuks kunstile eluruumi isegi juhul, kui Piiblis 
sõnastatud keeldu tõlgendati tõesti sõnasõnaliselt ning vääramatult ka 
järgiti. Ent säärane eeldus on ekslik. Kas nimetatud lõik Piiblis tähendab 
tõesti kõigi inimlike ja animalistlike vormide otsest kujutamiskeeldu mis 
tahes asjaoludel, pole päris selge; küll aga on väljaspool kahtlust tõsiasi, 
et nõnda ei tõlgendanud seda isegi kõige lojaalsemad ja ortodokssemad 
juudi kogukonnad. Õigupoolest lubavad juba Teise Moosese raamatu 
üksikasjalikud juhtnöörid seaduselaegast ehtivate keerubikujude val-
mistamise kohta loogiliselt järeldada, et dekaloogi karmi keeldu tuleb 
tõlgendada suhestatuna järgmise stroofiga: „Sa ei tohi neid kummar-
dada ega neid teenida” – see tähendab, kujutised ei tohi muutuda kum-
mardamisobjektiks, ei tohi representeerida ega asendada.”3

Ma üritan näidata, et säärane järeldus on vähemasti ebatäpne, väl-
jend „kujutised ei tohi representeerida” aga vastuolus keelu sisuga.

Kuivõrd tähelepanu keskmes on kujutamiskeelu ajendid ja võimali-
kud tähendused, ning sedagi vaid seotuna kunsti mõistega, siis datee-
ringu ja autorsuse problemaatika käsitlemine pole ehk esmatähtis, kuid 
sootuks mööda minna sellest ka ei saa.

Tänapäeval valitseb seisukoht, et Jahve kultuse ikooniloome-vas-
tane põhimõte vormus 7. sajandi lõpuks (täpsemalt 622. a e.m.a) seoses 
kuningas Joosija usupuhastusega.

Tryggve Mettingeri arvates võis keeld pärineda ka kõrberännaku 
aegadest, kuid teadmata põhjustel ei jõustunud see enne Joosija usure-
formi; säilinud allikmaterjaliga sobib kõige paremini siiski see seletus, 
et Mooses pole oma suhtumist kujutistesse kunagi üldse väljendanudki 
ning keeld sündis hoopis prohvetite ebajumalakujude-vastase väitluse 
tulemusena. Uurijad leiavad, et peamine põhjus, miks traditsiooniline 

3 Jewish Art 1961: 18; vrd Roth 1971: 64. Boaz Cohen tõlgendab pühakirja vastavat kohta sõna-
sõnalt ja leiab, et tasapinnaline maal keelu alla ei kuulunud (Cohen 1975: 42) – see on tähelepanu-
väärne väide, millel ma hiljem peatun pikemalt. „Seaduseparandustena” võib käsitleda ka erinevaid 
sõnastusi: näiteks Teises Moosese raamatus leidub lisaks kõige tsiteeritumale veel teinegi koht, kus 
keeld piirdub „valatud” jumalatega (2Ms 34: 17, vrd Jacob 1992: 547, 549, samuti Gutmann 1971: 
xv; Jewish Art 1972: 17, 27–28; Gordis 1975: 10; Altshuler 1986: 156; Hachlili 1988). Viimases 
raamatus, mis ilmus Handbuch der Orientalistik sarjas ning torkab meeldivalt silma asjalikkuse 
ja retoorika puudumisega, märgitakse järgmisi asjaolusid: rabide suhtumine kujutistesse arenes 
aegamisi sallivuse suunas, tugevnes naaberkultuuride mõju, kust laenati paganlikke ja mütoloo-
gilisi motiive, kunstilist traditsiooni mõjutas ka juudi kirjandus, legendid ja Midraši, nii et juudi 
kujutavas kunstis kasutatavad paganlikud motiivid kaotasid oma algse, ebajumalakummardamise 
tähenduse ning arenesid dekoratiivsuse suunas, osutudes pigem nende väärtuste graafiliseks repre-
sentatsiooniks, mida judaism tol ajajärgul avalikult tunnistas (Hachlili 1988: 286–287). Arvestada 
tuleks siiski tõsiasja, et jutt käib esimestest sajanditest m.a.j, mil suhtumine teise käsku oli oluliselt 
liberaliseerunud. Varasematest käsitlustest pakub analoogset, puhtajaloolist lähenemist uuritavale 
ainele: Shanks 1979, iseäranis ptk 10, „The Image in the Synagogue”, lk 143–150. Kogu ajalooline 
materjal puudutab siiski pigem kujutamiskeelu saatust ajaloo keerdkäikudes. 
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pühakujudevastane vaen paisus ning leidis kajastuse ja põhjenduse 
Moosese raamatutes, ei pruukinudki peituda niivõrd teoloogias, kus 
seda ajendanuks usulised tunded ja rituaali ühtlustamise soov, vaid 
peegeldas kuningavõimu tugevdamise ja riigi konsolideerimise vaja-
dust välisvaenlasest ohustatuse tingimustes – Paabeli vangipõlv polnud 
ju enam mägede taga.4 Samuti võis selleks põhjust anda kahe preestri-
teklanni, aroniitide ehk Aaroni järglaste ning mosaiitide ehk Moosese 
järeltulijate omavaheline rivaalitsemine (vt Friedman 1997). Välistada 
ei saa muidki seletusi.5

Igal juhul väärivad tähelepanelikku uurimist kujutamiskeeldu sõnas-
tavad lõigud Moosese raamatutes.

Viienda Moosese raamatu 5. peatükk (6–9) kordab sõna-sõnalt vas-
tavat kohta Teises Moosese raamatus.6 Üksikasjalikumalt on keeldu 
põhjendatud Viienda raamatu teises kohas:

„Ja Issand rääkis teiega tule keskelt. Te kuulsite sõnade kõla, aga te 
ei näinud kuju, oli ainult hääl! […] Hoidke seepärast väga oma hingi, 
sest te ei näinud mingit kuju, siis kui Issand rääkis teiega Hoorebil tule 
keskelt, et te ei tee pahasti ega valmista enestele nikerdatud kuju, mõnda 
jumalakuju, mehe või naise kujutist, mõne maapealse looma kujutist, 
mõne taeva all lendava tiivulise linnu kujutist, mõne maad mööda roo-
maja kujutist, mõne kala kujutist, kes on maa all vees […] Kui sulle sün-
nib lapsi ja lapselapsi ja te ise saate maal vanaks, ja kui te siis toimite 
kõlvatult ja valmistate mingisuguse asja nikerdatud kuju ja teete, mis on 
paha Issanda, su Jumala silmis, ja vihastate teda, siis […] te tõesti varsti 

4 Vt Mettinger 1979: 24–25; Gutmann 1971a: 3–18; Gutmann 1989: 5–25. Polüteismi (või sünk-
retismi) arengust Iisraelis kaanani kultuste assimileerimise tagajärjel kohtumõistjate ja kuningate 
ajajärgul vt Smith 1990, iseäranis jumaluste loetelu, keda iisraeliidid tol ajal kõigi eelduste kohaselt 
kummardasid, lk 145; vrd Eliade 1978: 60, 113, samuti Freedman 2000: 30–34, kus uuritakse või-
malust, kas jumalanna Ašerahi tuleks mõista Jahve naiseliku täiendi ja abikaasana.
5 Vt samuti Berlejung 1998: 342, 402–404. Arheoloogilise tõendusmaterjali puudumine on või-
maldanud mõningatel uurijatel kahtluse alla seada nii Egiptuse vangipõlve kui sellest pääsemise 
fakti – kaasa arvatud mõistagi kõik kõrberännakuga seotud sündmused kuni Moosese ajaloolise 
isikuni välja (vt Finkelstein, Silberman 2001, eriti lk 48–71). Sel juhul ei tohiks Saalomoni-aegseid 
kujutamiskeelu rikkumisi (ja need olid tõesti ennekuulmatud) üldse käsitleda keelu eiramisena, 
vaid pigem pühakujude loomise keelu eelse ajastu tavapraktikana. Teisalt kinnitavad arheoloogili-
sed allikad, et eraviisiliselt, „koduses korras” jätkus kujutiste, muuhulgas näiteks jumalanna Ašerahi 
kummardamine ka pärast Joosija usureformi (samas, lk 288). Piibli-arheoloogia mittedogmaatilise 
koolkonna esindajad, kes niisugust „revisionismi” taunivad, on Finkelsteini ja ta mõttekaaslaste 
kronoloogilise nihke vaidlustanud ega nõustu arvamusega, nagu poleks Saalomoni templit kunagi 
eksisteerinud jne; samas analüüsitakse põhjalikult nn rahvareligiooni vorme, kaasa arvatud argiellu 
kuuluv ebajumalakummardamine üldse ning Ašerahi kultus iseäranis. Loodetavasti on ütlema-
tagi selge, et tundmata end pädevana sekkuma vastavatesse erialastesse vaidlustesse, kasutan ma 
Moosese nime ja tegelaskuju pelgalt tingliku üksusena kujutamiskeelu idee kajastamise raames.
6 Või vastupidi: Piibli liigenduses eespool asuv käskude loetelu on hilisem redaktsioon ning 
kordab sellepärast Viienda raamatu sõnu? Samuti on mõeldav, et mõlemad versioonid pärinevad 
lihtsalt ühisest algallikast (vt Friedman 1997: 258–259).


