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Sissejuhatus

Päike kattub musta kettaga ja kustub korraks. Äkki sõi koletis selle 
ära? Miks päike tagasi tuli? Küllap leidus kangelane, kes sai jagu isegi 
päikeseõgijast. Valgus taastub, põld kannab jälle vilja ning inimkond 
säilib.

Kuidas päike üldse taevasse sai? Kuidas tekkis maailm? Kes oli esi-
mene inimene? Miks me sureme? Kes määras, mis on hea ja mis halb? 
Kes valvab õiglust ja karistab kurjust?

Nii paljud küsimused nõuavad vastust. Ürgaegadest saati on ini-
mesed neid otsinud – ja leidnud. Tulemused on folkloori vahendusel 
meieni jõudnud. Neid nimetatakse müütideks.

Mõnede arvates on müüdid püha tõde ja eetikakoodeks. Teised 
naudivad müüte hea kirjandusena. Kolmandad otsivad viiteid ajaloo-
lisele tõele. Igal juhul on müüt nii põnev ja nii ammendamatu, et seda 
võivad uurida paljude eri valdkondade teadlased. Maailma rahvastele 
on müüdid olnud nii inspiratsiooni kui ka identiteedi allikad.

Kas mitu tuhat aastat vanad uskumused mõjutavad internetiajas-
tu elu? Muidugi mõjutavad. Hea ja kurja võitlus, viimsepäevaohud 
ning maailmapäästjatest sangarid elavad oma folkloorset elu praegu-
gi. Massimeedias kajastuvad rahva mütoloogilised uskumused. Nen-
de abil võib teinekord manipuleerida avaliku arvamuse ja iga üksiku 
inimesega. Samas võivad need uskumused õpetada aga igikestvaid 
väärtusi, mida järgides suudame elu paremaks muuta. Tundes müüte, 
oskame paremini analüüsida tänapäeva elu ja meie endi osa selles.

� Sulejoonised alkeemilistest 
diagrammidest. Lascaris, 1702. 
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1. Mis on müüt?
Müüt pärimuses, kirjanduses
ja loodusteadustes
1.1. Mis on müüt?

Tavakeeles on sõna müüt jaoks olemas kaks omavahel lahknevat aru-
saama.

Müüt on 
a) kirjanduslik, mütoloogilisi kujundeid sisaldav lugu; 
b) väljamõeldud vale lugu või isegi „pettus”.

Sõna pärineb kreeka keelest (mythos) ja tähendas algselt lihtsalt 
kõnet, juttu või lugu. Väga tihti kasutatakse sõna müüt, et märkida 
midagi, mis pole tõde. Öeldes „see on müüt!” või „see on muinasjutt!”, 
tähistame midagi uskumatut. Müüt tähenduses vale on aga kõigest 
kõnekäänd, mis on levinud seetõttu, et müütides kirjeldatu ei pruugi 
enam vastata meile teada olevatele loodusseaduste normidele.

Öeldes müüt millegi kohta, millest usume, et see ei kehti või on 
vale, eksime müüdi päriselt toimiva tähenduse vastu. Kuigi antiik-
kreeklaste loodud arusaamad jumalatest ja maailma tekkimisest ei 
pruugi kehtida, tekib tänapäevalgi juurde üha uusi müüte ja müto-
loogilisi lugusid. Lisaks on müüt kunstiliselt nauditav ilukirjandus. Kir-
jandus ei saa aga kunagi olla vale.

Teisalt teame valemüüte, mis ongi loodud inimestele teadlikult 
valetamiseks, nagu näiteks müüdid kommunismist Nõukogude Lii-
dus või natsionaalsotsialismist Saksamaal. Ka meie oma eepos „Ka-
levipoeg” on suures osas väljamõeldud faktivaba lugu. Kuid selline 
mütoloogia ei kahjusta kedagi. „Kalevipoeg” on ilukirjandusteos ja 
rahvapärimuse interpretatsioon.

Väites, et mingi müüt on hea, halb, ilus, õige või vale, peab ana-
lüüsima, milleks ja milliste vahendite abil see müüt on loodud. Nii 
suudame vältida valede uskumist ja meiega on märksa raskem ma-
nipuleerida.Μ
ύθ

ος
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Kõigile maailma müütidele sobivat ühisdefinitsiooni on võimatu luua. 
Igal teadlasel nagu ka igal kooliõpilasel võivad olla kujunenud iseen-
da arusaamad nii müüdi kui ka looduse toimimise kohta. Mis ühele 
meenutab müüti, võib teisele tunduda muinasjutt või hoopis sulatõ-
de. Kuid ka kõige argisemas tarbetekstis või reklaamplakatil kohtab 
müüdile omaseid motiive. Reklaam, millelt võib leida mõne olümpia-
sangari näopildi ja tema tsitaadi, on olemuselt mütoloogia rakenda-
mine tavaellu. Kuigi see reklaam ei ole ise müüt, kasutatakse selles 
spordikuulsust kui mütoloogilist kangelast.

Sõjasangarist kangelase lugu 
on samuti üks oluline, juba ammu 
tuntud mütoloogiline motiiv, 
mille ümber ehitatakse kangelas-
lugusid kuni praeguseni. Vahel 
kutsutakse kangelaslugusid ka 
eeposteks (kreeka epos, mis tä-
hendab nagu müütki lugu), kuid 
eeposeidki võib neis leiduvate 
algmotiivide ja ka nende olemu-
se tõttu pidada üheks suureks 
müüdiks või müütide kollektsioo-
niks. Nii põhineb ka akadlaste 
kirja pandud maailma esimene 
suur eepos „Gilgameš” mitmel 
erineval sumeri mütoloogilisel 
kangelaslool, mis pandi kirja juba 
umbes 4000 aastat tagasi. Need 
väiksemad lood põhinevad kõik 
omakorda folkloorsetel lugudel. 
Seega on ka eepost nagu müütigi 
pea võimatu defineerida.

Väga lihtsalt sõnastatuna võiks 
müüti seletada järgmiselt.

Kujundlik maailma, inimeste ja jumalate olemuse (sünd, 
elu, surm, surmajärgne elu) kirjeldamine parasjagu kasutu-
sel olevate teadmiste seisu ning keeleliste vahendite abil.

1.2. Müüdi defineerimisest

Olümpiavõitja ja riigikogu liige Erki 
Nool reklaamib pesupulbrit. Kan-
gelase suur võit seostatakse väi-
kese võiduga argielus. Vabaõhu-
reklaam tekitas poleemika, kas riigi 
esindaja tohib osaleda üht brändi 
eelistavas kampaanias.
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Müüdis sisaldub midagi inimese jaoks olemuslikku, millele ta se-
letust või tuge vajab. Lood kangelastest on inimestele vajalikud see-
tõttu, et alateadlikult otsitakse turvalisust – kaitset väliste ründavate 
jõudude vastu. Nii oli see kiviajal, kui kardeti metsloomade rünnakuid, 
ning nii on see praegugi, kus loodetakse leida ebakindlasse ellu mõni 
pidepunkt, lootes kellegi võimsa ja kindlust sisendava kangelase pea-
le või soovides temaga samastuda. 

Inimene ja maailma nähtused on kogu maakeral üpris sarnaste 
füüsiliste piirjoontega. Nii võib maailma eri paikade müütides kohata 
arhetüüpe1 või sarnaseid motiive. Maa ja taevas on olemas nii Sahara 
kõrbes, Eestis, Siberis kui ka Islandil. Inimese füüsilises sünnis ja sur-
mas puuduvad erinevused, olenemata elukohast, rassist või kultuu-
rist. Maa ja taeva tekkimisest ning inimese loomisest, sünnist ja sur-
mast räägib seetõttu ka enamik maailma rahvaste müüte.

Maailma tekkimist ja inimese loomist kirjeldavaid müüte nimeta-
me loomismüütideks. Sünni ja surma temaatikast tulenevad oma-
korda surmajärgset elu seletavad müüdid. Juba Gilgameši lugudest 
peale on inimene üritanud leida igavese elu saladust ehk viisi, kuidas 
surma vältida. Sellest lootusest on osalt tekkinud ka suured religioo-
nid: budism, kristlus ja islam. Nende sõnumid igavesest elust väljuvad 
juba mütoloogia sfäärist. Pigem saab neid defineerida teoloogia või 
filosoofiana, täpsemalt õpetusena (kr logos). Siiski peavad ka need 
religioonid oma alusõpetuste seletamiseks kasutama mütoloogilisi 
kujutluspilte. Nii kristlik jumalariik, budismi nirvaana kui ka islami 
paradiis on kõik ikkagi mütoloogilised kohad. Budistlik nirvaana pole 
isegi koht, vaid täieliku teadmise, vabanemise ja rahu meelteseisund, 
mille saavutanu vabaneb ümbersünniahelast.

1   Sõna arhetüüp pärineb kreeka keelest, kus arche tähendab algust. Seega nimetame 
arhetüüpideks neid mütoloogilisi motiive, kujundeid või ka seaduspärasusi, mis näivad 
olevat maailmas paljudes kohtades sarnaselt levinud või kuskil ühes kohas tekkinud ja 
sealt jõuliselt edasi levinud.

Valik müütilisi kangelasi ja jumalaid. 
Piltidel vasakult paremale lätlaste 
eepiline kangelane Karutapja sama-
nimelisest eeposest, germaanlaste 
jumal Odin „Vanemast Eddast” ja 
„Nooremast Eddast” ning Vana-Kree-
ka sõdalased Achilleus ja Patroklos 
eeposest „Ilias”.
Eeposele ühise definitsiooni andmi-
ne teeb keeruliseks seegi, et eri rah-
vaste eeposte kujunemislood on ol-
nud väga erinevad. Saamisviisi järgi 
võime eeposi liigitada suulisteks (ee-
posed, mida kannavad ette rahva-
laulikud rituaalsetel tseremooniatel) 
ja kirjalikeks. Kui tegemist on eepo-
sega, mis on väga tugevalt n-ö ühe 
autori nägu, tema enda looming, 
peetakse sellist eepost kunsteepo-
seks. Veel on kasutatud nimetusi 
rahvaeepos (eeposel on tähtis roll 
rahvusliku identiteedi kujunemis-
loos). Kõige traditsioonilisemalt on 
eepost käsitletud kui värsivormilist 
lugulaulu, mis kirjeldab muinaskan-
gelaste tegusid.
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Seega on mütoloogia tugevalt seotud religiooni ja usuliste 
arusaamadega. Ilma oma mütoloogiata ei ole olemas ühtegi eraldi 
religiooni või rahvausundit. Mütoloogilised tekstid on üks muinas-
rahvaste usundite põhiallikaid. Õpetus mütoloogiast pole aga ei re-
ligiooniõpetus, antropoloogia ega etnoloogia. Müüt ei kätke endas 
otseselt selliseid usunditele, religioonidele või rahvarühmadele oma-
seid nähtusi, nagu rituaalid, jumalapalvused või eetika ja hea käitumi-
se õpetused.

Loodusteadustest leiab niisamuti palju mütoloogiale ja müütide-
le omast. Tänapäeval räägitakse kooli füüsikatundides sellest, kuidas 
universum sündis Suure Paugu tulemusena. Kas seda füüsikateooriat 
võiks pidada oma olemuselt samamoodi mütoloogiliseks tekstiks? 
Seletab see ju parasjagu kasutusel oleva keele ja teadmiste seisu juu-
res meile maailma sündi. 1000 või isegi juba 100 aasta pärast on aga 
suure tõenäosusega nii meie kasutatav keel kui ka teadmised loodu-
sest väga palju muutunud ja seetõttu ka kujunenud täiesti uued sele-
tusviisid. Suure Paugu teooria võib siis olla teemaks hoopiski mõnes 
kirjanduse-, bioloogia- või teoloogiatunnis näitena sellest, kuidas 20. 
või 21. sajandil inimesed oma primitiivsete teadmiste taustal maailma 
mõtestada proovisid – samamoodi nagu mõni ammu elanud rahvas 
arvas maa ja taeva tekke põhjuseks selle, et need olid jumalate ehi-
tatud. Kunagised müütide loojad olidki oma aja teadlased, sh ka loo-
dusteadlased, sest nende eesmärk oli maailma seaduspärasuste kir-
japanek ja selgitamine. Nüüdseks on esimesed kirjapandud müüdid 
muutunud meie jaoks ilukirjanduseks, kuid kunagi olid need oma aja 
kõige arenenumad teaduslikud maailmaseletused.

Kirjanduse eri vorme, religioone, aga ka täiesti tänapäevast loo-
dusteadust võib paljudes aspektides lahti seletada kui mütoloogiat 
või müüti. See ei tähenda aga seda, et nii peab tegema. Kui vaadelda 
neid aga mütoloogia vaatenurgast, siis avardub kindlasti nii kirjandu-
se, religiooni kui ka teaduse mõistmine.

Müüte uurivad mitmed teadusharud, näiteks kirjanduslugu, fol-
kloristika, võrdlev usundilugu või ajalugu. Iseseisev teadusharu on 
rahvaste ja ajastute müüte analüüsiv teadus nimetusega võrdlev mü-
toloogia. Eestistki on pärit maailmakuulsaid müüdiuurijaid. Tuntuim 
neist on California ülikooli emeriitprofessor Jaan Puhvel (1932). Tema 
eriala on indoeuroopa vanade rahvaste müüdid.

Müüditeooriad on kahtlemata kuulunud ka kirjandustead-
laste huviorbiiti. Eestis tõi kirjanik Mati Unt käibele mõis-
te argimütoloogia. Undi argimütoloogia lähtealuseks on 
prantsuse semiootiku ja kirjandusteadlase Roland Barthes’i 

Jaan Puhvel on eesti päritolu amee-
rika keeleteadlane ja müüdiuurija. 
Puhvel emigreerus oma vanema-
tega Eestist 1944. aastal. Puhvel on 
lõpetanud Harvardi ülikooli võrdle-
va keeleteadusel alal; erialaselt on 
tähtsad uurimisvaldkonnad olnud 
hetiidi keele sõnavara ja võrdlev 
mütoloogia.


Jaan Puhvel, 
„Võrdlev mütoloogia”, 
Ilmamaa, 1997.

 
Mati Unt, 
„Argimütoloogia sõnastik”, 
Kupar, 1993.
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1957. aastal ilmunud raamat „Mütoloogiad”. Barthes analüü-
sib selles raamatus lühikeste esseede kaudu ühiskondlikke 
ja ajakirjanduslikke nähtusi, mida ta ise nimetab müütideks. 
Mati Unt defineerib omakorda argimütoloogiat kui päevaka-
jalist vestet, milles autor mõtiskleb nähtuste olemuse üle ja 
seob pealtnäha lihtsaid ning harjumuspärasuse tõttu mär-
kamatuid nähtusi mütoloogiliste arhetüüpidega. Niisugu-
seid argimütoloogilisi vesteid avaldas Unt Eesti Päevalehe 
arvamusveerus ja hiljem on need avaldatud ka ühiste kaante 
vahel kogumikus „Argimütoloogia sõnastik”. „Argimütoloo-
gia sõnastikus” vaatleb Unt lihtsaid asju, nagu näiteks part 
Kadrioru tiigi veeres, meenutades, et indiaani mütoloogias 
on part ilmapuu, aga Kristus olevat lapsena voolinud ja ellu 
äratanud saviparte. 

Omanäoliselt on müüditeooriatele lähenenud ameeri-
ka müüdiuurija Joseph Campbell, kes on võtnud kasutu-
sele termini monomüüt. Campbell ühendab oma teoorias 
müüdiuuringud ja psühhoanalüüsi ning väidab, et kõikides 
maailma müütides avaldub üks ja sama valem ehk mono-
müüt – see on kangelase seikluslik teekond, katsumus, mille 
ta peab läbima, ja naasmine tavaellu. Sama skeem tähistab 
ka inimese vaimset rännakut. Campbelli esseistlikule kirju-
tamislaadile on Eestis lähedane Hasso Krulli looming, kelle 
kirjandusteoreetiline taust ning huvi rahvapärimuse vastu 
on vormunud mütoloogiat tõlgendavateks esseistlikeks 
teosteks, nagu „Loomise mõnu ja kiri”, „Jumalanna pesa” ja 
kaheosaline kogumik „Pesamuna” (e „Pesa” ja „Muna”).

Just kirjanduses on mütoloogilisi motiive mitme tuhande aasta 
vältel laialt kasutatud. Müüdid on arhitekstid2 – tekstid, mille alu-
sel luuakse pidevalt uusi. Vana suuline pärimus järgib mütoloogilisi 
lugusid jutustades teatud kaanoneid. Näiteks kristlikus mütoloogias 
on ingel alati hea ja deemon halb. See suund hakkab teisenema alles 
valgusajastul.

2   Arhiteksti mõiste tõi kirjandusteadusse prantsuse kirjandusteadlane Gérard Gen-
ette (1930) teoses „Sissejuhatus arhiteksti” (1979). Gennete käsitleb arhiteksti kui struk-
tuuri, kontseptsiooni, mis on aluseks teistele tekstidele.A
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Teadusala, mis analüüsib universumi teket ja selle arengut, on täna-
päeval füüsikateaduse üks harusid – kosmoloogia. See uurib kos-
mose kui terviku ülesehitust ja arengulugu ning kõiki neid määravaid 
printsiipe ja füüsikaseadusi. Tänapäeva üldkehtivaks loomismüüdiks 
võib ilma kahtluseta pidada Suure Paugu teooriat, mille kohaselt sai 
kosmos alguse u 13,8 miljardit aastat tagasi mingi seletamatu algus-
punkti „plahvatusest”.

Kosmoloogia nimetust kannab ka filosoofia üks harusid, mis uurib 
inimese või tema mõttelise olemuse kohta universumis ehk inimese 
suhet teda ümbritseva aja, ruumi ja mateeriaga. Samuti nimetatakse 
kosmoloogiaks kõikvõimalike religioossete süsteemide arusaamu maa-
ilma loomisest ja tekkest. Nii kristluses, hinduismis, budismis, šamanis-
mis, Eesti muinasusundis kui ka peaaegu kõikides mütoloogiasüstee-
mides üleüldiselt on alati olemas oma kosmoloogia või kosmogoonia. 
Tänapäevalgi on universumi uurimine ühelt poolt lihtsalt mõõtmisand-
metel tuginev järelduste tegemine loodusseaduste kohta, teisalt jälle-
gi otsivad mitmed mõtteteaduslikud distsipliinid mõõdetava taga ka 

1.3. Müüt ja loodusteadused

Kui praegu selgitame kosmoses 
toimuvat pigem teaduslikust maa-
ilmapildist lähtuvalt, siis mütoloo-
giast lähtuv kosmoloogia ühendas 
pärimuslikud lood taevas toimivate 
seaduspärasustega. Nii olid Antiik-
Kreekas tuntumad tähed ja tähtku-
jud lahutamatult seotud müütiliste 
jumalate tegevusega. Ometi ei saa 
väita, et tänapäevalgi lähtume kõiges 
teaduslikest seletustest. Veel praegu-
gi on populaarne jälgida horoskoope 
ja siduda planeetide liikumisega näi-
teks selliseid elulisi otsuseid, millal on 
kõige parem raha investeerida.
Pildil Hollandi kartograafi Frederick 
de Witi taevakaart 17. sajandist. 
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mõõdetamatut mõtet. Muistsetes mütoloogiates – olgu Sumeris, Vana 
Testamendi Iisraelis või Antiik-Kreekas – olid need kaks poolt omava-
hel ühenduses. Toona elanud inimesed ei teinud üldiselt teravat vahet 
mateeria mõõtmisel ja kirjeldamisel ning inimese (või jumalate) mõtte-
maailmal ehk ideedel. Tänapäeval toimub aga taolist eri lähenemisviisi-
de üksteisest eemaldumist rohkem kui kunagi varem.

Seletades Suure Paugu maailmaloomismudelit tänapäevasele 
õpilasele või lihtsalt huvilisele, ei saa füüsikud hakkama ilma mõõte-
andmete kirjeldamiseta „mütoloogilises” keeles. Hoolimata sellest, et 
paljud nähtused ja seaduspärad võivad loodusteadlasele olla iseene-
sestmõistetavad ja lihtsasti arusaadavad, tekib ikkagi vajadus kogu 
seda teavet loogiliselt, arusaadavalt ja süstematiseeritult avalikkusele 
kirjeldada ja seletada. Räägitakse, et Suure Paugu eelselt või ka „plah-
vatuse” alguses ei eksisteerinud veel ruumi. See sündmus ei leidnud 
aset mingis kujuteldavas ja juba olemasolevas geograafilises punktis. 
Praegu tajutavad kosmosenähtused, nagu aeg, ruum ja mateeria tek-
kisid kõik koos mingist algsest ühtsusest. Osakeste liitumisest tekkis 
tänapäevane mateeria, moodustades pikapeale tähti, galaktikaid ja 
planeete. Plahvatuse jõul laieneb kosmos edasi kuni raugemiseni. Või-
malik, et siis algab jällegi kõik uuesti.

Sellise kirjelduse juures tulevad mängu meile juba varasematest 
müütidest teadaolevad kujutluspildid: algne ürgolek, kaos, planee-
tide teke. Suure Paugu teooria on kõige tänapäevasema loodustea-
dusliku kirjeldusena oma olemuselt ikkagi nüüdisaegne loomismüüt 
– universumi seletus parasjagu olemasolevate teadmiste seisu juures 
ning arusaadavas keeles.

Universumi algushetkede, algosakeste ja nende tekkimise kohta 
saadakse pidevalt lisateavet Euroopa Tuumauuringute Organisatsioo-
ni (CERNi) käivitatud osakestekiirendi mõõtetulemuste kaudu, kuid 
tegelikkuses pole ka nüüdisaegsed füüsikud saavutanud absoluut-
set üksmeelt väga paljudes aspektides. Pidevalt käiakse välja uusi ja 
edasiarendatud teooriaid maailmaruumi tekkest. Vaieldakse sellegi 
üle, kas inimmõistus on tulevikus suuteline seletama kõiki meie kos-
mose seaduspärasusi. Osad arvavad, et mingi kõikehõlmava seletuse 
või teooria loomine võib tulevikus osutuda võimalikuks; paljud aga 
on selles osas üpriski skeptilised. Maailmaruumi seaduspärasused või 
ka „saladused” võivad osutuda liialt keerukaks, et neid mõõtmisand-
metele tuginedes üldse oleks võimalik lahti seletada või isegi aima-
ta. Seetõttu seisab füüsika tänapäeval alati teatava mõõdetamatuse 
ja salapära tondiga silmitsi – teadlane teab universumi tekkimisest, 
ehitusest ja ka tulevikust küll tohutult palju, aga ikkagi ei oska ta anda 
vastuseid paljudele küsimustele. Kindlasti mõtleb ka iga tänapäevane 
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kooliõpilane tihti selle üle, miks on maailm üldse olemas või miks oli 
vaja universumisse inimkonda. Vaevalt, et leidub inimest, kes poleks 
kunagi arutlenud selle üle, mis kogu maailmaruumist kunagi kauges 
tulevikus edasi saab. On ka ju Päikese kustumine paratamatus ning 
kogu universum ei ole samuti igavene.

Kuid ka siis, kui oleks võimalik leida nimetused kõikidele mõelda-
vatele algosakestele ja seletada lahti nende tekkimis- ja liitumisprot-
sessid, jääks kirjeldus siiski pelgalt mütoloogiaks, mis on ainult pisut 
objektiivsem ja täpsematele vaatlusandmetele tuginev, kui seda olid 
teadaolevalt kõige varajasemad sumeri müüdid. Iga uus faas maailma 
tekkimise või olemise seletamiseks on ühtlasi ka uus faas mütoloogili-
se maailmapildi arengus. Kui Sumeris kirjatundjad mõistsid, et taevast 
alla sadanud vihm muudab maa rasedaks ehk viljakandvaks, ei eksi-
nud nad ju milleski olulises, sest üldises plaanis nii ongi. Samamoodi 
peegeldab tänapäeva füüsika meile asjade nähtavat ja reaalset seisu. 
Tegemist ei ole väljamõeldisega, vaid vaatlusandmete kogumisel ja 
analüüsimisel saadud järeldustega. Teisalt on jällegi tegu mütoloo-
giaga, sest ükskõik kui palju maailma nähtustele või protsessidele ka 
nimesid või seletusi anda, ei muuda need seletused mitte midagi ini-
mese olukorras või tema saatuses selles universumis. Algus ja lõpp – 
sünd ja surm, taevakehade ja kogu oleva tekkimine, liikumine ja areng 
on endiselt teemad, mis inimesi köidavad. Needsamad küsimused vii-
vad aga automaatselt edasi ka filosofeerimiseni ja lihtsustatult öeldes 
„elu mõtte otsimise” juurde, mis oli olemas juba Gilgameši eeposes. 
Niikaua, kui üldkehtivat loodusteaduslikku „universumi valemit” või 
filosoofilist „elu mõtte” saladust pole lõpuni lahti harutatud, ei kao 
maailmast ka mütoloogiline mõtlemine – olgu see siis ilukirjanduslik 
või loodusteaduslik.

CERNi osakestekiirendi ehk Suure 
Hadronite Põrguti skeem kahe proo-
toni põrkumisest, mille tulemusena 
vabaneb kaks voogu hadroneid, kaks 
elektroni ning tekib Higgsi boson.
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Kõikvõimalikke utoopiaid ja ulmelisi maailmu kirjeldavaid mütoloo-
gilisi või eepilisi lugusid leiame juba varajaste aegade kirjandusest. 
Odysseuse rännakud kaugetele maadele ja tema sealsed seiklused 
on oma olemuselt samasugused nagu USA kuulsa ulmetelesarja „Star 
Trek” erinevate tähelaevade reisid, mille moto oli „Vapralt minna sinna, 
kus ükski inimene pole varem käinud”.

Ka Dante teose „Jumalik komöödia” reisid maailma eri jumalikesse 
või saatanlikesse sfääridesse – põrgu, purgatoorium, paradiis – ning 
kõik kirjeldatu ja kogetu on omamoodi ulmekirjandus, mis üritab 
maailmakõiksust või ka tema jumalikku olemust vaimses mõttes süs-
tematiseerida ja seletada. Võimalik, et sel ajal suhtusid lugejad lugu-
desse inimese loomisest nii Mesopotaamia müütides kui ka Vanas Tes-

1.4. Ulmekirjandus kui 
mütoloogia ja loodusteaduse sulam

Keskaja kirjanduse suurteos on 
Dante Alighieri kolmeosaline „Ju-
malik komöödia”. Sellest kõige 
hinnatum on esimene osa, „Põrgu” 
(Inferno). Dante on meisterlikult ku-
jutanud, milliseid  piinu kannatavad 
Põrgus lõpetanud patused.
Põrgu, 18. laul. Sandro Boticelli, 1480.



Mis on müüt 19

tamendis samasuguste tunnetega kui praegused lugejad paljudesse 
tänapäeva ulmelugudesse. Vanas Testamendis loob Iisraeli jumal 
Jahve inimese maapinnast ja hingab tema sisse eluvaimu; naine aga 
luuakse esimese mehe küljeluust. Mitmetes praegustes ulmeteostes 
räägitakse aga sellest, kuidas inimkonna lõid mitusada tuhat aastat 
tagasi hoopis Maale saabunud tulnukad, kes kasutasid geneetilist 
modifitseerimist.

Esimeseks eesti tõeliselt originaalseks ulmelooks võib pidada 
germaani eeposte uurija ja tõlkija Rein Sepa (1921–1995) jutustust 
„Viimne üksiklane”, mis ilmus Loomingu Raamatukogus 1960. aastal.

Sepp ei keskendu oma loos mitte niivõrd otsestele seiklustele, 
nagu seda võib täheldada mitmete ameerikalike ulmeseriaalide juu-
res, vaid mõtiskleb eelkõige tulevikuinimese ja tema moraalsuse või 
omaduste üle. Näiteks seob ta oma aruteludes inimkonna tehnoloo-
gilise arengu ühtlasi ka inimeste vaimse arenguga ning järeldab, et 
halvad ja kuritahtlikud inimesed ei suudakski kunagi saavutada sellist 
kõrget taset, mis võimaldaks neil jõuda kaugemale omaenese maail-
ma geograafilistest piiridest:

[---] Kui tahes palju võib olla kaugemate päikeste ümber ela-
vaid maailmu ja tsivilisatsioone, kui tahes palju võib olla elu 
erinevaid vorme ja erinevaid inimliike, ühes aga allume ühisele 
seadusele universumis: ükskõik missugune inimene ükskõik 
missugusel planeedil ei suudaks murda oma maakera raskus-
tungi ahelaid ja suunduda kosmilistesse avarustesse, kandes 
endas halbu kavatsusi ning taotledes kuritahtlikke eesmärke. 
Sest neid kardetavaid sihte jälgides oleks seesugune kujutle-
tud maailm tehnika teatud taseme juures hävinenud hoopis 
või langenud madalamate eluvormide juurde tagasi ega oleks 
iialgi kaugemale jõudnud omaenese atmosfääri hingusest. [---]

Rein Sepaga mitmeski mõttes sarnane mõtleja oli ka suur inglise 
mütoloogiauurija ja fantaasiakirjanik, Oxfordi ülikooli professor John 
Ronald Reuel Tolkien (1892–1973), kes on praeguseni maailmakuu-
lus tänu oma raamatutele, millest kahtlemata tuntuim on kolmeosa-
line „Sõrmuste isand”. Tolkieni teoste põhjal loodud ja Peter Jacksoni 
lavastatud filmiseeriast (2001–2003) sai aga üks läbi aegade suurimat 
huvi ja ka kasumit toonud kinoteos.

Tolkieni mütoloogilistest teostest on nüüdseks saanud tänapäe-
vase popkultuuri lahutamatu osa. Tolkien uskus siiralt, et muistsete 
rahvaste müütides peitub teatav jumalike ja tõeliste tõdede kogum. 
Seda väljendas ta eriti jõuliselt oma luuletuses „Mythopoeia”3 (1931). 

3   Tõlkes müüdiloomine.

Kirjanik, luuletaja, Germaani ee-
poste uurija ja tõlkija Rein Sepp on 
eestlaste lugemislauale toonud sel-
lised suured eeposed, nagu „Vanem 
Edda”, „Nibelungide laul”, „Parzival” 
(osaliselt), „Beowulf” ja valiku tekste 
„Nooremast Eddast”.
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Teos on kirjutatud pärast Tolkieni vaidlust Clive Staples Lewisega 
(1898–1963, Narnia kroonikate autor), mille käigus Lewis väitis, et 
müüdid on tegelikult lihtsalt ilusad valed. Tolkien kaitseb ka kunstmü-
toloogiat ning adresseerib oma luuletuse Philomythoselt (müüdiar-
mastajalt) Misomythosele (müüdivihkajale) ehk temalt endalt Lewi-
sele. Tema meelest on müüdiloomine kõrge kunsti tegemine, mille 
tegelikkuses peituvad tõelised ja aluseks olevad „tõed”. Tolkien rün-
dab otseselt eriti 20. sajandil hoogustunud arusaamu, et kõike saab 
mõõta ning maailm on suunatud progressile.

Tolkien ei ürita oma seisukohtades olla vastu ei teaduse arengule 
ega inimkonna progressile. Tema eesmärk on näidata hoopis seda, et 
kõikide asjade olemuse ja selgituse otsimine mõõdetavuse tagant ja 
numbrite kaudu ongi hoopis täiesti ebaratsionaalne ja rumal. Müü-
did sisaldavad tema jaoks igavesi tõdesid, nagu ka uute müütide ja 
legendide loomine on oma olemuselt „jumalik kunstitegu”. Ka ulme-
kirjandust oma mütoloogiliste motiividega saab tõlgendada katsena 
ühendada nüüdisaegset loodusteaduslikku mõõdetavat juba ammu 
tuntud ja alati toimivate mütoloogiliste motiividega, näiteks kaugete 
maade ja saladuste otsimise või võitlusega hea ja kurja vahel.

Teadus areneb pidevalt ja nüüdseks on juba üpris tavapärane, et 
valdav osa teaduslikust infost võib olla juba veerand sajandi pärast 
vananenud. Pidevalt lisandub uusi teooriaid nagu ka palju paremaid 

You look at trees and label them just so,  Sa vaatad puid ja just nii neid nimetad
(for trees are ‘trees’, and growing is ‘to grow’); (sest puud on „puud”, ja kasvab „kasvama”);
you walk the earth and tread with solemn pace sa kõnnid maal ja pühalikult tallad
one of the many minor globes of Space:  ühel paljudest väikseist maailmaist siin päikse all:
a star’s a star, some matter in a ball   täht on täht, vaid pisut ainet keras
compelled to courses mathematical  ja matemaatilisse kulgu surutuna
amid the regimented, cold, inane,   keset korrastatust, külma, tühja,
where destined atoms are each moment slain. ja aatomid, kus määratud on purunema.
[---]      [---]
I will not walk with your progressive apes,  Ma ei kõnni koos teie progressiivsete ahvide,
erect and sapient. Before them gapes   püstiste ja tarkadega. Nende ees kuristike
 the dark abyss to which their progress tends  pimedus, kuhu kulgeb neil progress 
[---]      [---]
… there is no firmament,    … seal taevalaotust pole
only a void, unless a jewelled tent   vaid tühjus jääks, kui puuduks kalliskividega telk,
myth-woven and elf-patterned; and no earth, müüdikootud, haldjamustriga; ja poleks maad,
unless the mother’s womb whence all have birth. kui poleks ema üsa, kust sündinud me kõik.

      (Tõlkinud Peeter Espak)


