1.3. Loe ja mõtLe
William Blake
TIIGER

Edgar Allan Poe
KAAREN (katkendid)

1794

A

Mida näed vaimusilmas, kui neid luuletusi
loed? Kui hästi oskad pärast esimest lugemist
öelda, millest täpselt luuletuses juttu on?
B
Mis on luuletuste pealkirjad? Kas tegu on
loodusluuletustega? Põhjenda.

1845

Tiiger! Tiiger! Loitma lööd
eredalt kesk laante ööd.
Mis igikäe või -silma teos
on su sümmeetria sünge seos?
Mis kaugeis taarnais, ilmades
sul läitus tuli silmades?
Mis tiibadele püris ta?
Mis käsi tuld võis haarata?
Mis õlg, mis taid, mis osav leid
su põues punus kõõluseid?
Kui tuksatas sul süda sees,
mis kõrge käe, mis jala ees?
Mis kett, mis vasar? Kus on ääs,
mis sepistas sul ajud pääs?
Kus alasi? Mis hirmus jõud
võis aheldada surmaõud?
Kui tähed alla heitsid piike
ja nutt neil kastis taevariike,
kas oma tööst rõõm oli tal?
Kas lõi su see, kel lapseks Tall?
Tiiger! Tiiger! Loitma lööd
eredalt kesk laante ööd.
Mis igikäe hulljulge teos
on su sümmeetria sünge seos?

Südaööl, mil kambris selles tummalt, tuskjalt mõlgutelles
meeliskelin aegu vanu, ammu veernuid surmani,
kuulin äkitselt eel ukse kerge väikse sõrmetukse,
koputuse ma eel ukse, tasa kostva minuni.
„Rändur see vist, rännukäigul jõudev öisel minuni,”
mõtlin, „muud ei midagi.”
[---]
Lahti luugi lõin siis julges hoos. Ja ülbelt sisse kulges
suur ja võimas, sünge kaaren, ajust läinuist ammugi
kandunu; ei pilku visand kõrvale, ei viibet lisand –
nagu üllas daam või isand tõstus, laskus loogeldi
ukse kohale, pääl valge Pallasbüsti marmori –
istus sääl – muud midagi!
Suur ja must ja kõrk! Tõest’, valdas hirm, ent palg veel naerda maldas,
nii sääl istus, hoidis nokka kõrgilt kõrgel uhkesti.
„Kuigi pöet sul pää ja turi,” ütlin, „lind sa must ja kuri,
pelgur pole sa, su puri käind maailma lõpuni.
Pluto surmaranna rändur, kuis sind, lind, sääl kutsuti?”
Lausus lind: „Ei iialgi!”
[---]
Ning ta püsib, ning ta püsib, kaaren must, õel vaade küsib,
vaade uurib, vaade puurib hinge viimse narmani.
Deemon must pääl Pallaskuju – kas ei surm ta silmist uju,
kas ei reetvaid võrke kuju vari, valguv minuni?
Ning mu hing sest varjust mustast, valguvast talt minuni,
ei saa tõusta – iialgi!
Tõlkinud Ants Oras

Tõlkinud Jüri Talvet
taarn – kuristik
taid – kunst

Pallas – Vana-Kreeka tarkusejumalanna
Athena lisanimi
Pluto – antiikaja allmaailma jumal
(ladinapärane nimekuju)

William Blake (1757–1827) – inglise romantismi mõjukas eelkäija. Blake oli nii kirjaniku kui ka kunstnikuna
varaküpselt andekas. Ta paistis silma ülielava kujutlusvõimega, ta enda sõnul heiastusid talle sageli nägemused.
Blake rõhutas kujutlusvõime tähtsust kunsti allikana. Tema
enese kujutlusmaailm on ühtaegu meeleline ning müstilisreligioosne. Blake’i loomingu mõju ei piirdu romantismiga,
temalt on inspiratsiooni saanud paljud hilisemad kirjanikud ja muude kunstide esindajad. Viiteid Blake’i loomingule leidub 20. sajandi kultuuris arvukalt.
Üks tuntumaid teoseid, milles Blake’i loomingul on oluline koht, on Jim
Jarmuschi vestern „Surnud mees” (peaosades Johnny Depp ja Gary Farmer).
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Edgar Allan Poe
(1809–1849) – USA
kirjanik, kes saavutas
eluajal laia tuntuse
luuletusega „Kaaren”. See tekst on
avaldanud mõju ka
paljudele hilisematele lugejatele, kirjanikele ja teiste kunstide esindajatele.
Tervikuna on luuletuses 18 sarnase ehitusega salmi. Kaaren saabub
seitsmendas salmis. Kaheksandast
salmist alates kordub iga salmi viimase rea lõpus refräänina „(ei) iialgi”.

kujutLuSvõime võLu ja vaev
Romantismiajastul väärtustati kujutlusmaailma tegelikkusest enam.
Kujutlustes näis inimene vabam, fantaasia toel oli võimalik väljuda
piiridest, mille seadsid kaasinimesed, ühiskond ja argielu. Kujutluse
jõul loodud ideaalidest sai ammutada innustust loominguks ning
tegudeks, millega trotsida ahistavaid tavasid. Kuid tajuti ka riske,
mis kujutlusmaailma kõikvõimalikkuses peituvad, ning needki
kajastuvad romantismiajastu kirjanike teostes.
Romantilisest elavast kujutlusvõimest sündis teoseid, kus kujutati midagi erakordset: kirglikke suhteid, põnevaid seiklusi, kaugeid
maid. Kuid romantikute kujutlus ei piirdunud võimaliku olustiku
ja sündmustikuga. Romantilises kirjanduses leidub palju fantastikat
ja imepära. Romantikute ühed meelisžanrid olid kunstmuinasjutt
ja õudusjutt.
Mõlemat viljeles näiteks saksa kirjanik Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann (1776–1822). Tema loomingus on ühendatud kaks poolust: terav kriitiline mõistus ning romantiline fantaasia,
mis näeb igal pool saladuslikku ja ebamaist. Nende omaduste koosmõjul muutuvad Hoffmanni esituses usutavaks ka kõige meeletumad väljamõeldised.
Hoffmanni isik ja looming on inspireerinud muusikuid. Ta on Jacques Offenbachi
ooperi „Hoffmanni lood” peategelane. Tema
muinasjuttudel põhinevad Léo Delibes’i ballett „Coppélia” ja Pjotr Tšaikovski „Pähklipureja”. Robert Schumanni „Kreisleriana”
 E.T.A. Hoffmann aluseks on samuti Hoffmanni looming.

William Blake’i „Tiigri” algupärand. Blake lõi
sageli teksti ja pildi koos. Visuaalne kujutlusvõime on romantilises kirjanduses tähtis:
kirjanikud kujutavad neile heiastunud pilte
ning püüavad ka lugeja visuaalset fantaasiat
äratada.

1818. aastal avaldas inglise kirjanik Mary Wollstonecraft Shelley (1797–
1851) romaani „Frankenstein”, mille nimikangelane tahab saavutada
üleinimlikku võimu surma üle: luua ise elusolendit. Lõpuks õnnestubki
Frankensteinil oma kujutlus ellu viia, kuid ta loob ebainimliku olendi,
koletise, kelle sattumine inimeste sekka viib hirmsate tagajärgedeni.
Pildil kaader romaani põhjal 1931. aastal valminud filmist, mida peetakse teose rohkete ekraniseeringute seas üheks õnnestunumaks (režissöör
James Whale, Frankensteini osas Colin Clive, Frankensteini loodud
koletise osas Boris Karloff ).

Kütkestav ja kardetav kujutlusmaailm
C
Kuidas on Blake’i ja Poe luuletuses
kujutatud tiigrit ja kaarnat? Kas nad on
õudsed või kütkestavad või mõlemat? Miks?
D
Arutle, miks keskendub elav kujutlusvõime sageli hirmu- ja õuduskujutelmadele. Miks
on nõnda loodud kunstiteosed populaarsed?
Too näiteid ka nüüdiskultuurist.
E
Arutle Frankensteini saatuse üle. Miks
püüdleb inimene oma kujutluste ja unistuste
täitumise poole? Mis võib juhtuda, kui
kujutlus saabki tõeks? Miks?
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