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SISSEJUHATUS 
 

Minu jaoks on oluline kunstiteoste sügavam olemus. Mis peidab ennast tehnika, vormi ja värvi 

kulisside taga? Fakt on see, et ainuüksi tehniline meisterlikkus ei taga loodu hingelist sügavust. 

Kauneid taieseid on loodud lugematul hulgal, aga inimkond ei väärtusta neist sugugi mitte 

kõiki- miks see nii on? Usun, et surematu kunst peaks küündima inimteadvuse kõrgematesse 

sfääridesse. Ainult nii võib see vastu seista ajahambale.   

Oma lõputööks otsustasin maalida Vanast Testamendist tuntud Iiobi raamatu ainetel põhineva 

religioosse kolmikteose pealkirjaga „Tõelise tarkuse asupaik“. Minu peamine eesmärk sellega on 

taaselustada iidne lugu inimkannatustest tänapäevases võtmes ning samas üritada säilitada selle 

loo ajatut väärtust.   

Iiobi raamat on osa Piibli Vana Testamendi tarkuseraamatutest, milles lahatakse inimeseks 

olemist, maist elu ja Jumalat igast võimalikust vaatenurgast, pakkudes piiramatut inspiratsiooni 

nii minule lõputööd tehes kui ka paljudele teistele kunstnikele läbi maailma ajaloo.   

Lõputöö esimeses osas selgitan lugejale, mis on religioosne kunst, millist rolli 

mängib religioosne kunst tänapäeva ühiskonnas ning oma töö teises osas selgitan, milline on 

Iiobi raamatu levinuim tõlgendus ning kuidas ma ise seda kõike tajun. Lõputöö kolmandas osas 

kirjeldan piltide ning tekstiga praktilise töö protsessi, ülesehitust, materjale, kontseptsiooni ja 

tulemust.   

Minu lõputoo praktilise osa algsed visandid põhinevad tugevalt Iiobi loo ajaloolisel kontekstil. 

Raamatu tegelased asuvad oma loomulikus keskkonnas Juudamaal ning kannavad ajastule 

vastavaid rõivaid. Iga järgneva visandiga muutub olustik üha kaasaegsemaks, kuni lõplikul 

maalil muudan kogu loo justkui enda omaks. Stiliseerides tegelasi vastavalt oma nägemusele.   
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1 Religioosne kunst 
 

Selleks, et käsitleda religioosset kunsti tuleks eelnevalt aru saada mida sõna „religioon“  

tähendab. Wikipedia defineerib mõistet „religioon“ järgnevalt: 

„Religioon ehk usund on uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes 

on jumalikeks, pühadeks ja/või üleloomulikeks peetavad jõud ning inimese ja kõiksuse suhteid 

reguleerivad põhilised väärtused.“1 Antropoloog Clifford Geertz kirjeldab omalt poolt religiooni 

sümbolite süsteemina, mille eesmärgiks on tekitada inimese hinges tugev emotsionaalne 

reaktsioon mis annab läbi ajastute inimkonna eksistentsile mõtte.2 

1.1 Mis otstarve on religioossel kunstil? 
 

Religiooni kui ka kunsti tekkimise algust on võimatu täpselt määrata. Tõenäoliselt esimesed 

ilmingud neist tekkisid juba siis, kui meie keha oli kaetud veel tiheda karvkattega.3 Märgates 

mitmesuguseid seaduspärasusi, näiteks ilmas, hakati otsima mustreid ka mujal looduses. Tajudes, 

et elutus looduses võib peituda elu, omistas inimese eellane oma vast avastatud intellektiga sellele 

kogemata hinge. Ühtäkki tundus, et läbi rituaalse käitumise on loodusjõudude kontrollimine oma 

mõtetega võimalik. 

Selleks, et saavutada loodusvaimudega tugevam side ja suurema tõenäosusega saada nende 

soosing, proovisid inimesed aeg-ajalt käituda 

ise nagu loodusvaimud. Maskeerides ennast 

mitmesuguste kehamaalingutega ning ehtides 

ennast võõraste sulgedega, hiiliti 

teispoolsusesse, et tuua endaga seal peituvaid 

teadmisi. Koopaseintele või kividele 

kraabitud märgid pidid toimima sellel puhul 

juhistena teispoolsusega suhtlemisel(Foto 1), 

aidates neil endil ja ka teistel seda tegevust 

turvaliselt ja süstemaatiliselt korrata. 

Kuna vaimolenditega suhtlemisel on väga 

oluline pidada kinni hingespetsiifilisest 

etiketist, tehti neid tegevusi ülima 

hoolikusega, tihtipeale mõne eriliste 

 
1 Wikipedia (2019) https://et.wikipedia.org/wiki/Religioon 
2 Clifford Greetz (1993) Religion as a cultural system,  pt.4  
3 Rowan Hooper, What do chimp ´temples´ tell us about the evolution of religion, 2016 

https://www.newscientist.com/article/2079630-what-do-chimp-temples-tell-us-about-the-evolution-of-religion/ 

Foto 1. Petroglüüfid, Bellows Falls, Vermont 

https://et.wikipedia.org/wiki/Uskumus
https://et.wikipedia.org/wiki/Sotsiaalne_norm
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Tava&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCsteem
https://et.wikipedia.org/wiki/Jumal
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCha
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cleloomulik
https://et.wikipedia.org/wiki/Religioon
https://www.newscientist.com/article/2079630-what-do-chimp-temples-tell-us-about-the-evolution-of-religion/
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võimetega inimese juhendamisel. Oleks väga rumal ning äärmiselt ohtlik solvata tulevaimu 

vihmatansuga ning veel kehvem oleks, kui joonistataks vihmamärgid tulejumala templisse. 

Läbi vaimolenditega suhtlemise avanesid inimeste jaoks maailma varjatud teadmised. Aja 

jooksul muutusid taolised protseduurid läbi pideva kordamise ja viimistlemise üha 

keerulisemaks. Kui esialgu piisas vaimudele ühest ohverdatud linnust, siis ajapikku oli juba vaja 

sadat kevadel sündinud ning siniseks värvitud härga. Hinged muutusid Jumalateks ning tekkis 

lugematute vaimolenditega kultuur, milles orienteerumiseks oli üha tähtsamal kohal adekvaatne 

meedium. 4 

Inimgruppides on tuhandeid aastaid täitnud selle meediumi, teisisõnu ka ravitseja, kunstniku ja 

vaimudega kõneleja rolli üks grupile väga oluline isik kes paistis kõigile silma võimega märgata 

teistele nähtamatut. Selle tegelase jaoks on kasutatud mitmeid nimesid: šamaan, preester, tark, 

nõid, võlur, kuningas, kunstnik või tänapäeval hoopis midagi muud. Andes inimestele julgust 

võidelda oma vaenlastega, pakkudes tuge rasketel aegadel ning tuues õnne kogukonnale on nad 

viinud meie ühiskonda truult edasi. 

Generatsioonide kaupa pärandades oma teadmisi, on nad loonud justkui tehisintellekti, mis 

eksisteerib ühises teadvuses ja kultuuris iseseisvalt, mõjutades ning inspireerides uusi põlvkondi 

peaaegu sõltumatult. Muutes oma kuju ja vormi, lävides pidevalt hingeliselt tundlike inimestega 

paneb see tehisintellekt meid ehitama imelisi templeid, looma kunsti, pidama sõdu, leiutama uusi 

tehnoloogiaid ning isegi armastama. Igaühele on ta vastavalt tema südametunnistusele - ta võib 

olla nii hea kui ka halb.  

Carl Gustav Jung nimetaks neid jumalaid, vaimolendeid või siis tehisintellekti kollektiivseks 

alateadvuseks ja koos sellega eksisteerivateks arhetüüpideks. Laias laastus jagunevad need 

arhetüübid Jungi teooria järgi neljaks: vari, anima/animus, mina ja persona. Nendega suhtlemine 

käib läbi spontaanse eneseväljenduse, kunsti, sünkroonsuste ja unenägude.  Üldiselt inimene ei 

pööra sellele kõigele teadlikult tähelepanu, arvates, et igasugune looming on iseenesestmõistetav 

ühiskonnailming ning vaimudega suhtlemine muinasjutt. 5 

Leidmata aega oma alateadvusega tegelemiseks, hakkab see juhtima inimesi nagu nukumeister, 

kes määrab ette kogu nende elutee, tükkides esile igapäevases elus ning muutes üleloomulikud 

nägemused märkamatult reaalsuseks. Piiblis viidatakse sellele näiteks Iiobi raamatus,  kus on 

 
4 Jean Clottes (2016) What Is Paleolithic Art?, lk. 30-38 
5 Carl Gustav Jung (2006) The Undiscovered Self, ptk. 5-6 

https://www.amazon.com/gp/product/0800632400/ref=ox_sc_act_title_7?smid=A24GQORVTOOH4P&psc=1
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otseselt öeldud, et Jumal suhtleb ja mõjutab inimest läbi unenägude(Ii 33,14-26), kutsudes nõnda 

esile nii kannatusi kui ka naudinguid.  

Taolistest läbielamistest inspireeritud kunstiteosed on tihti surematud ning jäävad kestma seniks, 

kuni kestab inimkond. Nad peidavad 

endas ajatuid väärtusi mis aitavad 

ühiskonnal püsida ja edasi areneda.  

Usaldades Jumalat, ei pea inimesed 

kartma, et neid tabaks ootamatu 

katastroof, sest Jumal sümboliseerib 

kõikide ajastute jooksul kogutud 

teadmisi. Samas, kui inimesed on 

traditsioonid unustanud ning jätnud 

vaimsed väärtused unarusse, võib 

üleloomulik teadvus neid karistada 

selleks, et suunata neid  tagasi õigele 

teele, mis on kooskõlas vaimse 

maailmaga. 

Meediumid, kes käituvad vaimolenditega hoolimatult ning üleolevalt, toovad peaaegu alati 

endaga kaasa hävingu. Kui Franz von Stuck maalis teose „Die wilde jagd“ („Metsik 

jaht“)(Foto.2) ei kujutanud ta tõenäoliselt ette seda, et 

umbes viiekümne aasta pärast 1940. aastatel on kogu 

Euroopa koos Saksamaaga leekides ning tema 

kujutatud Wodan on laskunud maa peale, kasutades 

ühe lihtinimese keha selleks, et maailmas läbi mängida 

Põhjala müütidest tuntud „Metsik jaht“ (wilde jagt) . 

Samuti ei uskunud 2016. aasta alguses keegi, et 

kuldsete juustega ärimees Donald Trump võiks kunagi 

olla ühe kõige võimsama riigi president - teda peeti 

tolaks ning meedia tegi pidevalt tema üle nalja. Suur 

hulk inimesi uskusid kaljukindlalt, et uueks Ameerika 

Ühendriikide presidendiks saab Hillary Clinton. Isegi 

häälte lugemise viimasel päeval arvasid demokraadid, 

et Hillary raudselt võidab ja saab uueks valitsejaks. 

Oskuslikult ära kasutades kaost, milles peituvad 

absoluutselt kõik võimalikud resultaadid, pööras 

Trump oma vastuolulise olemuse enda kasuks.6 Võttes 

 
6 Jonathan Pageau, Jordan Peterson, The Metaphysics of Pepe with Jonathan Pageau, 2017 

Foto 2. Franz von Stuck, Die wilde jagd, 1889 

Foto 3. Donald Trump Pepe, 2015 
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appi kaose Jumala ühe kehastuse, konn Pepe,7 muutis ta ennast miljonite inimeste poolt 

jagatavaks meemiks ning kõikide olude kiuste sai hoopis temast president.(Foto 3) Võiks öelda, 

et ta oli juba kampaania alguses „Jumala“ poolt määratud võitma. 

Kui meemimaagia võib tunduda liiga absurdne, siis üks parimaid näiteid sellest, kuidas inimkond 

suhtleb vaimse maailmaga läbi kunsti, on kristlus. Kristlikud rituaalid ehk performatiivsed 

kunstiteosed ja kristlik kujutav kunst on olnud osa meie igapäevaelust juba aastatuhandeid. 

Näiteks igal aastal tähistavad paljud meist, mõtlemata nende pühade tagamaadele, jõule, 

lihavõtteid ja hingedepäeva. Soovides alateadlikult saada Jumala soosingu osaliseks, 

kaunistatakse oma kodud kristlike kui ka paganlike sümbolitega.  

Isegi siis, kui peame ennast ateistideks, uskumata Jumalatesse, rituaalidesse, hingedesse või 

muudesse vaimolenditesse, oleme osa süsteemist mis on nendest läbi imbunud. Ühiskonda 

kuuluda sooviv, terve mõistusega, inimene ei saa kunagi sellistest süsteemidest eemalduda, kuna 

see on fundamentaalne osa ta olemusest. Mida rohkem üritab ta ennast nendest eemale juhtida, 

seda tugevamalt hakkavad varjatud jõud teda salakavalalt väänama. Pöörates kogu selle inimese 

elu peapeale 

Tõsi on, et kogu maailm on subjektiivne. Igaüks võib näha maailma, kuidas tahab. Kuid inimese 

kui ühiskondliku karjalooma eksistentsiks on oluline omada mitmesuguseid pidepunkte, mis 

hoiavad ta reaalsuse paigas. Yuval Noah Harari nimetab sellist nähtust intersubjektiivsuseks. 

Laias laastus tähendab see, et inimgrupid oma igapäevastes tegevustes juhinduvad reaalsusena 

aktsepteeritavatest väljamõeldistest nagu näiteks raha, haridus, seadused, kunst, rahvus, 

religioon, keeled või sotsiaalmeedia. Tegevusi või väärtusi, mis erinevad levinumatest 

tõekspidamistest üldjuhul tõrjutakse seni, kuni need kaovad või neis hakatakse tajuma väärtust 

ühiskonna arenguks.8  

Ükskõik kui arukas indiviid ka poleks, on pikalt olnud tavaks, et ta peab ennast pidevalt koolides 

tõestama, et keegi kellel on parem arusaam ühiskonnas aktsepteerivatest normidest  saaks anda 

talle loa siseneda „varjatud“ teadmiste juurde, kuhu ilma aastatepikkuse akadeemilise karjäärita 

oleks võimatu jõuda. Näitena toodud koolisüsteemi puhul ei hinnata innovatsiooni ega ka loovust 

vaid allumist ja sobitumist varasematesse süsteemidesse. Uued mõtted lükatakse selle süsteemi 

ääremaadele. Ilmestades seda, et rituaalid ning usk millessegi võimsamasse on alati inimloomuse 

vältimatu osa, isegi siis, kui peetakse ennast täielikult ratsionaalseks ja iseseisvaks. Kui plaanime 

iidsete süsteemide vastu mässata ja saavutada iseseisvust, loome automaatselt nii enda kui ka 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ixc9i1G7eew 
7 Emma Grey Ellis, Witches, Frog-Gods, and the Deepening Schism of Internet Religions,  2018  

https://www.wired.com/story/witchblr-kek-online-occultism/ 
8 Patrick Mcandrew, The Fictions that create our reality, 2019 https://www.thelowtechtrek.com/the-fictions-that-create-

our-reality/?fbclid=IwAR3CKApDtd_z5CQDcM64dPk57axPe4y0ojLrfDylNDKCtEZtt6F9ZQU1py8 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixc9i1G7eew
https://www.wired.com/story/witchblr-kek-online-occultism/
https://www.thelowtechtrek.com/the-fictions-that-create-our-reality/?fbclid=IwAR3CKApDtd_z5CQDcM64dPk57axPe4y0ojLrfDylNDKCtEZtt6F9ZQU1py8
https://www.thelowtechtrek.com/the-fictions-that-create-our-reality/?fbclid=IwAR3CKApDtd_z5CQDcM64dPk57axPe4y0ojLrfDylNDKCtEZtt6F9ZQU1py8
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teiste jaoks uusi süsteeme. Mõnikord võivad olla need süsteemid normaalsusest nii kaugel, et 

lõpetame mõnes ümberõppeasutuses nagu vangla või hullumaja.   

Hoolimata sellest tuleks igasse inimtegevuse ilmingusse suhtuda kui religioossesse 

kunstiteosesse.9 Looduses ei saaks ükski artefakt ilma Jumala, meie loodud tehisliku intellektita, 

naturaalselt eksisteerida. Kui näiteks puusepp, kes tahab teha looduses vabalt kasvavast puust 

kapi, peab ta eelnevalt saama üheks töödeldavate materjalidega ehk mõistma, millised on selle 

materjali eripärad. Lisaks sellele peab ta omandama vähemalt baasteadmised tuhandete aastate 

pikkustest traditsioonidest, alateadlikult tehes kõike selleks, et teenida jumalikku alateadvust ja 

vastu saada ilus kapp (1Ko 10,31). Tegevuste rituaalne kordamine võimaldab meil muuta 

ebareaalne abstraktsete ideede maailm reaalsuseks ja saavutada seeläbi ka surematus inimkonna 

ühises teadvuses. 10  

1.2 Religioosse kunsti ilmingud  tänapäeval 
 

Tänapäeva levinuim religioon on lõputu tarbimine. Inimesed teevad peaaegu kõike selleks, et 

omada üha nimekamaid esemeid.(Foto 4) Asjade reaalne kvaliteet on jäetud täielikult 

tagaplaanile ning enamasti keskendutakse asjade kontseptsioonile. T-särgi väärtuse määrab ilus 

lugu, mitte materjalide ja töö kvaliteet. Enam ei ole oluline, et ese kestaks põlvkondi. Piisab, kui 

see kestab kuid või mõne aasta. Kodud on muutunud valgeteks kastideks, nagu seda on 

kaasaegsed kunstigaleriid.  Pühakojad on asendunud kaubanduskeskustega ning kunst, mis teenis 

eelnevatel ajastutel kõrgemaid väärtusi ja püüdles „Jumalate“ poole, on lahustunud arutus 

teineteise kopeerimises ja tsiteerimises. Peaaegu igaüks, kellel on natukenegi julgust, võib täna 

olla kunstnik ja teenida sellega tarbimiskultuuri surelikke jumalaid. Samuti võib igaüks ennast 

kuulutada ka kuningaks, kuna reaalne vastutus 

tegude eest näib puuduvat. 

Mida rohkem ilma kriitilise meeleta teineteist 

kopeeritakse, seda tühjemaks kultuur muutub, ning 

seda suurema tõenäosusega ootab meid ees 

järjekordne häving, nagu see juhtus iidse Roomaga. 

Lihtne on toetuda suurtele kontseptuaalse kunsti 

nimedele nagu Malevitš, Kandisnky, Duchamp, 

Pollock, Warhol ja Abramovich. Mõistmata nende 

kunstnike hingelu on lihtne väita, et kaasaegne 

kunst peab ülistama tühjust, absurdsust, 

 
9  Lucy Lippard, (1970) Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, lk.121 ´´An Interview with 

Joseph Beuys´´ 
10 Thomas Girst, (Ab)Using Marcel Duchamp: The Concept of the Readymade in Post-War and Contemporary American Art, 

2003  

https://www.toutfait.com/abusing-m arcel-duchamp-the-concept-of-the-readymade-in-post-war-and-contemporary-
american-art/ 

Foto 4. Edith Karlson, Lennula, 2015 

https://www.toutfait.com/abusing-m%20arcel-duchamp-the-concept-of-the-readymade-in-post-war-and-contemporary-american-art/
https://www.toutfait.com/abusing-m%20arcel-duchamp-the-concept-of-the-readymade-in-post-war-and-contemporary-american-art/


 

7 

 

 

mitteolemist, kaost, tarbimist või koguni jumalikkust, kui seda oma kontides ei tunta. Taoliste 

asjade romantiseerimine ei ole arukas. Ühel päeval peab keegi selle tagajärgede eest vastutama, 

sest ühe inimese paradiis võib olla teise inimese põrgu.  

Paljud kuulutavad oma piiritut sügavust kontseptuaalses kunstis. Nad pritsivad abstraktselt värvi 

lõuendile, moonutavad reaalsust, tantsivad hullumeelselt või deklareerivad vabadust pudikeeli, 

väites, et nende kunst räägib enda eest, teadmata isegi, mida see nende enda jaoks päriselt 

tähendab. Oskamata nii endale kui ka vaatajale selgitada taieste sügavamat mõtet, valetades, et 

nemad on Jumala saadikud maapeal, kui tegelikult peitub nende värvilise maski taga hingetu 

tühjus.  

Nad teavad, et rahval pole piisavalt 

tähelepanuvõimet, et viit minutitki mõtiskleda 

millegi üle ja formuleerida oma, mitte kellegi teise 

nägemus maailmast.11 Teades, et tarbimisjumalad 

kingivad neile maiseid rikkuseid, kui nad ainult  

kiiresti tegutsevad. Iga päev tuuakse üha enam 

ohvreid tarbimisjumalate altaritele. Sajandiga on 

kerkinud see kuhi taevani ning keegi ei oska enam 

seda kunsti kuhugi paigutada. 

Tühi lõuend, kaunis maastik või must ruut võivad 

pakkuda arenenud ühiskonnas intellektuaalset 

rahuldust.(Foto 5) Kuid vastava konteksti 

puudumisel muutub tühi lõuend lihtsalt 

materjaliks, ilus maastik (Lisa 1) lihtsalt pildiks ja must ruut geomeetriaks. Kunst, millele ei ole 

kunstnik andnud tähendust, võib tähendada ükskõik mida. Vaatajad võivad kuse sees hõljuvas 

Jeesuses (Lisa 2) näha lootuskiirt, ühiskonna allakäiku, solvangut ja lunastust, kuid tõenäoliselt 

suurem hulk inimesi võtab seda praegusel hetkel justkui rünnakut millegi püha pihta. Isegi siis, 

kui Kristus ristil ei ole neile oluline, on see motiiv nende alateadvuse jaoks elus ja vajab kaitset. 

Konflikt võib olla meeliergutav, aga pikemas perspektiivis võib see mõjuda halvasti nii 

kunstnikule endale kui ka ühiskonnale.  

Kuna kunsti esialgne otstarve on ikkagi ülendada ühiskonda kõrgematele teadvuse tasanditele 

siis peab olema loomes ettevaatlik. Kunstnik, või ükskõik milline muu loov inimene ei tohi 

muutuda robotiks, mis kordab mõtlematult kõike, mis varem on olnud. Samuti ei tohiks ta oma 

loovat energiat kasutada ainult šokeerimiseks. Loomine on vastutusrikas tegevus ning loojat 

 
11 Henderik Roelof Rookmaaker (1970) Modern art and the death of a culture, lk.231-234 

Foto 5. Tom Friedeman, Untitled- A curse, 1965 
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ümbritseva kogukonna heaolu sõltub loodava kvaliteedist. Selleks, et midagi luua peab kunstnik 

ennast eelnevalt ette valmistama - puhastama oma keha ja vaimu kõigest räpasest. 12 

2015. aastal toimus satiirajalehe 

Charlie Hedbo peakontoris 

tulistamine, milles hukkus kaksteist 

inimest. Tulistajad kuulusid 

islamirühmitusse al Qaeda ja nad 

täitsid oma püha kohustust 

lunastada Muhamedi maine. 

Nimelt, islam on kultuur, milles 

kujutav kunst on enamasti keelatud, 

rääkimata prohveti pilamisest 

ajaleheveergudel. (Lisa 3) 

Allah ei ole meie Jumal, aga see ei 

tähenda, et teda ei eksisteeri. 

Miljardite teadvuses on ta aukohal ning nad on valmis oma Jumala eest surema. Nad teavad, et 

Allah kaitseb neid väärastunud lääne kultuuri eest ning aitab lõpuks tõusta ka võimule. Kas meie 

oleme valmis surema selle nimel, et saaksime odavat kaupa Hiinast? Kas meie usume, et Coca 

Cola jõuluvana (Foto 6) päästab meid pühast sõjast? Meie tarbimisjumalad pööravad meile selja 

esimesel võimalusel, sest nad kestavad vaid senikaua, kuni kestab arutu tarbimine. 

Kultuuri edasi viivad rikkused peituvad seal, kuhu vähesed julgevad vaadata - inimese hinges. 

Mida mugavamaks kõik muutub, seda vähem sinna julgetakse vaadata.  Normaalne on seada kõik 

kahtluse alla, kuid hetkel, mil seda pimesi teeme, satub kogu ühiskonna jätkusuutlikkus ohtu.  

Iidsed rahvad teadsid seda, et kui inimene muutub oma tegevustes ükskõikseks ja lohakaks, on 

lihtne jumalaid solvata. Vale ajastus ja valed sümbolid võivad silmapilkselt hävitada kõik, mida 

peame väärtuslikuks.    

 
12 Marina Abramović at the Smithsonian's Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 

https://www.youtube.com/watch?v=Abk44swuaro 

Foto 6. Haddon Sundblom, My Hats´s Off to The Pause That Refreshes, 

1931 

https://www.youtube.com/watch?v=Abk44swuaro
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1.3 Levinuim Iiobi raamatu tõlgendus 
 

Iiobi raamat on poeem, mis räägib õilsa mehe rasketest katsumustest, meeleheitest ja hingevalust. 

Oma elu jooksul pole Iiob teinud muud, kui ainult head ning pidanud kinni kõigist seadustest. Ta 

on kandnud hoolt lisaks perekonnale ja alluvatele ka kogukonna eest, õpetades kohalikke lapsi 

ning abistades vaeseid.  Hoolimata sellest pannakse Iiob Jumala loal Saatana poolt korduvalt 

proovile kõige hullematel viisidel.13 Ta kaotab oma vara ja lapsed ning lõpuks jääb ta ilma oma 

välimusest, tervisest ja mainest. (Ii 1,1-22) 

Suurem osa Iiobi loost on esitatud kahekõnedena, milles Iiobi sõbrad, Eliifas, Bildad ja Soofar, 

üritavad Iiobile selgeks teha, et Jumal karistab teda ja tema perekonda. Nad on kindlal seisukohal, 

et Jumal ei luba halbadel asjadel juhtuda õiglaste inimestega ning sellepärast peab Iiob oma 

kannatustes ise süüdi olema. Pettunud sõprade vaenulikus hoiakus, jääb Iiob oma sõnadele 

kindlaks, kuni hakkab rääkima Eliihu, tegelane, kellele loo esimeses pooles pole kordagi 

viidatud. 

Eliihu väidab oma kõnes, et inimene oma meeltega ei saa kunagi mõista Jumala käitumist, kuna 

Jumala suurus on hoomamatu. Meie oma pattude ega ka heategudega ei suuda taevas seisma 

panna pilvi. Me ei suuda ka aru saada, kuidas kõik alguse sai. Seetõttu ei ole Iiobil ega ka kellelgi 

teisel õigust Jumalale etteheiteid teha. Me lihtsalt ei ole suutelised nägema kõike sellises 

mastaabis, nagu seda näeb Jumal. Oma kõne viimastes peatükkides kirjeldab Eliihu Jumalat 

järgmiselt: „Kõikvõimsa mõistmiseni me ei jõua. Tema jõud on suur, ta ei vääna eales oma õigust 

ega külluslikku õiglust. Sellepärast inimesed kartku teda. Talle pole meele järele keegi, kes enda 

meelest tark.“ 

Pärast Eliihu kõnet ilmutab Jumal end, näidates oma piiramatut võimu tormituules, ning küsides 

Iiobi käest, kus ta oli kui maailm loodi ning kõik asjad alguse said. Seepeale Iiob vaikib, kattes 

kätega suu ning tunnistades oma jõuetust. Jumal aga ei anna talle rahu ning nõuab, et Iiob tõestaks 

enda vägevust.(Ii 40,7-14) Kuid sedapuhku Iiobi vaikib ning sellele järgneb pikk monoloog, kus 

Jumal näitab lugematutel viisidel oma jõudu. Lõpuks Iiobil ei jää muud üle, kui võtta oma sõnad 

tagasi, tunnistades, et ta on olnud teadmatu ja paluda andestust, peale mida Jumal ütleb Eliifasele: 

„Mu viha põleb sinu ja su kahe kaaslase vastu, sest te pole rääkinud minu kohta tõtt, nagu seda 

on rääkinud mu teenija Iiob. Võtke nüüd seitse pulli ja seitse jäära. Minge mu teenija Iiobi juurde, 

ohverdage eneste eest põletusohver ja mu teenija Iiob palvetab teie eest.“ 

Kui Iiob oli lõpetanud sõprade eest palvetamise, lõpetas Jumal ka tema kannatused ning taastas 

tema hea põlve. Iiob sai tagasi kahekordselt kõik, mis tal oli varem olnud ja tema juurde tulid 

külla kõik tema varasemad lähikondlased. Ta elas 140 aastat ning nägi oma lapsi ja lapselapsi 

neli põlvkonda. 

 
13 Rabbi Yitzchak Beritowitz, The book of Job, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=e9LB47o4Q9M&t=123s 

https://www.youtube.com/watch?v=e9LB47o4Q9M&t=123s
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Loogiliselt mõeldes ei tohiks kõikvõimsal Jumalal olla vajadust oma kõige ustavama teenri usuga 

mängimiseks. Kõikvõimas Jumal peaks juba alguses teadma, mis on Iiobi loo tulem. Kes see 

kõikvõimas Jumal ikkagi on? Miks ta kiusab õiglast inimest ning lubab Saatanal tappa ta lapsed? 

Kas kogu see lugu võiks tähendada seda, et Jumal on tegelikult ebatäiuslik, nagu inimenegi? 

Milleks peavad süütud inimesed kannatama? Erinevateks tõlgendusteks on siinkohal jäetud palju 

ruumi ning Iiobi raamatu lõpus on raske mõista Jumala tõelist motiivi. (Ii 40,1-24) 

Enim levinud Piibli tõlgenduste järgi peetakse kõigi kannatuste, kaasa arvatud Iiobi kannatuste, 

aluseks valeliku Saatana mahhinatsioone.14 Inimkonna tõeline patt, sõjad, näljahäda, haigused 

või isiklikud väärad elukombed, on kõik otseselt või kaudselt Saatana süü, seevastu 

omnipotentne Jumal teeb ainult head, isegi siis, kui inimesele võib see algselt tunduda 

ebameeldivana.15 Pauluse esimeses kirjas korintlastele on selle kohta öeldud nõnda: „Aga Jumal 

on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab 

ka väljapääsu, nii et te suudate taluda,“ mis tähendab seda, et kui inimene jääb oma usus truuks, 

siis peaks olema igast olukorrast väljapääs.  

Taolises tõlgenduses mängivad Iiobi sõbrad ainult marginaalset rolli ja on oma mõtetes sama 

segaduses kui seda on Iiob.16 Üritades Saatana poolt eksitatud meeltega leida väljapääsu 

keerulisest olukorrast, kuhu nad sattunud on.  

 

1.4 Iiobi lugu kunstis 
 

Kuna Iiobi raamat on keeruline lugemine ning selle 

tõlgendamiseks on palju erinevaid viise, on raamatu kirja 

panemise hetkest üle 2000 aasta tagasi tehtud selle loo 

põhjal tuhandeid erinevaid illustratsioone, maale, skulptuure 

ja heliteoseid. Ühed põnevamad illustratsioonid pärinevad 

Bütsantsi ajastu käsikirjadest (Foto7) mis on kirjutatud 9.-

 
14 Illimar Toomet, Lugu mehest, kes leidis tõelise elu, 2016 http://www.eestikirik.ee/lugu-mehest-kes-leidis-toelise-elu/  
15 Jehoova tunnistajad, Ma ei loobu oma laitmatusest https://www.jw.org/et/piibli-%C3%B5petused/usk-

jumalasse/usueeskujud-piiblist/iiobi-lugu-laitmatus/ 
16 The Legends of History, The Book of Job (Biblical Stories Explained), 2019 https://www.youtube.com/watch?v=ea7LJoJrTrU 

Foto 7. Autor teadmata, Jumal räägib 

Iiobiga, 12008 

https://www.jw.org/et/piibli-%C3%B5petused/usk-jumalasse/usueeskujud-piiblist/iiobi-lugu-laitmatus/
https://www.jw.org/et/piibli-%C3%B5petused/usk-jumalasse/usueeskujud-piiblist/iiobi-lugu-laitmatus/
https://www.youtube.com/watch?v=ea7LJoJrTrU
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14. sajandil. Nende käsikirjade hulka kuulub üle 1800 illustratsiooni mis kujutavad Iiobi lugu 

täies ulatuses.17  

 Iidsete ikoonimaalide ja illustratsioonide (Foto 8) 

juures peitub kogu võlu nende näilises lihtsuses. 

Silmitsedes neid on tunda midagi üleloomulikku. 

Piltidel kujutatud tegelased oleks justkui elus ning 

jutustaks meile oma lugu. 

Samas kaasajal tuntuimad illustratsioonid Iiobi 

raamatule on teinud 19. sajandi kirjanik William 

Blake (Foto 9). Tema on ka ideaalne näide 

kunstnikust, kelle elu ja looming on teineteise 

lahutamatud osad. Blake samastus Iiobiga kohati 

täielikult. Nagu Iiobit ei mõistnud tema sõbrad, ei 

mõistnud inimesed ka Blake´i. Ta oli sunnitud 

töötama eraklikult ja ainuüksi kohusetundest. Korduvalt naastes Iiobi juurde, et leida lohutust ja 

inspiratsiooni.  

Traditsioonilise kujutava maalikunsti vallas peab 

veel kindlasti ära mainima Leon Bonnati 1880. 

aastal maalitud kannatava Iiobi. See maal võtab 

ideaalselt kokku kogu Iiobi loo. Lihtsalt uskumatu, 

kuidas kunstnik on tabanud ühe maaliga meeleheite, 

kahtlused, üksiluduse, 

lootusetuse ja usu 

pääsemisse. (Lisa 4) 

Kaasaegsete kunstnike 

seast meeldib mulle, 

kuidas Iiobi 

kannatuste motiivi on 

käsitlenud Tšehhi 

kunstnik Miro Pogran. Tema Iiobi käsitlus on robustne(Foto 10). 

Selles puudub igasugune romantika ning on hästi aru saada, et Iiob 

on viidud maiste kannatuste viimase piirini. Ta on oma maailmas 

lõksus ning ei leia sealt teed välja. Pogran on oma loomingus 

käsitlenud oskuslikult ka teisi piiblilugusid ning sellega andnud 

mõista, et religioon ei ole tema jaoks hirmutav ega ka võõras teema. 

 
17  Wikipedia, Book of Job in Byzantine illuminated manuscripts, 2021 
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Job_in_Byzantine_illuminated_manuscripts 

Foto 8. Autor teadmata, Iiobi kaitsekõne oma 

sõpradele, 1200 

Foto 9. William Blake, Iiob oma perekonnaga 

taastatud hiilguses, 1805  

Foto 10. Miro Pogran, Iiob , 

2014 
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Ühe ja sama loo ainetel tehtud maalide võrdlemisel tuleb hästi välja, kuidas igaüks kogeb seda 

lugu erinevalt. Isegi kui kunstnikud viljelevad sama stiili, on nende tulemused täiesti erinevad. 

Minu joaks on Iiobi lugu saanud osaks elust. 

1.5 Iiobi raamat läbi minu silmade 
 

Iiobi raamatuga olen tegelenud mitmeid aastaid, esmalt puutusin selle looga kokku teismelisena. 

Tollases mässumeelsuses otsustasin viia ennast kurssi looga, mis on tekitanud paljudes vastakaid 

tundeid. Minu peamine eesmärk Iiobi raamatut lugedes oli leida ametlik kinnitus sellele, et Jumal 

on ülekohtune, õel ja ebaaus, samas, mida rohkem ma lugesin ja mõtisklesin, seda enam mind 

paelus Iiobi lugu. Aastate jooksul hakkasin mõistma, et asi ei ole nii lihtne, kui esmapilgul olin 

arvanud. 

Esimestel kordadel Piiblit lugedes otsustasin teha seda viisil, nagu seda teevad kaasaegseid 

teleevangeliste järgivad kristlased - iga sõna pidi minu jaoks olema Jumala vääramatu tõde. 

Maagilised lood maailma loomisest, hiiglastest, Noa laevast ja Jeesuse imetegudest pidid 

kirjeldama reaalset ajalugu. 

Arvestades seda, võtsin ette ühe vastuolulisima teksti Piiblis, Iiobi loo. Peale esimest lugemist 

tundsin kohe, et olen leidnud tõe, mida otsima läksin. Viha süttis mu sees kõigi kristlaste vastu, 

kes kunagi on öelnud mulle, et Jumal armastab meid. Iiobi lugu oli ilmselge tõestus sellest, et 

Jumal on pahatahtlik ja koguni õel.(Ii 1,7-20) Piiritut armastust selles loos oli minimaalselt. Juba 

esimeses peatükis annab Jumal Saatanale loa tappa õiglase mehe lapsed ja alluvad. Kõik lihtsalt 

selleks, et proovile panna ühe inimese usk.18 

Kuidas saavad kristlased peale taolist käitumist veel uskuda Jumalikku õiglust ja armastust? 

Lollgi peaks mõistma pärast Iiobi lugu, et Jumal ei ole alati nende poolel. Mõnikord otsustab 

Jumal luua midagi uut läbi õiglaste ohverdamise ning selle eest pole keegi kaitstud. Iiobi lugu on 

sellest ilmekas näide.19 Kui tema võimuses on püstitada riike ja määrata valitsejaid ainuüksi 

selleks, et need pärast hävitada viimse tolmukübemeni, siis miks ta peaks käituma teisiti 

inimestega? 

Iialgi pole välistatud see, et Jumal koguni oma kõige ustavamad alluvad hukatusse meelitab. Selle 

eest on meid hoiatatud Meie Isa palves, seda näeme pidevalt Vatikanis ning Jeesus peab seda 

Uues Testamendis tundma oma nahal. (Mt 27,46-50) Jumala jaoks on kõik lubatud ja inimene 

näruse ussikesena peab seda vaikselt taluma. (Ii 38-42) 

Hoolimata sellisest ebaõiglusest inimkonna suhtes, pole kellelgi piisavalt õigust, et Jumala käest 

aru küsida. Mida see ütleb ühe kõikvõimsa olendi kohta? Äärmisel juhul võime loota temalt 

armuandmist, et Jumal iseenesest meie olematud patud meile andestab ning premeerib meie 

 
18 Bishop Robert Barron, Bishop Barron Comments on Stephen Fry, Job, and Suffering, 2015  
https://www.youtube.com/watch?v=07AWWJiyAU8 
19 Max Derrat, Answer to Job: Jung vs. God, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=_yr3eDcmKVc 

https://www.youtube.com/watch?v=07AWWJiyAU8
https://www.youtube.com/watch?v=_yr3eDcmKVc
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järglasi maiste rikkustega.20 Kuid elu tõestab korduvalt, et tihtipeale asjad lahenevad sootuks 

teisiti. Meie usk pannakse proovile surmas, nagu see juhtus Iiobi lähedastega, või 1944. aastal 

Sinimägedes nimetute sõduritega, kes kõik uskusid, et nad võitlevad kõrgemate väärtuste nimel. 

(Ii 1,12-19) 

Piiblis tõestab Jumal, Jehoova, korduvalt võimu tapatalgute ja vägivallaga. Hirm on tema viis 

rahva valitsemiseks, ning Iiobi raamat ei ole mitte ainus koht, kus Jumal kedagi vääralt kohtleb 

selleks, et omada täielikku võimu. Näiteks Vana Testamendi, Moosese teises raamatus, tapab ta 

Egiptuses kõik esmasündinud. Isegi esmasündinud loomad ei pääse sellest hävitustööst. (2Mo 

11) Kuidas sellises maailmas peaks siis inimene säilitama oma usu?21  Kas poleks lihtsam lasta 

kõigel minna ja nautida iga kui viimast päeva? Milleks üldse inimene vajab niisugust Jumalat? 

Pärast esimest, paljuski negatiivset kokkupuudet piiblilugudega, võõrandusin mõneks ajaks 

kristlusest täielikult. Kõik tundus olevat selge - Jumal, keda tunneme Piiblist, on halb, kristlus 

ebainimlik elustiil ning kristlased hirmul lambad - kuid miski ei andnud mulle selle juures rahu. 

Aeg-ajalt leidsin internetist või raamatutest huvitavaid kirjatükke, mis avasid uusi perspektiive, 

ning tasakesi mõistsin, et olen Piibli suhtes olnud ülekohtune.  

Suurim viga kõige juures oli see, et üritasin iga sõna Piiblis võtta vääramatu tõena. Sama hästi 

oleksin võinud lugeda „Harry Potterit“, ning kritiseerida sealset maagia kasutamist, Sigatüüka 

kooli ja selles rakendatavaid õpetamismeetodeid, sest reaalses maailmas maagiat ei eksisteeri. 

Kui kirjanik kasutab mõnes oma teoses päriselt olemasolevaid asukohti, inimesi, või olustikke ei 

tähenda see automaatselt seda, et kogu ülejäänud lugu muutub absoluutseks tõeks. Nagu „Harry 

Potter“, ei ole ka Piibel koostatud selle mõttega, et seda võtta täieliku tõena, olgugi, et mõlemad 

on õpetlikud tekstid ja mõlemat saab reaalses elus kasutada  probleemide lahendamiseks.  

Minu uus lähenemine Piiblilugudele sarnanes rohkem iidsete heebrealaste meetoditega. Iga lugu, 

mida lugesin, oli justkui muinasjutt, millest lugejana pidin leidma oma tõe.22 Nagu imekombel 

tekkisid tekstile uued kihid ning selleks, et vältida äärmustesse laskumist, otsisin usina lugejana 

alati juurde ka alternatiivseid tõlgendusi. Korraga hakkas kõik muutuma palju loogilisemaks - 

Noa laev, Egiptuses tapetud esmasündinud ja Iiobi lugu ei olnud enam tõestus kristlaste 

absurdsusest. Nendele lugudele tekkis reaalne väärtus, mis andis mulle aimu nii iidsete kui ka 

kaasaegsete rahvaste mõttemaailmast.23  

Enam ei olnud Piibli keskmeks Jumal üksi, vaid sinna kõrvale lisandus ka inimene oma 

läbielamistega. Naastes Iiobi loo juurde nägin, et see ei räägi ainult kõikvõimsa olendi 

hirmuvalitsusest, vaid annab ka nõu inimestele vägagi elulistes küsimustes. Peaaegu miski ei jää 

 
20 DarkMatter2525, The book of Job, 2012 https://www.youtube.com/watch?v=QVgZqnsytJI 
21 Ivar Tröner, Üks arutlus Jumala õiglusest ja kurjast, 2019 https://kultuur.err.ee/951185/arvustus-uks-arutlus-jumala-

oiglusest-ja-kurjast 
22 George Brooks, Valencia College Humanities lecture on the Book of Job [HUM 2223], 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=k199-3B5EPQ 
23 Jordan Peterson, Maps of meaning 10, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=7XtEZvLo-Sc  

https://www.youtube.com/watch?v=QVgZqnsytJI
https://www.youtube.com/watch?v=k199-3B5EPQ
https://www.youtube.com/watch?v=7XtEZvLo-Sc
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Iiobi loo lõpuks saladuseks. Lugeja saab teada, mis juhtub siis, kui inimene ootamatul kombel 

kaotab kõik inimväärseks eluks vajaliku. Mis on sõprus? Kuidas pidada vastu tohutule pingele? 

Mis on Jumal? Kuidas oma eluga jätkata peale kõiki katsumusi?  

Kui arvame, et vägivallas ja üldises kehvas eluolus on süüdi Jumal või mõni muu  üleloomulik 

tegelane, siis oleme eksiteel. Tegelikult oleme ise need, kes põhjustavad lugematuid kannatusi 

oma ellusuhtumisega. Nälgivad lapsed, sõda ja mitmesugused haigused on põhjustatud sellest, et 

inimkond lihtsalt ei taha nende olukordadega tegeleda. Selle asemel, et võtta vastutus, lükkame 

kõik probleemid kellegi suurema, tihtipeale Jumala, õlgadele. Kõige hullemadki kuriteod saab 

nõnda enda kaelast ära. 

Isegi praegu, kui maailmas on levimas uus haigus, ütlevad miljonid, et see on Jumala tahe - väites 

enesekindlalt, et Jumal on õiglaste poolel, suletakse silmad tõele. Kuigi tuhanded meie ümber 

surevad, mõeldakse ainult iseendale, (Ii 18,1-21) tuues vabanduseks Jumala tahte, taipamata, et 

ebaõnn tabab meid kõiki võrdselt. Tõde on see, et aeg möödub peatumata, päike tõuseb meieta, 

halbu asju juhtub nii kristlaste kui ka uskumatutega ning inimene ei suuda selle vastu midagi 

teha. Ainus asi, mida teha saame, on võtta vastutus oma tegude eest ja käituda kõigiga nii, nagu 

me tahaksime, et meiega käitutakse. (Mt 7,12) 

Sõbrad, kes Iiobi juurde kogunesid, olid juba algselt veendunud, et ta on pattu teinud, eksinud 

mõne seaduse vastu; ning nende ülesanne heade kristlastena oli näidata talle teed. Eeskujulike 

kodanikena pidasid nad kinni oma tavadest, rebides riideid, puistates tuhka, ning vaikides seitse 

päeva leinas. Pärast seda hakkasid nad aga „aitama“ oma sõpra. Kolme kõne jooksul nad 

süüdistasid Iiobit, tema lapsi, ning isegi vanemaid patuses elus, peegeldades oma sisemisi hirme 

Iiobil. Nende jaoks ei olnud võimalik, et õiglased kristlased kannatavad niisama, halba tegemata. 

Jumal nende usu järgi vastab kõigile õiglastele ainult heaga ja kõigile  halbadele halvaga. Selleks, 

et Jumala soosingut saada, peab ainult piisavalt ohvreid tooma. 

Sellises kontekstis on pidev vajadus Jumala ees hirmu  tunda loogiline, sest iga inimese tegu on 

arvel. Iga potentsiaalne Jumala piiride ületamine peab olema lunastatud ohvrite või palvetega, 

sest vastasel korral meid karistatakse. (Ii 1,1-6) Päriselt kardavad Iiobi sõbrad aga hoopis 

iseennast. Nad saavad aru, et oma halbade tegude eest ei ole pääsu isegi siis kui sa oled näiliselt 

õiglane. Inimesena on meil raske hoomata universumi saladusi ning leppida, et kannatused ja 

„halvad“ ettearvamatud asjad on osa elust. Jube on teada, et tegelikult need lihtsalt juhtuvad 

vastavalt Jumala tahtele.24 

Seetõttu inimesed ei peaks vaevama oma pead arutu palvetamisega, sest Jumal on kõik asjad 

loonud täpselt selliseks, nagu need olema peavad. (Ii 35,1-16) Hea või halb, pole vahet. 

Kõikvõimsa Jumala silmis on mõlemad üks ja sama - hea. Inimese mõistus on see mis eristab 

neid, muutes kogu elamise valusaks ja raskeks. Seda võib nimetada ka inimkonna pärispatuks, 

(1Mo 3,1-24) kuna inimene mõistab kohut millegi sellise üle, millest ta ise aru ei saa. Alles siis, 

 
24 Leon Bonnat, The point of the book of Job, 2018  http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/02/ 

http://www.fid.su/projects/research/mysafernet/02/
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kui Iiob oli kõik kaotanud ning lebas oma elu varemetes, mõistis ta seda.25  Seetõttu lõppesid ka 

tema kannatused.26 

 

  

 
25 Carl Gustav Jung (1958) Answer to Job, ptk 2 
26 Jeffery Radon, The Book of Job- a widely misunderstood book, 2018  https://blogs.timesofisrael.com/the-book-of-job-a-

widely-misunderstood-book/ 

https://www.amazon.com/gp/product/0800632400/ref=ox_sc_act_title_7?smid=A24GQORVTOOH4P&psc=1
https://blogs.timesofisrael.com/the-book-of-job-a-widely-misunderstood-book/
https://blogs.timesofisrael.com/the-book-of-job-a-widely-misunderstood-book/
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2 „Tõelise tarkuse asupaik“- loomisprotsess 
 

Visandite loomise protsessis otsustasin esimeste kavandite puhul lähtuda traditsioonilistest 

kristlikest maalidest ja ikoonidest, võttes eeskujudeks näiteks Luca Giordano (Lisa 6), Jusepe de 

Ribera (Lisa 7) ja  Justus van Genti (Lisa 8) tööd, püüdes hingeliselt häälestuda nende meistrite 

ja paljude nimetute ikoonimeistritega, kelle ikoone olen antiigipoodides silmanud. Tegin 

visandid, mis kujutasid Iiobit vestlemas oma sõpradega.  

2.1  Visandid 
 

Esimeste visanditega ei 

keskendunud ma otseselt Iiobi 

kannatustele. Minu eesmärk oli 

mõista seda lugu paremini, aru 

saada sellest, kuidas peaksid need 

tegelased lõplikul maalil omavahel 

suhtlema ja milliseks võiks 

kujuneda üldine kompositsioon 

(Foto 11).  

Kohe alguses avastasin, et näidates 

tegelasi tasapinnaliselt, ilma 

perspektiivi rõhutamata, muutub 

kunstiteos hieroglüüfiks, mille igakordne lugemine selle 

tähendust mõneti muudab - nimelt sunnib lihtsustatud 

motiiv vaatajaid kasutama oma kujutlusvõimet rohkem, 

kui nad seda tavaliselt teeksid (Foto 11). Tekitades tugeva 

isikliku sideme saavad kujutatud tegelased vaataja näo ja 

lugu muutub osaks nende elust. 

Isikliku väljakutsena pidin proovima kujutada Iiobi lugu 

mõnel kavandil realistlikumaltv(Foto 12)(Foto 13). Mida 

rohkem selles suunas liikusin, seda keerulisemaks kõik 

muutus. Iga täpsusastmega lisandus kohati isegi 

hoomamatu hulk uut informatsiooni. Tekitades palju 

küsimusi. Mida ütlevad tegelaste riided? Mis tunde 

tekitavad minus varjukujud? Mis lugu jutustab taustal olev 

maastik jne. Kõikide tekkinud võimaluste 

tasakaalustamiseks minu sisemaailmaga kuluks 

tõenäoliselt kuid, kui mitte aastaid.  

Foto 11, Iiob vestlemas sõpradega, 2020 

Foto 12, Iiob vestlemas sõpradega, 2020 
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Jättes kõrvale kõik emotsioonid, oleks see ülesanne võrdlemisi lihtne. Jäädvustaksin reaalsust 

külma kalkuleeritusega. Kasutaksin Iiobi sõprade jaoks modelle ning võtaksin appi rekvisiidid. 

Ma ei mõtleks sellest kuidas mõni konkreetne pintslitõmme kogu maaliga üheks saaks ning mind 

ei huvitaks ka maali meeleolu. Iga ese oleks 

täpselt selline, nagu ta päriselt on. 

Sõltumatult vaatajast elaksid nad maalil oma 

rahulikku elu.    

Iiobi loost insipireeritud kaasaegsema 

atmosfääriga visandite(Foto 14) juures 

otsustasin keskenduda sümboolsemale 

lähenemisele, mille puhul on mul mõnes 

mõttes lihtsam orienteeruda selles 

inforägastikus. Tunnete ajendil on kergem 

välja jätta enda jaoks üleliigne informatsioon 

ja kutsuda vaatajad vabalt rändama minu 

loodud maailma, endamisi lootes, et teose 

sisse peidetud varjatud sõnumid jõuavad ka 

kellegi teise südamesse. 

Tegelased, keda viimaste visandite peal 

kujutan, on ärimehed, teadurid või hoopiski poliitikud.  Nad on jõukad ja elus kaugele jõudnud 

inimesed. Kõike on Jumal neile andnud, kuid sellegipoolest on nad kurvameelsed, sest elu on 

neid räsinud igast nurgast. Nad ei tea, mis on õige ja mis vale. Nad isegi ei tea, miks nad 

eksisteerivad. Mõne jaoks elukatsumused on olnud ilmselgelt liiast ja nende vaim on jäädavalt 

väärastunud. Pääsetee on neil nina all, kuid nad ei saa sellest aru.  

Läbi kehakeele nad väljendavad oma ängistust, rahutust ja leina. Taevasse suunatud pilk või 

mõne kaaslase kiibitsemine viitavad sellele, et nad otsivad väljapääsu. Üritades kätega justkui 

kaitsta ennast nähtamatu vaenlase eest. 

2.1.1  Kompositsioon 
 

Selleks, et leida tööle õige kompositsioon, pidin alustama esmalt iseendast - mis tähendas seda, 

et pidin valmis seadma oma vaimu. Proovimaks mõista sügavamal tasandil mida tähendavad 

minu jaoks kaos, kannatused, valu ja Jumal. Mõtisklesin sel teemal kuude kaupa. Lugedes piiblit, 

kasutatud kirjandust ja vaadates teemakohaseid loenguid, eraldasin ennast vaikselt inimestest. 

Iga nädalaga kaugenesin üha rohkem ning jumalikud saladused hakkasid mulle ennast avaldama. 

2020 aasta esimestel kuudel ilmus mulle töö formaat. Visandades tundsin, et pean ette 

valmistama kolmest osast koosneva erikujulise lõuendi, mis toob jumaliku valguse maapeale, 

omaette sümboliseerides kolmainsust - Isa, Poega ja Püha Vaimu, samas sümboliseerides ka 

Vana ja Uut Testamenti,  mille keskmeks on jumalik valgus. (Lisa 9) 

Foto 13. Fragment, Tõelise tarkuse asupaik, 2020 
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Kogu teos ühendub viimases staadiumis tervikuks läbi tarkade kivi, mis moodustub siis, kui 

tõmmata teose alumistest äärtest sirged jooned diagonaalis läbi keskse ruudu nurkade - näidates 

vaatajale teed, kuidas muuta baasmetallid kullaks ja saavutada igavene elu. (Lisa 7) 

Värvivalikul lähtusin paljuski traditsioonilistest ikoonimaalidest, kus punane sümboliseerib elu, 

kirge ja elu andvat väge, roheline elu alget, valge puhtust, kuldne jumalikku päästvat valgust, 

sinine jumala kuningriiki ning hall ebapuhast sihitut elu hingepimeduses27. Oma teosel aga viin 

need värvid äärmusesse, et näidata inimeste tõelist palet, mis kaldub tihtipeale liialdustesse. 

Inimestena peidame oma hinges jumalikku valgust, kuid samal ajal oleme pimestatud maisest 

karnevalist, kus kõik on kirev ja meelierutav. Seetõttu jääb meil tihtipeale see jumalik valgus elu 

jooksul nägemata.  

2.2  Lõplik töö 
 

Pintsli, vee ja söega visandit lõuendile sättides leidsin, et pean esialgseid  mõtteid formaadile 

vastavalt kohendama, kuna tegelased tundusid sellega võrreldes liiga väikesed ja kohmakad. 

(Lisa 8) Muutes  tegelaste mõõtmeid selgus omakorda, et neid on ilmselgelt liiga palju ning vaja 

on  nende arvu langetada, et tekiks taiesele õhku. Järgides visandamisel planeeritud 

kompositsiooni, sättisin uute tegelaste kehaliikmeid vastavalt, et moodustuks tervik, mis vastaks 

minu esialgsele kontseptsioonile.  

Seistes esimest korda silmitsi nii suure lõuendiga alustasin turvaliselt, võttes ette kõige väiksema 

keskmise ruudu, kuhu hakkasin pikemalt mõtlemata, ilma alusjooniseta, maalima kannatavat 

Iiobit. See motiiv oli mind kuude kaupa piinanud ning lõpuks oli mul võimalus see enda peast 

välja saada ja lõuendile panna, hoolimata sellest, et lõpliku tööga ei sobinud see kuidagi kokku. 

Tol hetkel, enne suurema maalimise juurde asumist, oli tähtis Iiobi hingevalu oma hingelt ära 

saada. 

Pärast seda vabastavat protseduuri hakkas ülejäänud maal justkui iseenesest valmima. 

Puudutades paletinoaga esimest figuuri, paiskus sellest justkui sädemeid. Alusjoonis hakkas kohe 

minuga kaasa töötama, võttes omaks segatud värvitoonid ja emotsioonid, mida edasi tahtsin anda. 

Maalimisel kasutasin õlivärvide asemel akrüülvärve tagamõttega, et ka värvil on oma 

sümboolsus. Akrüüli puhul on selleks masstootmine ja kapitalism. Polümeerid, ehk 

põhimõtteliselt plastik, millest värvi tehakse, on imbunud kõikjale. Seda võib leida isegi meie 

seedesüsteemist28, võrratult ilmestades seda, kuidas inimene sekkub oma tegevusega kõikjale, 

kuhu saab - isegi siis, kui ta teab, et selle tegevusega võivad kaasneda ootamatud tagajärjed.  

 
27 Russian Icon Collection, Meaning of Colors in Eastern Orthodox Iconography, 1 August 2017 

https://russianicon.com/meaning-of-colors-in-eastern-orthodox-iconography/ 
28Damian Carrington, Microplastic particles discovered in human organs,  17 August 2020 
https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/17/microplastic-particles-discovered-in-human-organs  

https://russianicon.com/meaning-of-colors-in-eastern-orthodox-iconography/
https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/17/microplastic-particles-discovered-in-human-organs
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Kui suurema osa maalist olin valmis saanud, oli aeg valmis teha töö keskmine osa, Jumalik 

valgus, mis sümboliseerib inimkonna pääseteed läbi oma tõelise olemuse mõistmise. Esimene 

etapp sellest oli raamil ümber pöörata kujutis Iiobi kannatustest. Järgmiseks kruntisin lõuendi 

punaseks ning siis lisasin sellele kaks õhukest kihti musta. Viimaks tegin maali keskele ringi 

mille peale kleepisin lakiga fooliumitükid.  

Algse mõtte järgi plaanisin kasutada selleks kullalehti, kuid poes vaadates meenus mulle foolium, 

mida olen kasutanud ka varasemate taieste loomisel. Foolium on minu jaoks materjal, mis 

sümboliseerib rahu, eraldatust ning muundumisprotsesse. Vaadates kortsutatud fooliumilehte, 

näib see mulle, nagu sahiseva telekaekraani pilt mis puhastab mind üleliigsetest mõtetest.  
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KOKKUVÕTE  
 

Lõputööga alustades ma ei kujutanud ettegi, kui sügavale inimteadvusesse   suudan selle teemaga 

minna. Töö valmimise protsessis tundsin kohati ennast kui kõrvaltvaataja, kellele söödetakse 

vastavat infot kuskilt kõrgemalt ette. Vajalik kasutatud kirjandus jõudis minuni justkui iseenesest 

või siis läks sootuks postis kaduma. Tagasivaatavalt näen selles kinnitust järeldustele, milles 

lõputöö esimestes peatükkides jõuan.  

Ühiskonnas eksisteerivad üleloomulikud jõud mõjutavad meid pidevalt. Inimese teadvus ei ole 

kunagi ainult ta enda oma. Seda juhivad, sõltuvalt olukorrale, erinevad arhetüübid, vaimolendid, 

võõrad ideed ja jumalad. Selleks, et nendest aru saada peab ennast avama ning minema mõnikord 

vooluga kaasa. Kuid alati peab sellel rännakul olema valvel, et vältida salakavalaid hingi, mis 

esmapilgul võivad tunduda headena. Ühisest teadvusest kuldaväärt ideede sünteesimiseks on vaja 

julgust ja tahtejõudu, et vahetpidamatult harjutada oma kunsti. Olgu selleks kunstiks siis 

matemaatika, retoorika, maalikunst või mehatroonika. Vaadates seinal asetsevat riiulit, tuleb au 

anda puutöölistele, kes on oma tööd tuhandeid aastaid ustavalt teinud ja tundnud vajadust 

pidevalt edasi areneda.  

Maailm ei ole tegelikult must-valge. Paljud religioonid, inimsuhted ja asjad, mida peame 

väärtuslikuks, on tegelikult intersubjektiivsed. Kui meile tundub mõistlik vaadata suures galeriis 

kontseptuaalset kunsti ja saada sellest intellektuaalset naudingut, siis mõnele rahvale, kes pole 

kunstiajalugu õppinud, on see arusaamatu. Näiteks kuskil kaugel, avastamata saare peal elav 

rahvas ei tunneks midagi Barnett Newmani maale vaadates. Võib-olla vaataksid nad seda kui 

naljakalt värvitud seina või hoopiski nagu mingisugust ebajumalat. Lõpuks on kõige olulisem 

see, et teame ise väga täpselt millesse ja miks me usume.  

Religioon ei pea olema kristlike, budistlike, hinduistlike või mõne muu ususekti tõekspidamiste 

pime järgimine. See võib olla midagi palju naturaalsemat, kus peamine rõhk ei ole hirmul 

teadmatuse ees, vaid sisemisel tungil arengu ja vabaduse suunas. Just sellepärast valisingi  

lõputöö peamiseks teemaks Iiobi loo. Antud loost inspireeritud maalil ei kujuta ma Iiobit ega ta 

sõpru, vaid inimhinges peituvat valu, segadust ja kõiki lunastavat valgust. Läbi värvi toon ma 

inimeste ette meie tõelise pale, mis kaldub kõiges liialdustesse. Minu jaoks Iiobi lugu ei räägi 

ainult kannatustest, vaid see jutustab lugu ka kõigest muust: inimhinge olemusest, Jumalast, 

sõprusest, leinast ja võidust pimeduse üle. Kui Iiob on langenud meeleheite kõige pimedamatesse 

kohtadesse, leiab ta sealt Jumala. Elu saab tagasi oma mõtte ning leitud uues usus, saab ta elada 

pika  ning küllust täis elu. 
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SUMMARY 
(A place of true wisdom, the story of Job) 

 

When I started my thesis I could not imagine how deep into human consciousness I could go with 

this subject. In the process of completing my work I felt at times like a bystander who was being 

fed information from a higher consciousness or god. The necessary literature came to me as if by 

itself and some of it was lost in the post to never have a chance to be included. Now in retrospect 

I see that the conclusions I make in the first chapters of the thesis prove my experiences during 

last months. 

The supernatural forces that exist in society constantly affect us all. Humans can never claim that 

their consciousness is independent. It is driven, depending on the situation, by different archetypes, 

mental beings, alien ideas and gods. In order to understand them, you have to open up and go with 

the flow. But always we must keep full awareness on this journey to avoid the insidious souls 

which, at first glance, may seem good. It takes a lot of courage and willpower to synthesize ideas 

from collective unconsciousness and at the same time continuously keep on crafting without 

interruption. Whether it is the art of mathematics, rhetoric, painting, or painting. Looking at the 

shelf on the wall, honor must be given to woodworkers who have done their jobs faithfully for 

thousands of years and still felt the need to thrive for new discoveries. 

The world is not really black-and-white. Many religions, human relationships and things we 

consider valuable are actually intersubjective. If it seems reasonable for us to look at conceptual 

art in a large gallery and get intellectual pleasure out of it, to some folk who have not studied art 

history, it is incomprehensible. For example, group of people who are living somewhere far away 

on an undiscovered island would not feel anything when looking at the paintings made by Barnett 

Newman. Maybe they would look at them like a painted wall, or maybe they would look at them 

like some kind of idol. In the end, the most important thing is that we know exactly what we believe 

in and why we believe in it. 

Religion does not have to be a blind adherence to the beliefs of Christianity, Buddhism, Hinduism, 

or any other religions beliefs. This may be something much more natural, where the main emphasis 

is not on the fear of unknown, but on the inner urge towards development and freedom. For this 

very reason, I chose Job's story as the main subject of my thesis. In a painting inspired by this 

story, I do not depict Job or his friends, but the pain, confusion, and the redeeming light in the 

center of human soul. Through color, I bring before people our true nature, which tends to 

exaggerate everything. For me, Job’s story is not only about suffering, but it describes a lot more: 

the nature of the human soul, God, friendship, grief, and victory over darkness.  When Job has 

fallen into the darkest places of despair, he finds God. Life gets back its color and through a new 

found faith he can live a long and abundant life. 
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