1.1. Loe ja märka
Milline sündmus on ühiseks motiiviks järgnevates
tekstides?
2 Iseloomusta selle sündmuse kujutamist igas tekstis.
Mida mis katkendist sündmuse kohta lugeda või järeldada
saab?
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giLgAmeŠi eePOs, 1. tahvel (katkend)
2. aastatuhat e.m.a

Tema, kes sügavust nägi, maa aluseid,
kes õigeid viise teadis ja kõiges oli tark,
Gilgameš, kes sügavust nägi, maa aluseid,
kes õigeid viise teadis ja kõiges oli tark!
Ta uuris kõikjal võimude troone
kogu tarkust kõige kohta teadis,
saladust nägi ja varjatu avastas,
teavitust tõi veeuputuse-eelsest ajast.
Kaugelt teelt ta väsinult tuli ja puhata sai,
kivisambale pani kõik oma vaevad,
lasi ehitada Lambatara uruki müürid,
kus püha Eanna, puhas varakamber.
Kae selle müüri, mille sära kui vasel,
vaatle ta torni, millega võrdset pole teinud keegi!
Roni ta treppidel, mis igimuistsest ajast,
ja lähene Eannale, ištari elupaigale
milleväärset pole ükski hilisem kuningas ega
inimene suutnud!
Mine üles uruki müüride peale ja kõnni,
selle rinnatist uuri ja telliseid vaatle –
kas pole selle tellised põletatud
ja selle vundamendi rajanud seitse tarka?

„Gilgameši eepos“ koosneb 12 savitahvlist, millel on
kirjas lood Uruki linna valitsejast Gilgamešist ja tema
sõbrast metsmees Enkidust. Need põhinevad muistsetel
Lähis-Ida pärimustel ning on meile tuntud kujul kirja
pandud akadi keeles 2. aastatuhandel e.m.a. Eepose lood
on müütilised: jutustavad ilmakorra iidsest kujunemisest
üleinimlike jõudude ja sündmuste mõjul. Keskse kangelase Gilgameši kuju seostatakse aga ka ajaloolise Sumeri
valitsejaga, kes võis päriselt elada 27. sajandil e.m.a.
Pärimustes põimub ajalooline aines väljamõeldisega.
Müütilised lood täitsid muistsel ajal nii õpetlikku,
seadusandlikku, kunstilist kui ka meelelahutuslikku
ülesannet. Loov kujutlusvõime aitas inimestel mõista
loodust ja ühiskonda, kunstiline vorm oli abiks teadmiste
ja tõekspidamiste talletamisel ja mäletamisel.

Tõlkinud Amar Annus

Kuidas need müütilise loo funktsioonid katkendis
avalduvad?
Milliseid omadusi ja tegusid kangelase juures esile
tõstetakse?
Mida rõhutab jutustaja otsese pöördumisega kujutletava
kuulaja või lugeja poole? Mis on tema jaoks Gilgameši
loos oluline?
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Uruk – linn Lähis-Idas praeguse Iraagi alal, 4.–2. aastatuhandel e. m. a.
Sumeri, seejärel Akadimaa võimsaim linnriik; Uruki nimetamine
Lambataraks on seotud müüdiga jumalanna Ištari ja lambakarjus
Tammuzi armastusest
Eanna – Uruki linnaosa, kus asusid templid, millest tähtsaim oli jumalanna
Ištari tempel
Ištar – viljakus- ja armastusjumalanna
suura – koraani peatükk

8

Lehekülg nn Viini Genesisest – tõenäoliselt 6. sajandil
valminud 1. Moosese raamatu käsikirjafragmendist,
mis on vanim köidetud käsikirja kujul säilinud
piiblitekst.
Piibli ja koraani tekstid on võrsunud muistse
Lähis-Ida pärimustest. Esimese Moosese raamatu
sisuks on juudi ajaloopärimus. Vana testament
tervikuna koosneb aga väga mitmekesise sisu ja
funktsiooniga tekstidest, mis on suulisest pärandist
kirjalikku vormi jõudnud pika aja jooksul. Koraan
on märksa uuem, ühe autori kirjutatud tekst,
mille jumal islami traditsiooni kohaselt prohvet
Muhamedile olevat ilmutanud.
Piibel on kristluse (vana testamendi osa ka judaismi), koraan islami pühakiri, s.t tekst, millele vastavas kultuuris omistatakse jumalik päritolu ning
ülim autoriteet tõe ja moraali alal.

PiibeL, 1. moosese raamat, 7: 10–20

kORAAn, 11. suura (katkend)

5. sajand e.m.a

7. sajand

10 ja seitsme päeva pärast tuli veeuputus maa peale.
11 Sel aastal, mil noa kuussada aastat vanaks
sai, teise kuu seitsmeteistkümnendal päeval, otse
selsamal päeval puhkesid kõik suure sügavuse allikad
ja taevaluugid tehti lahti.
12 ja sadu tuli maa peale nelikümmend päeva ja
nelikümmend ööd.
13 Otse selsamal päeval läksid noa ja noa pojad
Seem ja Haam ja jaafet ning noa naine ja kolm ta
poegade naist üheskoos laeva,
14 nemad ja kõik metsloomad oma liikide järgi, ja
kõiksugu kariloomad oma liikide järgi, ja kõiksugu
roomajad, kes maa peal roomavad, oma liikide järgi,
ja kõiksugu lendajad oma liikide järgi, kõik linnud,
kõik tiivulised.
15 ja need tulid noa juurde laeva kahekaupa kõigest
lihast, kus eluvaim sees on.
16 ja need, kes sisse läksid, olid isane ja emane
kõigest lihast, nõnda nagu jumal temale oli käsu
andnud. ja issand sulges ukse tema tagant.
17 Siis tuli nelikümmend päeva veeuputust maa
peale; vesi tõusis ja tõstis laeva, nõnda et see kerkis
maast kõrgele.
18 ja vesi võttis võimust ning seda sai maa peal väga
palju, ja laev liikus veepinnal.
19 ja vesi võttis maa peal väga võimust ja kõik
kõrged mäed kogu taeva all kaeti.
20 Vesi tõusis neist viisteist küünart kõrgemale,
nõnda et mäed olid kaetud.

36 noale ilmutati: „Sinu rahva hulgas usuvad vaid
need, kes uskusid juba varem. Sa ära muretse nende
tegude pärast.
37 Ehita meie silmade ees ja meie ilmutust
mööda laev ning ära palu nende eest, kes on olnud
ülekohtused, sest nad uputatakse ära.“
38 Ta ehitas laeva ja tema rahva ülikud naersid tema
üle iga kord, kui mööda läksid, kuid tema ütles: „Teie
naerate meie üle, kuid, tõesti, ükskord naerame meie
teie üle sama moodi nagu teie praegu.
39 Peatselt näete, keda tabab alandav nuhtlus, kellele
saab osaks igavene karistus.“
40 Siis tuli meie käsk ja maa rüpest hakkas voolama
vesi nagu allikast. Siis käskisime: „Võta (laeva)
paar igast (looma) liigist, isane ja emane, ning oma
pererahvas, peale nende, keda ( jumal) on juba hukka
mõistnud, ning ka need, kes usuvad.“ Kuid üksnes
vähesed uskusid noa kõrval.
Tõlkinud Haljand Udam

Arutle, miks on värssidele lisatud viitamist hõlbustavad
numbrid. Kuidas peegeldab viitamise vajadus pühakirja
staatust kultuuris?
5 Mis vormis kõneldakse jumalast piiblikatke 16. värsis?
Mis vormi kasutatakse koraanikatke 40. värsi alguses?
Kuidas see iseloomustab nende tekstide kujunemist ja
arusaama nende päritolust?
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Tõlkinud Endel Kõpp, redigeerinud Vello Salo ja Jaan Kross
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Hasso Krull
meeteR JA demeeteR, 1. osa, 22

Eesti kirjanik, esseist ja kriitik Hasso
Krull (sünd 1964) on mahuka osa oma
uurimistööst ja loomingust pühendanud
eri rahvaste mütoloogiale. Sellest huvist
on kantud ka tema eepos „Meeter ja
Demeeter“, kus nii folkloorne kui ka omaloodud müütiline aines põimub nüüdisaja
olude, sündmuste ning probleemidega.

2004

kõnnin ettevaatlikult kandilise maja poole
et vaadata kandilisest aknast
lainete kerkimist kandilistel tänavatel
ükskord põlesid seal
kaks kandilist paabeli torni
suits oli suur kuid ei tõusnud üles
nii nagu minu maailma suits
ta lehvis poolpõiki saare kohal
kuni kattis täiesti taeva

Milliseid mõtteseoseid tekitab sinul Krulli eepose pealkiri?
Milliseid lugemisootusi tekitab see, et Krull nimetab teost eeposeks?
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üks õhulaev ligines ekraanidele
vaatevälja jõudes lipsas ta
tornide vahele otsekui ootaks
teda koletised Skylla ja Charybdis
aga teiselt poolt kargas välja
ainult punakollane plahvatus
veidi aja pärast langesid tornid
iseenese jalamile
nad libisesid püstloodis allapoole
nagu tungiksid maa sisemusse
mööda tänavat kihutas tolmupilv
näod kattusid valge puudriga
linn, kirjutas kunagi Claude Lévi-Strauss
asub loodusliku ja tehisliku ühinemiskohas
sümfoonia või poeemiga pole ta võrreldav
mitte ainult metafoorselt
ühtaegu indiviid ja rühm, unistus ja tegelikkus

Skylla ja Charybdis – antiikmütoloogias koletised, kes valvasid
teine teisel pool kitsast väina, nii et rändurid, kes ühe käest
pääsesid, langesid teise saagiks; ülekantud tähenduses
kaks ohtu, mida korraga vältida ei ole võimalik
Claude Lévi-Strauss (1908–2009) – prantsuse etnoloog ja
antroploog, kes keskendus eri rahvaste müütide uurimisele
ning tegi sellest järeldusi inimvaimu mitmesuguste
universaalsete omaduste kohta, mis ei sõltu kultuuride
eripärast

Millisest lähiajaloo sündmusest on
katkendis juttu?
8 Millise müüdi kaudu on see seostatud
piibliga?
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Johann Heinrich Füssli maal 18. sajandist kujutab Kreeka
müütilise kangelase Odysseuse võitlust koletiste Skylla ja
Charybdisega.
9 Kuidas on katkendis
viidatud veeuputuse
müüdile? Millega on
veeuputuse müüt
seotud Lähis-Ida
muistsetes pärimustes?
Kuidas see seostub
teemadega, mida
käsitleb see katkend?

