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Sissejuhatus
Minu magistritöö on iseseisev loominguline projekt ja sellega suhtestuv ning seda avardav
viiteaparatuuriga varustatud tekst.
Käesoleva magistritöö lehekülgedel uurin milline koht on tähenduseta tekstil rituaalide
praktikates, dadaistlikus ning sürrealistlikus luules ja muusikas. Kirjeldan erinevate
vaimsete praktikate (ravi)tehnikaid ning arutlen kaasaegse sürrealistliku luule üle. Kirjutise
fookuses on eesti talupojakultuuri kuulunud loits ning regivärss. Sealhulgas uurin, mida on
öelda tänapäeva keele- ning kultuuriuurijatel holistliku protokeele ja kõlaluule (sound
poetry) kohta.
Kõlaluule viljelemisele ning lingvistika äärealadele, täpsemalt tähenduseta sõna (meeltes,
kehas ja keskkonnas esile kutsutavate muutuste) mõjujõu uurimisele tõukasid mind
ennekõike kogemused Indias, Sikkimis, Gonjang’i nimelises Tiibeti budismikloostris. Seal
kutsuti mind osalema mitmetunnistele pujadele (palvustele), kus retsiteerisid mantraid ja
suutraid (pühakirju) läbisegamini mitukümmend munka. Nende madalaid hääli toetasid
trompeti, orkestri taldrikute (sil snyln), kellade (dril bu) ning trummihelid, mis kõik kokku
moodustasid midagi kakofoonilise harmoonia taolist. Olgugi, et ma lausutavatest
tiibetikeelsetest sõnadest aru ei saanud oli palvuste kuulamine toniseeriv - andes algavaks
päevaks positiivset energiat ning üldist elujõudu. Loitsu uurijate sõnul ei ole selles midagi
üllatuslikku. Eestis tunnustatud folklorist Marju Kõivupuu kinnitab, et mida vähem
tähenduslikud on sõnad, seda paremini nad usutavasti toimivad. Täpsustades, et
rahvapärasele loitsutraditsioonile on tunnuslik, et maagilised vormelid eristuvad tavakeeles
kasutatavatest argisõnadest, vastasel juhul ei oleks nad maagilised.
Tähenduseta sõna mõjususe uurimisele lisas põhjust seegi, et olen kakofoonilise häälekõla
salvestamisega tegelenud alates 2011 aastast. Minu fonoteek sisaldab eri maailmapaigus
salvestatud juhuslikke, arusaamatuid ja võõrkeelseid läbisegi rääkivate inimeste vestlusi.
Audioarhiiv aina kasvab, sest jätkuvalt köidavad mind häältekõlad, mis tekitavad n-ö
mesilasparve efekti – häältesumina, milles on võimatu kõnelejaid üksteisest eristada.
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Ajakiri “The International Journal of Hygiene and Environmetal Health”1 on nimetanud,
et pidev taustamüra k.a kõnetaust võib põhjustada stressi ning keskendumishäireid,
avaldades kuulajale vastupidise mõju kui Buddha munkade läbisegi loetud mantrate
kuulmisest saadud positiivne kogemus.
On üsna mõistetav, et iga (arusaamatu) sõna ei sobi rituaalsetesse tehnikatesse; täpselt
samuti nagu juhuslikul jutuvadal pole võrdset kaalu Buddha munkade läbisegamini
kostuvate mantratega. Selleks, et sõna hakkaks maagiliselt mõjuma peab ta läbi tegema
teatavad protsessid. Folkloristide ja keeleteadlaste uurimustes (Hiiemäe (2012); Jõemets
(2008); Kasik (2014); Kõivupuu (2000); Laugaste (1986); Lintrop (1995); Masing (2004);
Moor (2000, 2004); Ojamaa (2002); Oras (2004); Päär (1999); Sarv (2008); Sarv (2012);
Tampere (1970)) välja toodud näidetele ning oma empiirilistele kogemustele toetudes
selgitan järgnevates peatükkides mis teeb sõna maagiliseks; ühtlasi kirjeldan miks, millal,
kes ja kus neid kasutavad.

Sõna loomine
Uku Masing (2004) kirjeldab keelt kui kommunikatsioonivahendit suhtlemisel teiste
inimeste ja iseendaga. Ta ütleb omale iseäralikus sõnastuses, et keele kaudu võetakse vastu
seadustusi ja antakse. Tagasiside kaudu keel võib olla vaheldumisi kognitiivne ja
regulatiivne.
Keeleuurija Reet Kasik tähendab kogumiku “Komplekssete sõnade tähendus” (2014)
sissejuhatavas osas, et sõnad ei teki sõltumatult sellistest teguritest nagu inimteadmised,
inimese kognitiivsed oskused ja võimed, tema kogemused, uute objektide, protsesside ja
omaduste avastamine, ettekujutused jne. Sõna loomisel on kasutusel kaks peamist viisi:
spetsialistide, näiteks terminoloogide ülesanne on uutele mõistetele tuletada, laenata või
mõtelda välja sobiv vaste; teiseks võimalikuks sõna tekkeviisiks on spontaanne sõnaloome
tekstimoodustuste käigus. Kasik toob sellekohase näite:
Olen kokku kogunud murestiku, mis on minu rahutut hinge mingil hetkedel häirinud.
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Artiklis “Kehast ja ratsionaalsusest vokaalses keeleta väljenduses” (2008) on Viivian
Jõemets väljatoonud N. J. Marri väite, et kõik arvestatavad inimkonna keeled on lähtunud
ainult neljast juursilbist: sal, ber, jon, roš, millest ühiskondliku evolutsiooni käigus
mitmesuguse kombinatoorika printsiipide mõjul on tekkinud kõikide keelte kõik sõnad.
Sellele vastanduvaks seisukohaks on väide, et kõne on väljakasvanud holistlikust
protokeelest-laulust-üminast.

Häälitsuse mõtestamine
Semantika puudumine keeles mõjub kommunikatsiooni errorina, kuid retoorilises ning
maagilises kontekstis on tähenduse puudumisel omad eelised.
Rääkides keelest, tähtsustatakse enamasti keele informatiivset rolli. Argo Moor (2000)
selgitab, et häälitsused-sõnad on suhtlemisvahend ja suhtlemise põhiline olemus on
informatsioonivahetus. Mõnikord puudutatakse ka keele sotsiaalset olemust, mille järgi
rääkimine on oluline sotsiaalne rituaal, mis loob ja uuendab inimestevahelist
kokkukuuluvust. Harvemini puudutatakse keele ja häälitsuste tundeid väljendavat olemust.
Keele kosmilis-maagilise olemuse mõistmiseks on aga just see tahk keeles määrav.
Protokeelse ümina ja tähenduseta sõnade loomeprotsesside juures on ennekõike
“pudikeelt” rääkivad lapsed ja keelereaalsusega rahulolematud loomeinimesed – muusikud
ning poeedid. Eestis on kasutusel terminid kõlaluule (sound poetry), häälutamine ja
häälitsemine. Neid definitsioone on lahti formuleerinud muusik ja häälitseja Roomet
Jakapi “Ööülikooli” (2014) loengus. Ta selgitab, et muusik häälitseb, kuna teda huvitab
hääle kui instrumendi kõla; luuletaja häälutab, sest teda huvitab keele kõla ning
semantilised nihked.
Uue luuležanri, sound poetry nime all, toodi juba Esimese Maailmasõja aegu lavadele
veidraid häälekõlasid. Oma häälepaelte võimekust pani proovile näiteks prantsuse avangardi poeet ja performance kunstnik Tristan Tzara, tuues kuuldavale värvikaid hääle
väänutusi, mis omasid sarnaseid jooni väikelapse keele-eelsete lalinatega.
Kodumaisteks enimtuntud häälutajateks on Ilmar Laaban ning Luulur aka Jaan Malin.
Eesti sürrealismi isaks nimetatud Laaban hakkas luuletusi avaldama 1936. aastal. Ajaleht
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“Sirp”2 kajastab, et Moskva ülemvõimu ajal oli pagulusse sunnitud Laabani luule Eestis
keelatud. Mahavaikitud ja karmilt keelatud sürrealistlik-patafüüsiline luule levis seda
jõudsamini käsikirjaliselt.
Anagramme
Uku Masing
Kunagi mus
nugis kuma,
kuna mugis
munka siug.
Ilmar Laaban
Arla mal bina
Labila maran:
Lam bila anar
Mina bal-alar.
Kas Laaban seda soovis aga tema kõlaluulel on leitud sarnaseid jooni loitsuga. Andres
Ehin iseloomustab sõnameistri luulet maagilisena ehk üleloomulikke jõude allutada
püüdvana. Ajakirjas “Looming” artiklis "Ankruketi lõpust" kirjutab Ehin, et Laaban on
tavatsenud rõhutada teesi, mille kohaselt sürrealism tahab tühja maailma täita ja on seega
vastuolus müstikaga, mis tahab täit maailma tühjendada. Seega on sürrealism maagiline,
aga mitte müstiline (Ehin 1996: 1682).
Rahvusvaheliste auhindadega pärjatud sõna- ja hääle väänutaja Luulur avalikustab ajalehes
“Sirp”3, et tal on tavaks saanud häälutusi luua peamiselt õhtuti vannitoas, kus ta teeb neid
“hirmsaid hääli”. Häälitseja Jakapi eelistab häälte kõlasid luua laval vabaimprovisatsiooni
käigus4.

2
3
4

http://www.sirp.ee/archive/2000/08.12.00/Kirjand/kirjand1-7.html
www.ekl.ee/malin/templ/index.php?page=3&lang=1
http://heli.er.ee/helid/oy/OY2014_Roomet_Jakapi_Haalitsuse_motestamine.mp3
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Tähenduseta poeesia loomise tehnikaid on mitmesuguseid. Sound Trash Recycling ehk
kõneprahi

retsirkulatsioon

on

üks

võimalikest

viisidest

kuidas

juhuslikkusele

(randomness) toetudes uusi häälikuid ja silpe luua. Tehnika mille autoriks end pean on
järgmine: tuleb üles kirjutada kõik mis rahvarohketes paikades salvestatud audiofailidest
kostub. Vestlused olen “üles võtnud” suvalisel ajahetkel, suvalises paigas, suvalisel teemal
ning suvalises keeles rääkivate inimeste keskel. Uue sõna kõla sõltub suuresti kuulaja kui
bioloogilise tõlkemasina selekteerivast kuulmis- ja tähelepanuvõimest. Näitena toon välja
lühikese osa Soomes, Helsingis trammis nr 9 salvestatud kõneluste baasil loodud
salmiridadest:
perge onokse hei kolme
sama kerros jos körtos
nüüd see on nii nii postaka
hilla loeitas pöerta
äitama sittä nelja
tase oige hei mida sa
santasila kerra tal
Salapärased soome keele kõlalised sõnad ei vaja funktsioneerimiseks tõlget. Luulemaailm
sallib abstraktsiooni. Tähenduseta sõnadest koosneva teksti puhul jääb sisu avatuks, mis
annab vastuvõtjale (kuulajale, lugejale) vabaduse luua isiklikke assotsiatsioone. Autori
loodud piirideta mängumaal võib igaüks ise oma reeglid luua.
Tõlketa toimivad ka pühatekstid. Juhul, kui uskuja keelebarjäär ei võimalda jumalasõnast
aru saada (nt araabiakeelseid koraanitekstid ja sanskritikeelseid veedad), laskub sõnumi
tähtsuse osakaal tähenduselt teksti kõlale ning selle terviklikkuse mõistmisele.
Sarnast holistlikku lähenemist soovitab keeleuurija Jõemets (2008) rakendada ka kõlaluule
tõlgendamiseks. Sõnadeta laul ja luule jäävad Jõemetsa sõnul väljapoole klassikalist
muusika- ning keeleteaduse piire, mistõttu pole need klassikaliste meetoditega edukalt
analüüsitavad.
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Maagilise sõna sünnilood
Tähendust mitteomavate maagiliste sõnade ning pühade nimede loomisel on kasutusel
sõnavormelid. Loitsu uurija Mare Kõiva artiklis “Palindroomidest, aga ennekõike
tähtvormelitest” (1998) on välja toodud Eestis kasutuses olnud sõnavormelid, mida
ükskõik kust lugema hakates moodustub alati sama sõna. Kõiva sõnul on tuntumaiks
palindroomiks sator, mis keskajal oli islamiusuliste ning kabalistide oluliseks
töövahendiks.
Sator-sõnu kirjutati Eestis harilikult kvadraadina, tarvitades majuskleid ja eristades tähti
üksteisest vahemärkidega.5
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Kõiva lisab, et sellisele nõiduskvadraadina kirjutatud loitsule võidi igasse nelja külge
kirjutada ka spetsiaalseid tähenduseta nõidussõnu. Euroopa traditsioonis peletati satorvormeliga peamiselt tulekahju, Eestis oli see tuntuim roosiloits, mida kasutati veel
marutaudi ja hoopis harvem tulekahju vastu. Üksikteateil on meil seda kasutatud
jahimaagias, saksasõnadena, luuvalu, ussihammustuse, paisete ja hambavalu vastu ning
verejooksu sulgemiseks. Polüfunktsionaalsus on eeskätt teatavate vanade loitsude eelis,
mis on oma kasutusalalt universaalsed või on laiendanud seda ajapikku.
Samast artiklist võib lugeda, et spetsiaalsete tähenduseta nõidussõnade kõrval on igivana
tava võõrkeelsete, oma keeles mõistetamatute sõnade kasutamine loitsudes, mis põhineb
osalt vanadest loitsukäsikirjadest levima hakanud tekstidel, osalt vanal veendumusel, et
teatavais kultuurides on limiteeritud, kuid väekat tarkust, mõjusamat kui omakultuuris,
osalt uskumusel nõidussõnade põlvnemisest otse kõrgematelt vägedelt, kelle keel pole
tavalisele surelikule mõistetav. Saksa kultuuriruumi loitsudes kasutati nn spetsiaalsete
nõidussõnade kõrval ladina-, kreeka- ja heebreakeelseid sõnu ja väljendeid. Eestis on
5

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator1/palindr.html
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kasutatud lisaks veel saksakeelseid, Kirde- ja Kagu-Eestis ning Saaremaal venekeelseid,
Harju- ja Virumaal soomekeelseid sõnu, mis mõjuvad müstiliselt ja arusaamatult. Üks
selliseid on näiteks verejooksu peatamise loitsus „Türna kask“ esinevad väljendid:
Tüü, tüü, türna kaske,
sinista sirisemasta,
punasta purisemasta!
Türna jookseb haavikusse
Kuusalu khk., Kõnnu v. - H. Sandbank (1926)6

Kokkuvõtvalt võib öelda, et sõltuvalt tähenduseta sõna kasutusvaldkonnast on sellel ka
erinev sünnilugu. Argikeelde loodavad (tähendusega) sõnad sünnivad peamiselt loogika
põhjal – uusi sõnu tuletatakse mõnest teisest sõnast või kohandatakse võõrkeelseid laene;
häälutamise ja häälitsemise puhul on olulisel kohal spontaansus ning improvisatsioon, mis
vastandub sõnaloomele süsteemi abil. Viimast rakendatakse peamiselt rituaalse keele
loomiseks.

Loitsudesse

lisatakse

ka

võõrkeelseid

sõnu

mille

hulk

kasvab

ümberkirjutamisel tekkivate moondumiste tõttu.

Sõnamaagia
Sõnal arvati olevat tohutu jõud, kuna analoogiamaagiast lähtuvalt usuti, et sõna võib kõik
öeldu reaalselt esile kutsuda. Seda usku toetas ka piiblist tuntud õpetus, mille järgi sõna on
kõige loodu algus. Tegemist oli rahvausundilise arusaama järgi võimsa vahendiga nii teiste
kahjustamisel kui enda kaitsmisel. (Hiiemäe 2012: 50)
Loitsu ravi ja kodusfääri kaitsmise kohta annab ülevaate Hiiemäe artikkel “Kaitsemaagia
Eesti rahvausundis” kus selgitatakse, et loits võis sõjas kuuli eest kaitsta ja võtta mõisas
karistuseks saadavatelt vitsahoopidelt valu. /.../ Sageli sisaldasid loitsud võõrkeelseid sõnu
või nende mugandusi. Asjaolu, et kõigest öeldust alati aru ei saadud, võis usku sõna jõusse
isegi suurendada. Usundiline maailm n-ö struktureeris ennast ümber vastavalt uute
tähenduste lisandumisele (Hiiemäe 2012: 50).

6

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator1/palindr.html
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Algnimedes, mida peetakse ka õigeteks või pärisnimedeks, on emotsionaalne ja
informatiivne osa omamoodi tasakaalus. Usutakse, et nime teadmine annab inimesele
võimu selle asja üle, mille nime ta teab. Nimi võimaldab neid asju-nähtusi kuidagi
maagiliselt kasutada. Maagia pole siinkohal mingi valitsemine kitsas tähenduses, vaid
kasutamine laias mõttes – nähtuse-asjaga või õieti tema väega kaasaminek, selle juhtimine
või ignoreerimine, tagasilükkamine või sellest eemaldumine jne – ja ta viitab ennekõike
mingile inimesepoolsele aktiivsele hoiakule. (Moor 2000: 200)
Eesti folklorist Marju Kõivupuu monograafia “Rahvaarstid. Noor ja vana Suri Võrumaalt”
(2000) analüüsib eestlaste meditsiinipärimusega uskumusi. Iseäranis vanemate inimeste
seas on säilinud uskumus ravisõnadesse (loitsudesse, ussi-, roosi-, valuvõtusõnadesse jne),
mida on püütud põlvest põlve potentsiaalsele ravijale edasi pärandada, kuid mis erinevatel
põhjustel on sageli lõplikult kaotsi läinud. Traditsioonilise uskumuse kohaselt tuleb
ravisõnu lugeda peaaegu kuuldamatult, et mitte kaotada nende maagilist jõudu. Samal
põhjusel ei tohi need sattuda n-ö tavalise inimese kätte, kes ei tunne maagilist
märgisüsteemi ja kellel pole tervendamiseks vajalikku hingejõudu. Sõnamaagia põhineb
uskumusel, et teatud vormelites peitub vaimne vägi, mis suudab mõjutada inimese tervist
või elukäiku jne.
Mare Kõiva (1998) uurimus kinnitab, et iseseisvate loitsudena kasutati nn spetsiaalseid
tähenduseta nõidussõnu, mis on loodud loitsude jaoks ja mida kasutati vaid loitsudes.
Põhisõnast moodustati vokaalimuutuse, esitähe vahetamise või tähtede lisamisega
variante; selliste sõnade kogumeist loodi omakorda loitse või lisati neid tavalistele
vormelitele. Üks sellistest, Eestis tuntuim, on „maks“ ja selle muutumisel rajanev
loitsutüüp „Maks, paks“, mida kasutati roosi ja marutõve vastu.

Sõna saab maagiliseks lauldes
Raamatus “Loomiseks loodud: regivärsimõõt traditsiooniprotsessis” kirjutab Mikk Sarv, et
loitsud ja lastelaulud võivad olla regivärsile väga lähedased ja laululised (nagu nt
lehmalüpsisõnad või äiutused), kuid võivad olla ka vabama struktuuriga, esitlusi tehakse
poolkõneldes või kõneldes (2008: 91).
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Keeleteadlane Eugen Helimski arvab, et kaheksasilbilise värsiga pühalaulud olevat
vaimude keel (Sarv 2012: 26). Mikk ja Tõnn Sarv (2012) on veendunud, et vanarahvas
kasutas regilaulu meeleseisundi muutmiseks.
Carlos Castaneda raamat “Don Juani õpetused” (2010) kirjeldab lugusid, kuidas
hallutsinogeenne taim – Mescalito (peyotli kaktus) tõi šamaaniõpilasele maagilised laulud.
Teadaolevalt on meeleseisundit muutvad taimed abiks maailmadevahelistel rännakutel,
ühtlasi soodustavad need suhtlemist vaimolenditega.
Neenetsi šamaan Juri Vella sõnul lauldakse kärbseseenelaulu siis, kui pruugitakse
kärbeseent. Seda tehakse, kui inimene tunneb vajadust saavutada seisundit, mille kutsub
esile kärbseseene kasutamine. Seda vajadust tunneb inimene siis, kui keegi haigestub ja on
vaja teha üleloomulikke tegusid. Igaüks võib seda mingil määral teha, ka kärbseseeneta,
kui ta suudab keskenduda. Kärbseseen aitab kiiremini ja paremini keskenduda oma
siseilmale. Mõne laulu puhul tuleb seista ühel jalal ja korrata sõna vipi. (Ojamaa & Rüütel
2002: 75-76)
Meeste kahelaulu, sisult Karjala kangelaslaulu esitati pidudel, jahi- ja suviste kalaretkede
vaheaegadel. Kaks laulumeest istusid kõrvu või vastakuti, paremad käed koos, lauldes
hõljutasid kehaga, vahel haarasid vaba vasaku käega õllekapa. Suur kuulajaskond innustas
laulu. Üks oli laulujuht, teine kaasalaulja, kes liitus eeslauljaga kolmandast värsijalast,
kogu värsi kordas ta siis üksi. Lauldes kõigutasid nad pead aeglaselt tõsisel ja mõtlikul
ilmel. Nii kujutas seda H. G. Porthan, nõnda ka E. Lönnrot. Kandlesaade oli juhuslik,
kanneldaja kaasa ei laulnud. Meeste kahelaul oli juba XIX sajandi algul haruldane.
(Laugaste 1986: 136)
Laul, täpsemini itk kuulus läänemeresoome rahvaste pulmarituaalide hulka. Kesk-Vepsa
pulmaitkudest kirjutab Kristi Salve artiklis “Kallite kasvatajate juurest võõrale vilule
rannale” (2000) kus ta toob välja huvitava tõdemuse, et maagilist eesmärki teenib
pulmaitkude kontrastsete kujundite kunstiline kujutamine. Mida mõjukamaks itk
kunstiteosena osutus, seda rohkem oli ta võimeline esile kutsuma mõrsja nuttu; mida
kurvem oli mõrsja pulmas, seda rõõmsam pidi aga olema edaspidine elu.
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Minu huvi maagilise sõna, regilaulu ja loitsu vastu viis mind kokku Leesoja nõia Thule
Leega7. Ravitsejanaine kutsus mind ja veel umbes 20 osalejat kaheks päevaks metsa
pudru- ja nimeväestamise riitusele. Ümber tuleaseme liikudes (nii päri- kui vastupäeva)
ning tundide kaupa nõia poolt ette lauldud värsijuppe korrates said väestatud nii nimed kui
puder. Riitusel ei unustatud tänada ning andameid loovutada maaemale, metshaldjatele,
viljaemale jt viljakuse sümbolitele. Thule kodulehekülg8 informeerib, et pudruriitus on
mõeldud vaid naistele. Pudru tegemise ajal loetakse kogu aeg loitsu, et vägi pudru sisse
läheks. Naised on ainukesed, kes saavad elu anda. Naised väestavad oma olemuse ja
loitsuga pudrutegu, mis nende kaudu pärast maailmale laiali kantakse. See on üks
väidetavalt vanimaid Eestis olnud rituaale, mida ikka ja jälle peale pööripäeva
korraldatakse.
Kevadine pööripäeva riitus lõppes tõrjemaagilise rituaaliga. Päikeselisel keskpäeval
rivistas nõid kõik, vähemalt ühe lapse sünnitanud, naised metsatuka läänekaarde ning
palus neil hirmsa lärmi ja röökimise saatel surmale paljast tagumikku näidata, et see siis
sel moel inimsoost võimalikult kaugele peletada.
Üsna sarnast käitumist on eestlaste seas ka varem esinenud. Hiiemäe (2012) kirjutab, et
kui kellelgi on halb silm, siis kui see teise looma või asja kiidab, peab teine kohe salaja
vaatama oma jalgade vahelt ja ütlema ise: “Laku perset, mis sul mu loomadega asja!”.
1990. aastal toimunud ekspeditsioonil Hargla kihelkonda tegi Kõivupuu (2000)
ülestähendusi vanadelt, 70-80-aastastelt naistelt, kelle sõnutsi on kindlaim tõrjemaagiline
vahend kurja silma vastu tõmmata seelik üle pea ning näidata pahategijale oma katmata
alumist poolt.
Artiklis ““Lindude äratamine” liivlaste rahvatraditsioonis”” kirjutab Tampere, et harilikku
tõrjemaagiat rakendati näiteks ka lindude ja loomade peletamiseks. “Hundiajamine”
toimunud jõuluhommikul, millal poisid ja tüdrukud läinud mäele ning visanud sealt
kaikaid metsa. Üteldes seejuures “arusaamatuid sõnu”, et hundid ei tuleks suvel karja ja sel
aastal oleks hea viljasaak. (Tampere 1970: 210)
7

Thule Lee (1972) elab Pärnumaal, Varbla vallas koos oma perega kus ta tegeleb riituste, loitsu, märkide vaatamise (ruunid) ja
ravitsemisega. Tantristlike eluvaadetega Thule jättis pooleli õpingud TÜ arstiteaduskonnas, asus maale elama ning hakkas teadlikumalt
ja järjepidevalt tegelema joogapraktikaga. Regulaarselt viib ta läbi psühholoogilisi taju-, jooga- ja tantristlikke laagreid.
8
http://www.leesoja.ee/index.php/riitused
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Tõlkimatud, kuid siiski toimivad pühatekstid
Raamatu “Metsik lingvistika” (2008) autor Valdur Mikita on seisukohal, et iga tubli
folklorist teeb kultuurile väikese karuteene just oma usinuse tõttu. Püüdes salvestada
väärtuslikku, tõlkides midagi ühest keelest teise, seab ta paratamatult ühe märgisüsteemi
teisest kõrgemale. Tantsu kirjeldus ei saa kuidagi olla võrdne tantsu endaga. Metakeele
probleem on teaduses küll universaalne, kuid folkloristile on see eriti valus, sest tegelikult
ei huvita folkloristi mitte niivõrd see osa, mida on võimalik metakeeles salvestada, kuivõrd
see, mida ei ole võimalik tõlkida.
Tõlkeprobleemide üle on arutlenud ka Uku Masing (2004). Tema sõnul iga keel kirjeldab
maailma liigendatud nähtuste ruumilis-ajalisi suhteid vähem või rohkem erineval kombel.
Iga keel(kond) on erinev viis vaadelda maailma ja tõlgendada kogemusi sõnasümbolitena.
Ei ole mõtet neid erinevusi redutseerida tühisteks, pole ka mõtet neid ilmtingimata
näpitseda ja moondada vastandlikeks. Kui iga keel on üks võimalik reaalsuse koopia,
“keeletõelus” eriliste koordinaatidega transformeeritud “tõelus” või erinev filter, erinev
kaardistamissüsteem, siis on ilmne, miks on nii raske avastada parameetreid. Igas koopias
on küll teatav kord, kuid see 1) on vaevu kirjeldatav sellesama koopia enda vahenditega
ega saa olla rahuldatavalt kirjeldatav teise koopia vahenditega, ehkki nad on võrreldatavad,
ning 2) see ei ole kirjeldatav ka mingi “metakeelega”, sest iga metakeel omakorda jällegi
oleks üks tõeluse koopia. Oma vahenditega keel ei saa kirjeldada end, iga teise vahendid
moondavad teda. (Masing 2004: 33-34)
Tema pühaduse Dalai Lama XIV sõnul pole budistliku mantra kordamisest, selle tähendust
teadmata, suurt midagi kasu. Tiibeti budismi praktikates retsiteeritakse mantraid iga päev,
sageli tundide kaupa, ent pole lihtne anda nende kohta adekvaatset selgitust. Eesti
budistlike organisatsioonide veebileheküljel9 kirjutatakse, et tantristliku budismi kontekstis
on mantraid üldjuhul defineeritud kui lausumisi, võluvormeleid või verbaalseid sümboleid,
mille kestev kordamine kui ei vii just lausa valgustumiseni, siis vähemalt juhib
kõrgematesse meeleseisunditesse. Mantrate retsiteerimise juures on oluline, et seda ei
tehtaks “lihtsalt niisama”, see ei vii kuhugi. Tuleb saavutada meditatsiooni seisund, mil
lausutud vormelid aitavad mediteerijal end välja lülitada tavapärasest ümbritsevast
maailmast, mil kõiki kuuldavaid helisid tajutakse mantratena ja kõiki nähtavaid esemeid
9

http://www.estoniannyingmaencyclopedia.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=142&Itemid=108
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jumaluse emanatsioonidena. Järgmisel, kõrgemal tasemel muutub sõnaline sümbol
identseks jumaluse endaga ja retsiteerija on saanud lahutamatuks jumalusest.
India veedade puhul pole niivõrd oluline palvuse sisuline, kui et just kõlaline pool, ütlevad
Mikk ja Tõnn Sarv. Raadiojaamad laulavad veedade tekste, neid retsiteeritakse
ööpäevaringselt. Usutakse, et laulude lakkamatu kordamine hoiab maailma koos ja korras.
Veedadesse kirjutatud sõnade tähendust otsides võib vägi isegi kaduma minna. Tähendus
ei olegi tähtis. Kui hakata tähenduse kallal urgitsema siis see pudeneb laiali. Tähenduseta
häälikute kordus ning rütm on see, mis meeleseisundit muudab. Rütmistatud laul oma
väikese olematu viisiga ning üksikute sõnadega viib transsi – teistsugusesse
teadvusseisundisse. (Sarv 2012)
2014. aasta sügisel külastades Põhja Indiat, Sikkimi, tutvusin budismi ülikoolis tudeerivate
munkadega, kes tol hetkel filosoofiaeksamiks valmistusid. Kui küsisin 20-aastaselt
mungalt Sonamilt, kas ta teab mantra Om Mani Padme Hum tähendust siis ta vastas: “A
little bit. Om means karma”10. End selgelt ebamugavalt tundev Sonam lõpetas vestluse seal
ning jätkas taskutelefonist uute muusikapalade otsimist.
Mantrat Om Mani Padme Hum tõlgentatakse erinevates budistlikes koolkondades
erinevalt. Vajrayanalike vaadetega, tema pühadus Dalai Lama XIV õpetuste kohaselt
tähistavad:
Om (Oma) - keha, kõne, vaim/meel;
Mani - juveel ehk altruism;
Padme - lootoslill ehk tarkus;
Hum - kahe eelneva verbi kombinatsioon, ühtlasi kirgastumine ehk selget ning puhast
meelt.
Loits on mõneti mantraga sarnane, seda on keeruline otsetõlkesse seada. Ühel sõnal võib
olla mitu tähendust ning erinevat tõlgendust. “Eesti rahvaluule” (1986) raamatus toob
Laugaste välja Kreutzwaldi sõnad, et eestlane armastab kõnelda piltlikult. 1847. aastast on
säilinud kiri Neusile: “Üksikuid sõnu rahvalauludest õigesti seletada on üks kõige
raskemaid ülesandeid, sest tähendus võib seda ühendust mööda, milles sõna ette tuleb, olla
10

“Natuke tean. Om tähendab karmat”
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väga mitmesugune, ja et proosalisi nimetusi tihtilugu piltlikul viisil tarvitatakse. Eestlane
armastab juba argielus oma sugustega rääkides piltlikult väljenduda, tema poeetilistes
sünnitustes aga valitakse neid pilte sagedasti niisama üllatavalt kui ka julgelt. Kes eesti
rahvalaule tõlkida tahab, peab seda tõde väga südamesse võtma.”
Sünonüümika moodustab olulise lüli regilaulu käsituses. Meie esivanematel oli kombeks
laulda kaheksasilbilisi värsiridu, mis tihtilugu olid täis põimitud sünonüümikat ning
sisulise vastandamise huvides on kasutatud ka eufooria vahendeid kus alliteratsiooni11
eesmärk on tugevdada epiteetide12 mõju. Nimetatud nüansid on regivärsi puhul olulised
kuid võivad võõrkeelde ümbertõlkimisel kaotsi minna. Allolev regivärss loob kujundliku
mõttepildi laulust ja laulmisest kuni elu lõppemiseni.
Laula laula suukene
liigu linnu keelekene
mõlgu marja meelekene
ilutse südämekene
Küll sa siis saad vaita olla
kui saad alla musta mulla
valge lauade vahele
kena kirstu keske’elle
Tõstamaa13

Keeruline on mõista tiibeti keelest eesti keelde ümber tõlgitud pühitsusmantrat, mille
õppisin H. H. Dorup Chen nimelises budistlikus mungakloostris Sikkimis. Mulle selgitati,
et nimetatud mantrat tuleks lugeda iga toidukorra alguses:
Donpa Lamed Sange Rimbodje
Jopa Lamed Damje Rimbodje
Denba Lamed Gidun Rimbodje
Japne Gonjosumla Jotpabol
11
12
13

Alliteratsioon – sõna algushääliku kordus samas värsis v lauses
epiteet – kujundlik täiend v öeldistäide
http://www.nargenfestival.ee/index.php?id=25
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Otsetõlge eesti keelde:
Kõrgehinnaline Buddha – Mitte keegi nagu Buddha – Kallihinnaline
Kaitsja kannatused – Mitte keegi nagu Buddha – Kallihinnaline
Kannatustest välja aitaja – Mitte keegi nagu Budda – Buddha õpilased - Kallihinnaline
Buddha, Dharma, Shanga – Ohverdus
Budistlike mantrate tähendused ning taotlused võivad õpetaja selgituseta jääda
arusaamatuks. Laamade sõnul on üleval välja toodud mantra eesmärk ülistada
kõigekõrgemat – Buddhat. Toit, vesi, küünlad, viiruk jm mis Buddhale mantra lugemise
saatel andamina üle ulatatakse saab valgustunud õpetaja õnnistuse ning laetakse ravijõudu
omava positiivse energiaga.
Heli, sealhulgas välja hääldatud sõna, on vibratsiooniline energia, mida füüsikas
iseloomustatakse lainete kujul. Neid laineid saab teaduslikult mõõta ühikutes, mida
nimetatakse hertsideks (Hz). Hertsides mõõdetakse võnkeid sekundis, mida helienergia
loob. See kiirus on objektiivselt “võnkesagedus”, subjektiivsel tasandil kogetakse seda
helikõrgusena.
Argo Mooril (2000) on kaks võimalikku seletust mantrate toimimise kohta. Esimese
võimaliku seletuse järgi paneb teatava mantra hääldamine vibreerima mingid inimese
kehaosad. Erinevad organid on erineva ehituse, erineva tiheduse jt näitajatega ja on nii
ergastatavad eri sagedusega vibratsioonide, erinevate häälikukomplekside poolt. Mantra
mõju taandub sellisel juhul kehasisestele (hormonaalsetele) reaktsioonidele. Jõud ärkab
inimese keha sees.
Teise seletuse kohaselt elab inimene universumis, mis on täidetud erineva lainepikkuse ja
võnkesagedusega jõududest. Ja inimese keha võnkumine-vibreerimine teatud sagedusel
avab inimese vastavale universumi jõule. Jõud lähtuks siis inimesse kusagilt väljast. (Moor
2000: 198)
Kuna inimene teatud mantra ehk häälikukompleksi kasutamise kaudu tunneb muutust oma
tunnetes ehk oma jõu loomuses, siis kaldutakse seda häälikukompleksi aja jooksul pidama
vastavat jõudu esindava jumala nimeks. Toimib tavaline usundi muutumise seaduspärasus,
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kus teatud kultuslikud tegevused, mis algselt on olnud vahendi staatuses millegi
kogemiseks-saavutamiseks, saavad aegamööda omaette kultusobjektideks. Nende algne
vahendi staatus võib säilida kitsamates müstilis-kogemuslikes ringides. Paljudes
religioonides ongi jumalate nimed kasutusel mantratena (juudi müstika kõige püham
mantra JHWH või islamimaades üks levinumaid mantraid Allah). (samas)
“Allah”, “Inshallah”, “Alhamdulillah” – neid ütlemisi kuulsin palju Indoneesias, kus 90%
populatsioonist moodustavad islamiusulised. Need on araabiakeelsed sõnad, mis on
moslemitel kasutusel igapäevases kõnepruugis. Suur osa neist oskavad soravalt lugeda
araabiakeelseid Muhamedi lähikondlaste poolt kirja pandud pühasid tekste. Leidub
moslemeid, kes teavad koraani 114 suurat (peatükki) peast. Kuid neid, kes Allahi sõnumit
mõistaks ja tõlkida oskaksid on vähe.
Islamimaailmas valitseb seisukoht, et koraani sügavat sõnumit ei ole võimalik ümber
tõlkida - üksnes araabiakeelne originaaltekst on õige ning püha. Seetõttu loevad ka araabia
keelt mitteoskavad moslemid koraani tihtilugu araabia keeles. Koraaniteaduslikust
vaatenurgast esineb tänapäeval seitse erinevat koraani tõlgendust, millest igaühte on
võimalik lugeda kahte moodi. See annab moslemeile võimaluse koraani mõista 14. eri
moel.
Islam näeb ette, et palvetada tuleb viis korda päevas – varahommikul, keskpäeval,
pealelõunal, enne päikseloojangut ning peale päikseloojangut. Iga palvekorra jaoks on
kindlad värsid (aya) mida loetakse. Hoolimata sellest, et öeldut ei mõisteta ollakse
moslemite seas uskumusel, et palvuste lugemine teeb neist paremad inimesed ning
garanteerib surma järel hinge taevasse minemise.
Minu tutvusringkonnas on palju neid, kes passi järgi on moslemid, kuid palvetamas nad ei
käi. 22-aastane Anita on islamiusuliste perekonnast. Lapse-east saati palvetas ta üheskoos
ema, isa, venna ning õega. Kodus (Indoneesias) on neil selleks spetsiaalne toanurgake,
vahest käidi ka mošees. Meka suunas kummardamine andis talle meelerahu ning päevale
selge struktuuri. Ülikooli minnes (ISI Yogyakarta) lõpetas Anita palvetamise. Ta ütleb, et
ta on seetõttu rahutu. Ta hingeelu on tasakaalust väljas. Ta tunneb, et ta on kaotanud
sideme Allahiga, mistõttu ka ta elu on kaotanud mõtte.
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Pak Joko arusaamatute loitsude mõju
Indoneesias ei ole šamanism, hoolimata tugevast islamiusu pealetungist kuhugi kadunud.
Seal elades kasutasin võimalust, et aeg-ajalt käia šamaanilt (orang pintar) Pak Jokolt
õpetusi saamas. Ühel augustikuu vihmasel ööl viis ta mu hauaalusesse mägikoopasse.
Maani ulatuva musta rüüsse riietatud Pak Joko laotas pimeda koopa külmale mullapinnale
vaibariba, süütas kolm viirukit, asetas need meie ette ning palus mul pool lootos asendis
mediteerida. Mulle olid keskendumisel suureks abiks tema rütmistatud arusaamatud
loitsud. Keele kõla järgi võis aimata, et tekstid olid jaavakeelsed. Mõne aja pärast palus ta
mul tõsta parem käsi meie kohal asuva (kõrge staatusega isiku) haua suunas. Sirutasin käe
ning jätkasin keskendumist. Pak Joko rütmistatud laul viis mind aina sügavamale
meditatsiooni-hüpnoosi-transi-laadsesse seisundisse. Korraga tajusin kummalist “laengut”,
alguses see vaid kõditas mu väljasirutatud käe sõrmeotsi, kuid peagi hakkas surin voolama
mööda käsivart üles, kandudes nõnda lõpuks kogu kehasse. Tundsin nagu oleksin täidetud
sooja valgusega. Ma polnud kunagi midagi sellist kogenud. Peagi hakkasid voolama
pisarad, mu keha vappus “energia üledoosist”. Pak Joko ilmselt arvas, et olin lämbumas.
Ta haaras mu parema käelaba ning pressis selle vastu niisket muldseina. Lausus midagi
arusaamatut ning surus mulle pihku kaks siledaks lihvitud pruuni-valgekirjut vääriskivi.
Rituaali lõppedes lisas ta selgituseks: “Neis kivides elavad kaitsevaimud. Suurema sees
mees ja väiksemas naine. Nad on nüüdsest sinu abilised. Kuhu iganes sa lähed, kanna neid
alati enesega kaasas.”
Olin veendunud, et me ei olnud koopas kauem kui 40-50 minutit. Kella vaadates selgus
aga, et möödunud oli kolm tundi. Ma ei ole sellest kogemusest kellelegi rääkinud sest mul
puudub toimunu kohta seletus. Kivikesi kannan endaga siiani kaasas.
Jõemets (2008) tsiteerib oma kirjutises Mithenit, kelle sõnul jagatud kogemuse läbi tekib
ühisest häälelisest või rütmilisest tegevusest piiride hägustumine, mis mängib olulist rolli
tähenduseta laulu kui kunstilise võtte puhul. Vähem jõudu pole ilmselt ka platseebol.
Raamatus “Rahvaarstid. Noor ja vana Suri Võrumaalt” (2000) kirjutab Kõivupuu, et
platseeboefekt ei ole kooli- ega rahvameditsiinis kaugeltki minevikunähtus. Lisaks
tõelistele platseeboravimitele (kriit, tärklis, keedusoolalahus), millel puudub igasugune
spetsiifiline ravitoime, annavad häid ravitulemusi või leevendavad märgatavalt patsientide
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kaebusi ka mitmesugused (eriti paljureklaamitavad) moeravimid ja apteekidest kergesti
kättesaadavad laialt levinud ja suhteliselt odavad nn rahvaravimid (näiteks apteegis
segatavad peavalupulbrid ja nüüdseks müügilt kadunud tsitramoon), mille kasutajad on
kaljukindlat veendunud, et aitab see ja üksnes see ravim, muuga pole mõtet üritadagi. Ka
tänapäeva nn rahvaravimitega kaasneb uskumine nende erakordsesse efektiivsusesse, nagu
see varemalt kaasnes klassikaliste rahvaravimite ja rahvaarstide ravitegevusega.
Kõivupuu (samas) on üles täheldanud aastataguse loo sellest, kuidas rahvaravitseja
arusaamatute sõnadega, mehelt valu ära võttis:
1953. a oli mu mehel alahuule vähk, lõikus ja kiiritus ei aidanud. Kuulsin, et Valgast
läbi, Lätimaa peal elab arst, kes kõiki haigusi ravib. Viljandist sõitsin taksoga.
Taksojuht oli sinna ennegi haigeid viinud. Mul oli arsti jaoks kaasas liiter mett, aga
juht käskis viina viia. Ostsin asuniku. Taksojuht keelas anda arstile rohkem kui 5 rubla
ja küsis, kas haige mehe pilt on kaasas - oli küll. Juht käis ja vaatas, kas arst on kodus.
Oli ja ma läksin sisse. Suur pikk hallisilmne mees pikutas voodis, voodi kohal rippusid
keelpillid. Rääkisin ära ja ta viis mu üle õue saunakambrisse. Istusime teine teisele
poole lauda. Ta võttis kapist veel mustade kaantega raamatu. Küsis mehe, tema ema ja
isa nime, pilti. Pildi pani risti najale, vaatas raamatusse ja suu liikus sosistamise
moodi, aga sõnadest ei saanud aru. Käskis enda kätte anda, mis ma hommikul tema
jaoks kotti olen pannud. Andsin meepudeli. Võttis kummikorgi ära, pühkis peoga üle
pudeli, puhus 3 korda sisse ja liigutas jälle suud. Kõik toimus hiirvaikselt, tükk aega.
Lõpuks kuulsin: "Aamen." Pani korgi tagasi ja käskis mehel 3 korda päevas sisse
võtta. Ütles, et meest terveks teha ei saa, sest tollel on juba noaga kallal käidud, kuid
valu võtab ära. Pudelit käskis pimedas hoida. Asjad pani kappi tagasi. Panin 5 rubla
ja asuniku lauale. Lõi pudeli kõpsti lahti ja jõi ühe sõõmuga tühjaks. Tal olid veidrad
silmad, kurjad, hallid, neisse ei saa vaadata. Elas jõukalt, abielu. Ütles, et mine koju ja
too kirstulauad tuppa kuivama.
Kodus andsin mehele rohtu ja valu kadus tal ära kuni surmani. Suri 26. märtsil 1953.
Paar aastat hiljem suri ka see arst.
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Lärm täna ja vanasti
Hääl viitab elava, hingava ja liikuva keha kohalolekule, sest laulma on võimelised ainult
hingestatud/liikuvad kehad. Ilma kehata ei ole hääl võimalik, keha presentsus on seega
suulisuse ja kirja peamine eristaja. (Jõemets 2008: 159)
Maarahvast tuntakse vähesõnalise rahvana, vanasõnagi õpetab: rääkimine hõbe, vaikimine
kuld. Küllap on selle põhjuseks üks lihtne tõsiasi. Põhjamaise rahvana tunneme me hästi
sõnaloitsude mõju ja seepärast püütakse alateadlikult pigem keelt hammaste taga hoida,
sest me teame, et teist loitsides pöördub osa sõnaväest ka meie enda juurde tagasi. (Sarv
2012: 121)
Linnastumine on eestlase ilmselt jutukamaks teinud. Tartu Ülikooli dotsent ja
kasvatuskultuuri ajaloo uurija Maria Tilk räägib “Ööülikooli” loengus (2002), et me kõik
kannatame akustilise terrori all. Ta ütleb, et meil on lärmi liiga palju. Ta peab väga
oluliseks kuulata vaikust, sest sellega saab ravida psüühikat.
Eesti talupojakultuuris loodeti rituaalse lärmiga peletada kahjustavaid olendeid. Seetõttu
on profülaktiline lärmitekitamine kuulunud mitmete aastaringi sõlmpunktide juurde.
Hiiemäe (2012) kirjutab, et nii on tänapäevaste aastavahetusaegsete püssipaugutamiste ja
saluutide pärimuslikuks taustaks püüd lärmi ja valgusega deemoneid ja muid negatiivseid
jõude peletada. Samamoodi aitasid halba eemal hoida pruutpaari vedava hobuse kaelas
kõlisevad pulmakellad, mis on uuemal ajal asendunud autosignaalide ja sõiduki taha
seotavate kolisevate konservikarpidega.
Mare Kõiva on seoses loitsude kasutamisega täheldanud, et küllap on praegusel
paljusõnalisel tänapäeva inimesel raske hinnata seda reglementeeritust, mis meie
esivanemail suunas sõna kasutamist. Kagu-Eestis on teada kindlalt piiritletud aeg juttude
vestmiseks – selleks sobis ennejõulune periood, kui polnud veel alanud kariloomade
poegimine. Kui see aga algas, keelati rangelt jutustamine ja ka mõistatamine. Taolise
käitumise juured ulatuvad uskumusse, et jutustamine sobimatul ajal meelitab ligi kurje
vaimolendeid, need on aga eriti ohtlikud noortele loomadele. (Viidalepp 1959: 294)
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Argo Moor (2000) filosofeerib, et mida suurem on inimese sisemine rahu, seda enam
mahutab ta väge. Sisemist rahu ja väge läksin otsima Buddha iidsetest õpetustest. Laama
(õpetaja) Goenka pärandab Buddha teadmisi näiteks Jaava saarel, Klateni Vipassana
budismikeskuses, kus veetsin 10 päeva sügavas mõtiskluses sõnagi lausumata.
Keskendumist segavad sisemised lärmihoovused kestsid kuni kuuenda päeva lõpuni. Just
siis, kui ma tahtsin alla anda hakkas toimuma vaikusele alistuv tasanemine. Kümne päeva
jooksul veetsin kokku 110 tundi meditatsioonis püüdes vaigistada sisekõnelusi. Õpetaja
Goenka soovitab meeli treenida ka siis kui õpilane on parasjagu kõndimas, söömas,
rääkimas või magamas. Teadvus peaks olema terav ning reageerima vaid käesoleva hetke
aistingutele. Sealjuures ei ole lubatud tajumustele või tunnetele hinnangut anda.
Tagantjärgi tunnen kerget kõhedust kui meenutan Goenka vibreerivat häält kordamas
lausejuppe: “... säilita objektiivsus, nii vabaned egost ning vanadest käitumismustritest.
Nõnda avanevad uksed õnnelikule ja harmoonilisele elule .... .”
Vanarahva traditsioone uurides selgub, et oleme olnud budistliku meelelaadiga rahvas. Nii
nagu budistidki oskavad lugu pidada vaikuses mõtisklemisest oli ka siin Eestimaal aegu,
mil kehtis üldine vaikusenõue (mürarikaste tööde ja kolistamise keeld vaiksel nädalal,
Lõuna-Eestis jüripäeval), põhjuseks näiteks püüd analoogiamaagiast lähtuvalt kaitsta kodu
äikese eest. Samuti pidi müratekitavatest töödest hoiduma hingedeajal või siis, kui majas
keegi suri, sest see oleks võinud hingi või lahkunut häirida (Hiiemäe 2012: 43).
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Kokkuvõte
Inimhääl on keha osa (pikendus), millel puudub füüsiline ja nähtav vorm, millest (nagu
näiteks juuksed, küüned) ilmajäämisel ei lõhuta keha terviklikkust. Inimkeha on looduse
poolt disainitud ainulaadse kõlaga keele-pilli, mis hästi säilitatuna 80 või enam aastat
lakkamatult uusi lugusid mängib. Läbi häälepaelte pressitud kopsuõhk võimaldab meil
kuuldesfääri paisata nii semantiliste sõnade formuleeringuid kui ka retoorilisi helijorusid,
häältekorinaid ning nende väänutusi. Eelnevates peatükkides arutluse all olnut aitab lahti
mõtestada magistritöö praktilise osa, mis tegeleb tähenduseta sõna ning lärmi poeetilise
potentsiaaliga.
Ökoloog Viktor Masing on muret tundnud, et murud jäävad vaeseks. Siinkirjutaja tajub
sama probleemi ilmnemist lingvistilistes sfäärides. Juhul kui sõnapeenardel liigagaralt
kõplamistööd teha, võib hävineda keele mitmekesisus. Kunstiprojekti “Lärm” eesmärk on
tõmmata tähelepanu keelekõla väärtusele ja kasutada ära selle potentsiaal. Erinevaid
meetodeid rakendades kultiveerib autor keelemaltsa, mis nagu uurimustöö selgitas, võib
“kultuurkeelest” oluliselt rammusam olla. Juba muistsetel aegadel teati, et kui rebida
sõnadelt küljest nende tähendused ja lausehulkadelt narratiivsed struktuurid, võib korda
saata üleloomulikke tegusid.
Oma keelt tuleks rohkem kuulata ja oma keeletunnet usaldada. Jaan Kaplinski soovitab
kõigil emakeele reeglitest lahti lasta ning kõnelda just nii nagu sisetunne dikteerib.
Ajalehes “Sirp”14 õpetab Kaplinski, et oma emakeelt vabalt ja mõnusasti kasutada saaks, ei
tohi tema „keeletundmust” liialt häirida, ei tohi teda sundida aina mõtlema, kuidas on õige
öelda. Eestikeelne kool ei ole parandanud eestlaste kõneoskust, vaid viinud selle hoopis
allamäge. Räägime kohmakamalt, puisemalt kui rääkisid külainimesed sada aastat tagasi.
Jäänud on vaid eided ja taadid Võrumaal või Saaremaal, kelle juttu võib veel kuulata ja
imetleda.
Enne kui nimetatud rariteetsed häälekõlad hääbuvad, plaanib siinkirjutaja järgmise
helikogumisprojekti raames neid eitesid ja taate külastama minna ning helisalve nende
häälekõladega täiendada.

14

http://kultuur.err.ee/v/arvamus/0b123898-fb59-48ed-abd3-3f907f7cb514
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Résumé
Our ancestors believed that speech directly affects reality; once a word is spoken, it will be
manifested. It is also mentioned in the Bible that all began to be made by word. In
animism and in some eastern religious belief systems, chants are often used for
worshipping gods, blessings and self-protection; also harming or healing others. In other
spiritual practices, meaningless words are believed to have even better effect for
manifestations. Some shamans use meaningless words in chants and spells to heal others.
Just as Islam, Hinduism doesn’t require believers to understand the holy texts; to
experience the healing effect of the chants, it’s enough to hear the recited tones. Folk
musicians occasionally add some foreign loanwords into their songs for better rhyming.
The human body is naturally designed as a unique-sounding instrument. We are born with
the ability to create vocal sounds. At the age of 1 to 2, before children’s initial words are
becoming clearer as more consonants are used, they are using holistic protolanguage
consisting of meaningless syllables and consonants. We all need to pass this phase to
become fluent in our mother tongue. In modern society, meaningless words have no
particular function. We have lost our natural talent to babble, as it’s more likely to be
considered as communication defect. Only some Dadaist and Surrealists use babbling and
lallation for experimenting with the capacity of voice and speech. Sound poetry enables to
foreground the phonetic aspects of human speech instead of accentuating on conventional
semantic and syntactic values in the language. Similarly to the Vedas in Sanskrit and AL
‘Quran in Arabic texts, meaningless songs and poems, should also be analysed with
holistic methods.
At the exhibition “Lärm” an interactive a sound installation will be presented. Within three
years Lilö has collected sound recordings from crowded places in different European and
Asian cities. She has designed a human size wooden dodecahedron (three-dimensional
shape, having twelve plain surfaces) with 12 loudspeakers. Each loudspeaker will play a
different recording. The carvings on the wooden plates are inspired by her travels,
representing meaningful signs she noticed on the way.
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Lisa 1: Näituseprojekti kirjeldus
Installatsioon “Lärm” on dokumentaalteos ja koosneb argikõnelustest mis on salvestatud
12. erinevas maailmapaigas. Alates 2011. aastast on autor helisalvestanud vestlusi
lärmakates ühisruumides (rongid, teatrite ootesaalid, õppeasutused, templid jm kus suur
hulk inimesi räägivad üheaegselt). Antud kontekstis ei huvitu autor vestluste sisust vaid
inimhäälte kõlast – erinevate keelte, dialektide ning tämbrite segust, mida ta kasutab
luuleloomingu (häälutuste) alusmaterjalina (Sound Trash Recycling).
Olgugi, et uurimustöö on suures mahus keskendunud rituaalide tehnikatele, ei pretendeeri
heliinstallatsioon “Lärm” inimteadvust või miskit muud moodi maailma mõjutada püüdva,
kultusobjekti staatusesse. Kolmedimensioonilist installatsiooni tuleks ennekõike vaadelda
kui

heliarhiivi.

Mõjusama

helikogemuse

saavutamiseks

on

kõlarid

paigutatud

kaheteistkümnesse eri suunda. Laest allarippuva konstruktsiooni ümar õhuline vorm viitab
heli substantsi puudumisele ning selle hajususele. Kõlarid millest kostuvad “toored”
töötlemata häältekõlad on installeeritud robustsete puitprusside vahele, mida seovad
omavahel takunöörid. Viimistlemata ja maalähedase materjali valik on seoseline
folkloorilugude tekkimise lihtsuse ning argilisusega (“läksin isa puukuuri ja vaatasin mis
tal seal leida on”). Kunstnik eelistas kasutada puitu sest puul on oluline koht paljude
Põhja-Euraasia rahvaste folklooris. Läänemeresoomlaste seas oli tuntud, maad taevaga
ühendav, suur tamm. Šamaanilugudes on räägitud väljavalitu hinge kasvamisest suure puu
otsas asuvas õõnes, pesas või okste küljes rippuvas hällis (Lintrop 1995: 70). Šamaanile oli
oluline välja valida see õige puu millest trummile raam valmistada. Nõnda nagu
šamaanitrummigi katavad installatsiooni pinda märgilise tähendusega joonistused ja
teetähised. Vanarahva tarkus ütleb, et rituaalse lärmiga saab peletada kahjustavaid
olendeid (vt lk 20). Sarnast kaitsemaagilist funktsiooni omab ka pentagramm, mis esineb
installatsioonis 12. korral. 12 omakorda figureerib meie ajaarvamissüsteemis (aastaring
koosneb 12. kuust; 2 x 12 = 24 tundi). Installatsioonis esinevaid matemaatilised kujundid
omavad kosmoloogilisi ning mütoloogilisi tähendusi veelgi, kuid ei vaja antud kontekstis
äranimetamist.
Kunstiprojekt “Lärm” koosneb kolmest eraldiseisvast, sealjuures üksteist toetavast osast:
heliinstallatsioon, kõlaluule ning performance.
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1. Installatsioon “Lärm”
§

Segatehnika: puit, elektroonika, heli, tekst ja graafika

§

Vorm: laest allarippuv, kaksteisttahuka-kujuline puitraamistik (2 x 2 x 2m);

§

Illustratsioon: raamistiku sisse paigaldatud 12. pentagrammikujulisele
vineerplaadile on laserilõikuriga kõrvetatud märgilise tähendusega illustratsioonid
ja kõlaluule salmid;

§

Heli: kaksteisttahuka sisemusse on installeeritud 12 kõlarit, millest kostuvad aasiaja eurooparahvaste argikõnelused.

Salvestuspaigad:
1. Ars Electronica festival. Linz, Austria
2. Darmasiswa tudengite kohtumine. Yogyakarta, Indoneesia
3. Laev Eceröline. Tallinn - Heslingi
4. Hindude festival. Pokhara, Nepaal
5. Kunstiülikool ISI. Yogyakarta, Indoneesia
6. Kotka pood. Tallinn
7. Mäetipp. Dieng, Indoneesia
8. Rongijaam. Helsingi, Soome
9. Rongijaam. Solo, Indoneesia
10. Sultani palee Kraton. Yogyakarta, Indoneesia
11. Söögisaal. Himaalaja mäestik (3170 m), Nepaal
12. Tramm nr 9. Helsingi, Soome
2. Kõlaluule e häälutused
Häälutuste loomise tehnikaid on mitmesuguseid. Sound Trash Recycling ehk kõneprahi
retsirkulatsioon on üks võimalikest viisidest kuidas juhuslikkusele (randomness) toetudes
uusi häälikuid ja silpe luua. Tehnika mille välja töötasin on iseenesest lihtne: tuleb üles
kirjutada kõik mis audiosalvestustest kostub. Vestlused olen “üles võtnud” suvalisel
ajahetkel, suvalises paigas, suvalistel teemal ning suvalises keeles rääkivate inimeste
keskel. Uue sõna kõla sõltub suuresti kuulaja kui bioloogilise tõlkemasina selekteerivast
kuulmis- ja tähelepanuvõimest. Allolev näide tähenduseta sõnadest koosnevatest
luuleridadest on inspireeritud Indoneesia külakeses Dieng asuva mäe tipus vestlevate
inimeste häältekõladest:
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Dong babaa ngaa naik
meter apa setting kamera
apa itu godelam
nantri apa nandri apa
apa jaa lima tri jang
mana uuuu uh oh kesära oo
nambia khmkhmm apaa
porenaadz didaada ada
momen ini juga momen
kami buka momen oren kö
pisara antara pres kenapa
3. Performance “Mechamorphosis”15
Inspireerituna arusaamatutest häältekõladest, Tiibeti budistide pujadest (palvus),
Paabelilegendist ning Indoneesia Kulit Wajangist (varjuteatrist) töötasin, koos Indoneesia,
Ungari, USA, Mehhiko ning Ukraina muusikute ning visuaalkunstnikega, välja
sõnamängulise performancei “Mechamorphosis”. Etendus toimus 2015. aasta jaanuaris
Indoneesias. Etendus kordamisele ei tule.
Sukavabrikus toimuval näitusel “TASE 2015” tuleb esitlusele heliinstallatsioon “Lärm”
ning kaitsekõnet ilmestab publikut kaasav häälutusimprovisatsioon (kestus: u 5 min).

15

Performance’i videot saab vaadata siit: https://www.youtube.com/watch?v=-5nETFO3uwA
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Lisa 2: Heliinstallatsioon “Lärm” dokumentatsioon

Installatsiooni juurde kuuluvad 12 pentagrammi-kujulist vineerplaati, millele on
laserlõikuriga kõrvetatud märgilise tähendusega illustratsioonid. Kaksteistahuka
sisemusesse on paigaldatud elektroonilised seadmed ning audiosüsteem.
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Lisa 3: CV
Lilö (1984)
Resideerun ja töötan hetkel Eestis
Telefon: (+372) 55 917 345
E-mail: lilli.tolp@gmail.com
Kunstnikuna pakuvad mulle kõige enam huvi võimalused kuidas omavahel kombineerida
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Haridus
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2013-2014 Institute Seni Indonesia; Etnomusikoloogia & lavakunst (BA)
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2012 Nagu maasikas karuperses. Global Container. Kultuuritehas Polymer; Tallinn
2012 Anima Mea; Pärnu
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Õpetamine
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Kümme päeva vaikuses - Ajakiri Mari
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