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Kunst on inimkultuuri illustratsioon ja intensiivistatud reaalsus. Vaadeldes ajalugu, religiooni, 

filosoofiat, poliitikat kui sotsiaalseid ilminguid, näeme, et kogu inimese olemus on läbi aegade 

kontsentreeritud just kunstis. Kujutav kunst, arhitektuur, muusika, kirjandus, tants jms on alati 

mingil kindlal perioodil elanud inimeste nägu, seetõttu on kunst kõige lihtsam vahend ajastu 

iseloomu ja olemuse nägemiseks. Kogu ajastu, perioodi, grupi või mõtteviisi kultuuriolemuse 

terviklikkus ja parimad omadused on kunstis kokku võetud. 

Postmodernistliku ajastu üks probleemidest on spetsialiseerumine järjest kitsamatele aladele – 

iga spetsialist tegeleb väga selgelt piiritletud temaatikaga. Ühest küljest on see hea – spetsialist 

tunneb oma tegevuse eripära ja nii on võimalik valitud alal süvitsi liikuda, see aga toob 

omakorda kaasa arengu. Teisest küljest on aina süvenevaks probleemiks terviknägemuse 

puudumisest põhjustatud pealiskaudsus. Selliste probleemidega oleme kokku puutunud kõikjal: 

meditsiinis, pedagoogikas, majanduses, poliitikas ja mujal.  

Maailm on aga üks tervik ja nii tuleks teda õppida ka nägema. Kaasaegne pedagoogika soosib 

ja soodustab kõikidel aladel integreerumist, mis on iseenesest lootustandev. Siiski jääb hirm 

formaalsuse ees püsima, sest sageli ei osata üksikus näha paljusust ja tervikut ning tervikus ei 

suudeta hoomata enam üksikut. Seetõttu võidakse piirduda nähtuste ja esemete nimetamisega, 

mis kõik on aga terviku osad, mitte iseeneses eraldiseisvad. Tervikpilti tajuda ja seda mõista 

saab ainult see, kes tunneb üksiku olemust, kuid ühtlasi oskab leida selle koha ja põhjuse 

suures pildis.  

Kunst on kõikides kultuurides olnud esmajoones religiooni teenistuses ja alles seejärel 

vastavalt võimalustele kaunistanud inimeste ümbruskonda. Kui vaadelda kunsti ca 30000-

aastast ajalugu tervikuna, siis vaid viimased paar sajandit on kunst olnud mittereligioosne. 

Sekulariseerumise alguse võib asetada modernismi, mille tähtsamad teosed lääne kunstis on 

loodud väljaspool institutsionaliseeritud religiooni raamistikku. Siiski on ka modernismis väga 

palju viiteid, vihjeid või otseütlemisi religioonile, ehkki religioossete tunnete väljendamiseks 

on loodud uus abstraktne keel, mis ei põhine traditsioonilisel ikonograafial. Näiteks USA 

abstraktne ekspressionist Barnett Newman on loonud maalisarja peatustest Kristuse ristiteel. 



Minimaalsete abstraktsete vormide kaudu laseb ta vaatajal narratiivi kasutamata tajuda vaimset 

energiat ning maailma kaduvust. Selliste teoste tuumani jõudmiseks on tingimata vajalikud 

eelteadmised ja tõsine soov kunstniku ideed mõista. See eeldab ka huvi, valmisolekut ja julgust 

lubada oma väljakujunenud maailmapilti uusi ja võõraid vaatenurki ning nendega katsetamist. 

Poststrukturalist Paul de Man kirjutab, et kunstnik, kes teeb, näeb, tunneb ja interpreteerib 

loodavat teost, ning selle teose vaataja jagavad ühte ja sama kavatsust, milleks on 

enesepeegeldus – oma “ise” mõistetavaks tegemine. 

Seega kui tahame klassikalise või moodsa kunsti kõiki ilminguid mõista või lausa kunstiteose 

olemuseni jõuda, peame kõigepealt tundma vaadeldava teose religioosset tausta, aga ka mida 

kujutatakse, mis on kujutatu tähendus, tähenduse põhjused jms. Näiteks võivad Buddha 

suhteliselt minimalistlikud ja samas idealiseeritud kujud paista õhtumaalase silmale väga 

ühesugused, Aafrika loodusrahvaste maskid olla liiga lihtsakoelised ja „valesti tehtud” jne. 

Kuid säärastel kujutamisviisidel on olnud oma põhjused ja kui tunneme antud usundilist 

suunda, mõistame paremini ka põhjuseid. 

Muidugi tuleb mõelda ka sellele, mida me üldse kunstiteoselt eeldame. Kas kunsti osaks on 

objektide ja esemete, sealhulgas inimtunnete reprodutseerimine? Kas see peab rahuldama 

ainult meie meelelahutuslikke ning esteetilisi vajadusi või soovime selles tunnetada midagi 

sügavamat, otsida ühisjooni oma mõttemaailmaga, leida küsimustele vastuseid, sihti, tuge või 

universaale?  

Peab möönma, et meeleliigutuse tekitamisel ja vastuste andmisel on kaasaegne kunst 

möödunuga võrreldes tunduvalt kitsim, laialivalguvam ja keerulisem. Õpilaste moodsa kunsti 

teemalistes esseedes jääb sageli kõlama arusaam, et tänapäeva inimesel on kiire ja tal pole aega 

süveneda, sellepärast on klassikaline kunst mõistetavam. Tegelikult võib klassikaline, selgelt 

äratuntavaid objekte kujutav kunst olla tegelikult lõks, sest kas teosel olevate nähtuste 

nimetamine ikka aitab teost mõista? Kui konstateerime Caravaggio 1603. aastal maalitud 

„Uskumatu Toomase” puhul, et „pildil on neli meest, kellest üks torkab oma näpu teise mehe 

kõhus olevasse auku; meestel on naljakad näod ning tegelased on asetatud esiplaanile”, kas 

oleme siis tõepoolest tajunud selle teose kontseptsiooni? Tegelikult ei jõuta sel moel 

klassikalise teose tajumisel isegi preikonograafilisse faasi (vt edaspidi), kuna vaatajatel 

puuduvad teadmised teose loomisperioodi olustiku religioossest, poliitilisest, majanduslikust ja 

kultuuriloolisest taustast. Samuti on Euroopa klassikalise kunsti (mida kunstiajaloo kursustel 

valdavalt vaadeldakse) tõlgendamisel probleemiks kunstiajaloo õpetajate eneste puudulikud 



teadmised klassikalisest mütoloogiast, Vana ja Uue Testamendi lugudest ja kristlikust 

sümboolikast, rääkimata tõlgendamisoskusest (hermeneutikast). Teiste kultuuride vaatlemisel 

on see probleem on veelgi silmatorkavam. 

Siin on võimalus usundiõpetuse ja kunstiajaloo interdistsiplinaarseks  integreerumiseks. 

Usundiloo õpetamisel on kunstiteoste kasutamine kohane nii visualiseerimise seisukohast kui 

ka religioosse eneseväljenduse mõistmise kujundamisel, samas jääb näiteks õhtumaa 

kunstiajalugu religioonilugu tundmata valdavalt pinnapealseks faktiteadmiseks, kus õpilasel ei 

teki vaadeldavaga mingit suhet. Praktika on näidanud, et isegi esialgu skeptiliselt meelestatud 

õpilastel on pärast teose religioosse sisuga (selle religioosse ja kultuurilise taustaloo, 

sümboolika, tõlgendamis- ja üldistamisvõimalustega) tutvumist tekkinud tõsine huvi teema 

sügavamaks uurimiseks. 

Kunstiteose analüüsiks on väga mitmeid erinevaid meetodeid. Kui vaataja tahab süvitsi jõuda 

teose sisu ja kunstniku sõnumini, tuleks kasutada ikonoloogilise analüüsi meetodit. 

Ikonoloogia on õpetus piltide sümboolsest sisust. Teoste süvatõlgendusega tegeleb 

ikonograafia, mis uurib kunstiteose tähendust või mõtet. Mõiste võttis 1912. aastal kasutusele 

Aby Warburg. Ikonoloogilise meetodi üks peaviljelejaid oli saksa-austria kunstiteadlane Erwin 

Panofsky. Panofsky lõi kunstiteose kolmeastmelise analüüsi menetluse, mille eesmärk on 

selgitada teose maailmavaatelist tähendust. Puhta vormi analüüsile (formalistlikule 

kunstikäsitlusele) vastanduses tahtis Panofsky ületada pelgalt süžee kirjeldamist. Osaliselt 

lähtus ta kultuuriloolase Max Dvořáki vaimuajaloost, püüdes näidata, kuidas vorm sünnib 

vaimsest tähendusest. Ernst Cassirer tõi sümboolsete vormide teooriaga ikonoloogiasse lisaks 

filosoofilise mõõtme. Cassirer väidab, et inimese sümboliseerimisvõime hõlmab kõiki 

inimkultuuri vorme, mis moodustavad erinevaid ja sümboolseid maailmu/ruume (nt kunsti-, 

religiooni-, müüdi-, teadus-, keelemaailm/ruum). 

Panofsky ikonoloogilise analüüsi meetodit kasutatakse teoste analüüsiks nii kunstikirjanduses 

kui koolikeskkonnas, kuigi ikonoloogilisse faasi (vt edaspidi) enamasti ei jõuta, ennekõike 

puudulike teadmiste pärast. 

Panofsky järgi võib sõnastada kolm tajuvõimaluste hierarhilist etappi: 

1. Preikonograafiline – kirjeldatakse, mida nähakse ja mõistetakse igapäevaselt, vaataja 

lähtub oma kogemusest ja märkab ning tajub vastavalt oma kontekstile. Selles 

staadiumis tuleb vaatluse alla primaarne ehk loomulik süžee. Interpretatsioonivahend 



on teose kunstitehniline analüüs (kompositsioon, joon, värv, valgus-vari jms) ning 

praktiline tutvumine figuuride, esemete ja sündmustega. 

2. Ikonograafiline –kindla isiku või süžee kujutamise reeglistik. Uuritakse teose 

traditsioonilisi motiive, sümboolikat, atribuutikat jms. Ikonograafia on loomult 

kirjeldav ning avab vaatajale teosel toimuva, kuid ei jõua teose tegeliku tähenduseni 

ehk selleni, mida kunstnik öelda tahab. areneb välja tõlgendav ikonoloogia. 

3. Ikonoloogiline – ehk tõlgendav tasand, mis kasvab välja kirjeldavast ikonograafiast. 

Klassikalise õhtumaise kunsti puhul kasutab kunstnik tegeliku sõnumi edastamiseks 

enamasti kas sümboolset või metafoorset lähenemist. Tähenduse tajumiseks on 

Panofsky järgi olulised intuitsioon ja sünteesivõime ning lai kultuuriajalooline 

eruditsioon. Teose elamuslik tähendus on subjektiivne, intuitiivne, kunsti elamuslikkus 

pole lõpuni reeglitele allutatav. 

Uku Masing jagab essees „Peccavi et passus sum, plura adhuc passurus” ühiskonna kaheks – 

ühel pool on tuttavate nähtuste nimetajad, teisel pool küsijad. Nimetajad kollektsioneerivad ja 

süstematiseerivad tuttavaid nähtusi, kuid kõik võõrapärane täidab neid hirmuga. Küsija otsib 

vastuseid, tahab teada nähtuste olemust ja kohaneda maailmas olevaga. 

Mida me kunstiteose vaatajalt ja õpilaselt ootame? Kas faktiteadmist (kunstnik – teos – ajastu) 

ja kunstitehnilist analüüsi (kuidas ja mida on edasi antud kunstiliste vahenditega)? Või vaataja 

võimalikult sügavat suhestumist teosega, elamuse, äratundmise või samastamise saavutamist 

otseselt või kaudselt metafooride läbi? Sarnaselt filosoofiale ja religioonile on ka kunst 

ammendamatu varakamber, mis on täis vastuseid inimest läbi aegade vaevanud küsimustele ja 

probleemidele. Võib-olla ongi kunsti ja kõigi teiste ainete õpetamise puhul kõige raskem viia 

õpilane varakambri ukse juurde, õpetada talle võtme kasutamist ja selgitada, miks ta üldse 

peaks sinna sisenema. 

Omaks saab võtta samastudes. Kui mingi nähtus on inimesele oluline, siis toimub sellel suunal 

ka mõttearendus. Seetõttu peab õpetaja olema leidlik ja tema mõte nähtuste lahtiseletamisel 

paindlik. Näiteks väike fakt arhitektuuriajaloost – Inglise, Saksa ja Balti kultuuriruumis on 

mitmete kirikutornide tippu asetatud kukk. Esitades miks-küsimusi kuke kasutamise 

ajaloolisele arenguloole, jõuame juba kristluse-eelsel perioodil mitmetes kultuurides levinud 

valvamise ja valvsuse sümboolikani. Kristlikus kontekstis on olulisim Uue Testamendi lugu 



Peetruse salgamisest ja kuke rollist meeldetuletajana. Jättes kõrvale igasuguse religioosse 

konteksti, saab edasi arendada igat inimest puudutava lojaalsuse ja reetmise küsimust. 

Praktika kinnitab õpilaste suurt huvi lugude ja seoste vastu, alates piiblilugudest, müütidest, 

muistenditest ja sümboolikast ning lõpetades nähtuste religioossete ning filosoofiliste 

tahkudega. Veelgi rohkem hinnatakse edasisi järeldusi, paralleele ja arutlusi nii ideelisest kui 

praktilisest küljest. Sellise õpetamis- ja õppimismetoodika juures on ainult üks väike ja samas 

lootusetult suur probleem – ajafaktor. Teadmised vajavad settimiseks aega, küsimused tekivad 

alles selginedes. Ideaalne oleks seminarivormis teemakäsitlus, kus arutluses osaleksid näiteks 

religiooni-, kunstiajaloo-, kirjandus- ja ajalooõpetaja. 

Ernst Cassirer kirjutab „Uurimuses inimesest”: „Nagu kõne, nii on ka kunst dialoogiline ja 

dialektiline. Ka vaatajale ei ole jäetud passiivset rolli. Me ei suuda mõista kunsti teisiti, kui 

teatud määral korrates ja taastades loomingulist protsessi, milles kunst on sündinud. Selle 

loomingulise protsessi loomulaadi tõttu muutuvad tunded tegevuseks. Kui peaksime tegelikus 

elus taluma kõiki neid emotsioone, mida elame läbi Sophoklese Oidipuses või Shakespeare’i 

Kuningas Learis, siis vaevalt et suudaksime kanda seda vapustust ja pinget. Kuid kunst 

muudab kõik need piinad ja solvangud, julmused ja jubedused enesevabastamise vahendiks, 

võimaldades meile nõnda sisemise vabaduse, mida mingil teisel viisil ei ole võimalik 

saavutada.” 

Abstraktse kunsti õpetamisel tuleks võtta aega vähemalt mõne teose süvaanalüüsiks. 

Abstraktsust on raske mõista, kuid abstraktsuseni jõudmine on maailma avardav ja selgitav. 

Postmodernistlikus kultuuriruumis valitseb tõlgendamisel pluralism, igaüks võib luua oma 

vaatenurga. Selle vaatenurga problemaatilisuseks on sage väide „ilu on vaataja silmades”, seda 

eriti juhul, kui arvamus teosest on negatiivne. See arvamus tähendab sageli aga seda, et 

inimene ei ole üldse mõistnud teose põhjuseid ega olemust ja annab hinnangu oma 

eelarvamustest lähtudes. Heaks näiteks on abstraktsionist Kazimir Malevitši 1913. aastal 

maalitud „Must ruut valgel taustal”. Malevitši abstraktse loomingu ikonoloogiliseks 

tõlgendamiseks tuleks tunda 20. sajandi alguse ajaloolist situatsiooni, modernismi arengut 

alates Paul Cèzanne’ist, nihilistlikku filosoofiat, kosmoloogiat, vene õigeusu kaanoneid ja 

üldisi kristlikke sümboleid. Alles siis on võimalik tajuda „null-vormi”, nagu Malevitš seda ise 

nimetas. Teine näide -  Piet Mondriani abstraktsed konstruktivistlikud teosed on tegelikult 

maastikud, puud ja majad, ainult neile on lähenenud kalvinistliku taustaga kunstnik 

(neo)platonistlikult ideede- ja universaalidetasandilt. Mondriani eesmärgiks oli luua 



harmoonilist ja tasakaalustatud kunsti, mis võrdsustuks maailmaruumi harmooniaga. Vaatluse 

erinevaid etappe läbides, teosega järjest rohkem tutvudes ja samastudes jõuab kunstiteose 

vaatleja sageli tõdemuseni, et „ilu tekib vaataja silmadesse”. 

21. sajandi kunst jälgib kaasaegset ühiskonda kõigis selle avaldumisvormides, olles rohkem kui 

kunagi varem täis tsitaate ja vihjeid eelnenule. Varasematest kunstistiilidest laenatakse võtteid, 

lõike ja ilminguid, sobitatakse neid omavahel ootamatutes kombinatsioonides ja esitatakse 

lõputute vaatenurkade alt. Ilmselgelt pole praegu ühtki kindlate tunnusjoontega kunstistiili või 

–voolu. Ainus, mis on kindel, on paljusus. Vene kirjanik Viktor Pelevin ütleb romaanis 

„Libalooma püha raamat”: „Vahendustegevusele rajatud majandus sünnitab kultuuri, mis 

eelistab teiste loodud kujusid edasi müüa, selle asemel, et luua ise uusi.” Vaatajalt eeldatakse 

reaktsiooni, suhestumist, enesevaatlust, võimaluste paljususe aktsepteerimist. Ja siiski ootab 

tavavaataja ikka vana head klassikalist „ilusat” kunsti ja on pettunud, kui ta seda ei saa. 

Mõtlemata, et tähtpäevaks saadab ta klassikaliste lillede asemel SMS-i, aga galeriis loodab 

endiselt näha natüürmorti lilledega, mis näeks välja „nagu päris”. Tuleb rõhutada, et kunst 

peegeldab aja vaimset situatsiooni ja väärtusi. 

Samas pole mõnikord liigne ka kriitika, et kunst on muutunud galerii-, institutsiooni- ja 

kunstnikekeskseks. Selles suhtes korduvad praeguses kunstisituatsioonis mõningad jooned 19. 

sajandi keskpaigast (vanu stiile kasutav ja kokkusegav historitsism ja eklektitsism) või 1950. 

aastate lõpust (uute ilmingute otsimine ja vastandumine end ammendunud ja 

institutsioonidekeskseks muutunud abstraktsele ekspressionismile).  

Viimastel aegadel on märgatavalt kasvanud müstikavaimustus – alates Harry Potterist ja 

lõpetades pealuudega kaunistatud koolipäevikute ja lasteriietega. Postreligioosses 

kultuuriruumis selgub üha uuesti, et inimene ei saa elada usuta millessegi käegakatsutamatusse, 

olgu selleks siis (fantaasia)muinasjutud, haldjad, tulnukad, vaimud, arvutimängud, rollimängud 

või horoskoobid. Vajadus uskuda tekitab nõudluse, milles segatakse omavahel erinevaid 

ilminguid. Mitmesugustest varasematest kultuuridest ülevõetud laenudest on tekkinud lausa 

uus mütoloogia, näiteks subkultuurina leviv gooti stiil. Inimene loob virtuaalses või 

kujutletavas maailmas kangelasena tegutseva „ideaalmina” või elab kaasa raamatu või filmi 

fantaasiategelastele. Toomas Paul on märkinud, et nüüdsel ajal usutakse musta kassi tunduvalt 

rohkem kui Jumalat. 



Väga populaarsed on teosed, millesse on põimitud müstikat, salaõpetusi ja sümboolikat, olgu 

need siis filmid, maalid või raamatud. Popkultuuris kohtab sageli vihjeid tuntud klassikalistele 

teostele ja kunstnikele (levinud on näiteks Dante, J. W. Goethe, Leonardo da Vinci, William 

Blake), millest on punutud äärmiselt kihiline ja keeruline (meistri)teos. Nende salakoodide ja –

tarkuste lahtimuukimisel näeb vaeva iga inimene, kes end kunstiteosega suhestab. Teosega 

tutvuja loodab enesele avastada tõde, mis aitaks tal suunda leida. Kunstnikud on läbi aegade 

armastanud lisada oma teostesse metafoore ja sümboleid, olgu religioossetel vajadustel, üldise 

esteetika ja universaalide tõttu või oma sõnumi edastamiseks. 

Tuleb märkida, et muutunud on ka erinevates religioonides kasutatud sümboolika tähendus. 

Nähtust võimendavad popkultuur ja iidolid, kes väga sageli kasutavad sümboleid kas 

provotseerivas võtmes, originaalsust taotledes või lihtsalt teadmatusest. Nii lähevad varem 

väga kindlat tähendust omanud märgid n-ö valekasutusse. Võibolla markantseimaks näiteks on 

pealuu, mis kristlikust surma- ja kaduvusesümbolist liikus surmapõlguse märgina edasi 

militaarsümboolikasse ja on nüüdseks (arvatavasti tänu „Kariibi mere piraatidele” ja 

metalmuusikale) saanud popkultuuri äravaevatud osaks, mida võib kohata alates disainehetest 

ning lõpetades imikupesu ja kummikutega. Keskaegse mõtteviisi üks olulisemaid sententse 

Memento Mori!  (Meenuta surma! - sümboliks kolp) tekitab tänapäeval igas korralikus 

positiivselt mõtlevas kodanikus õudust. Postreligioosne kultuur on surma marginaliseerinud, 

surma eest põgenetakse või seda ignoreeritakse. Religiooni asendanud progressiusk ja 

tervislike eluviiside dogmaatika tõotab vananevale, väsivale ja surevale inimkehale järjest 

pikemat kestvusaega. Usutakse lausa, et teaduse ja tehnika arenedes saadakse ühel päeval 

surmast lõplikult jagu. 

Säärane diskursus muudab paraku ka vaataja arusaama möödaniku kunstiteostest. Näiteks võib 

tuua renessansiajastu populaarse motiivi  kolpa käes hoidvast patukahetsejast Maarja 

Magdaleenast, mis on mõeldud meenutama surelikkusest (kolp), puhtusepüüdlust ja 

patukahetsust (pisarad, lahtised juuksed) ning patust pöördumist (näoilme, vaade üles). 

Tajumata konteksti ja sümboolikat klassifitseerub Magdaleena õpilase arusaamises „õigesti 

maalitud täitsa kenaks, aga depressiivseks naisterahvaks, kes poseerib juhtumisi kolbaga”. 

Aruteludes on olnud juhuseid järeldusega („mis tal viga on, hakaku positiivselt mõtlema”). 

Analoogne näide on ka Euroopa paganliku kultuuri sümboolika ja ornamentika, mis muutus 

kristliku kunsti orgaaniliseks osaks (Merovingide ja Karolingide kunst, sealt edasi arenedes 

romaani ja gooti ornamentikasse). Neid sümboleid, ornamente, stiliseeritud kristlikke pühakuid 



ning nende atribuutikat (tunnusloomi) võime leida nüüd üle maailma tätoveerimistöökodade 

kataloogidest ja „mitteusklike” lihaselistelt õlgadelt. 

Küsimuseks on, kas omas ajas eksisteerinud nähtuste tähendusi üldse tarvitseb enam oluliseks 

pidada, kas need tähendused on väärt edasikestmist ja –õpetamist? Postmodernistlik 

maailmakäsitlus ja kultuur on loonud ja loob üha enam nähtustele hoopis teisi tähendusi ja 

kasutamisvõimalusi. Ernst Cassirer ütleb: „Sümboolne mõtlemine aitab inimesel ületada 

loomuomast inertsust, varustades teda uue võimega inimlikku maailma pidevalt ümber 

kujundada.” 

Kokkuvõtteks võib öelda, et õpetamiseks ja õppimiseks on palju erinevaid meetodeid. Kuid 

mistahes nähtust vaadeldes ja sellele hinnangut andes peaks inimene eneselt eelnevalt küsima 

miks-küsimuse. Miks nähtus on selline, nagu ta on? Sel viisil jõuab aegamisi nähtuse 

olemuseni. Vastasel juhul jääme ikka ainult nimetajateks. Ideaaliks võiks olla Uku Masingu 

lähenemine, kelle uurijatel on raskusi tema klassifitseerimisega. Masingu mõtteid on väga 

raske konkreetsesse kategooriasse mahutada. Seda ei saagi teha, sest Masing oli tervikunägija, 

kes imestles iga üksikut lille selles Suures Ühes. 



Teose analüüs 

Caravaggio „Püha Matteuse kutsumine“ 1599-1600 

Õli, lõuend 322x340 cm 

Rooma, San Luigi dei Francesi kirik                                         repro: www.wga.hu 

  

Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tolli juures istuvat, ja ütleb talle: 

„Järgne minule!“. Ja Matteus tõusis ning järgnes Talle (Mt 9,9-10).  

Teose on maalinud Itaalia baroki suurmeister Caravaggio 1600. aasta paiku. Caravaggio oli 

väga vastuoluline isiksus – mässumeelne ja uuenduslik kunstnik, kes esimesena pärast 

renessansi ja manerismi ideaale võttis kasutusele maalistiili, mis tõi esile naturalismini mineva 

realismi, loodusläheduse ja emotsionaalsuse. Caravaggio ei kartnud inetust, ta otsis tõde 

säärasena, nagu tema seda nägi. Ta oli suurmeister, kes tahtis pühakirja sündmusi vaadelda ja 

kujutada läbi tavainimese silmade. Täiesti uus oli Caravaggio valgusekäsitlus – figuurid 

asetuvad tumedale foonile, neile langeb ere, järsk valgus, mille allikat pole pildil näha (nn 

„keldriluugi valgus“). Figuurid on modelleeritud terava plastilisuse ja selgusega. Tema 

valguskäsitlus ei muuda figuure graatsilisteks ja väljapeetuteks, see mõjub pigem karmi ja 

räige kontrastina sügavatele varjudele. Teoste füüsiline ja emotsionaalne jõulisus ning toores 

naturalism kutsusid sageli esile tellijate ja vastaste pahameele ning pilked. 



Teos „Püha Matteuse kutsumine“ on rikkaliku sümboolika ja üllatavalt uuendusliku stiili ning 

kompositsiooni tõttu uus etapp ning pöördepunkt Caravaggio loometeel. Varasemate teostega 

võrreldes paistab silma teistsugune ruumikasutus, figuuride keerukas paigutus tausta suhtes 

ning ekspressiivne valguskäsitlus, mille tugevad kontrastid said kunstniku eksimatult 

äratuntavaks stiiliks.  

Barokk-kunsti idee- ja kompositsioonikäsitluse üheks esilekutsujaks oli katoliiklik 

vastureformatsioon – kunsti eesmärk oli vaatajas tekitada suuri religioosseid emotsioone. 

Barokk eelistas liikumist, muutumist ja emotsionaalsust. Diagonaalne kompositsioon, 

kontrastne värvi- ja valguse-varju käsitlus ning maalilisus on peamised barokk-kunsti 

tunnusjooned. Vaadeldes teose kompositsiooni, paistab silma ehtbaroklik võte – 

kompositsiooni avamine väljapoole pilti. Nii saab vaataja olla osaline pildil toimuvas. Selleks 

annab võimaluse figuuride asetus – tühi koht laua juures ning tegelaste loomulik paigutus 

ruumis – näeme neid nii otse- ja külgvaates kui ka lausa seljaga vaataja poole.  

Teosel on kujutatud stseeni püha Matteuse kutsumisest apostlite sekka. Matteus on tolliametnik 

ehk tölner, kes koos oma kaaslastega loeb tühjavõitu hämaras ruumis raha. Nende tegevuse 

katkestavad Kristus ja Peetrus (maali parempoolses servas). Mõlemad pöörduvad Matteuse 

poole, kes tagasiheitunult täis uskumatust ja hämmastust jääb sõrmega enesele näidates 

küsivalt istuma. Caravaggio on rõhutanud sündmuse vahetut toimumist - hetk on peatatud ja 

jäädvustatud on Matteuse hämmeldunud reageering. See on otsustav valiku tegemise hetk. 

Matteuse kutsumise lugu on suurepärane näide usu ideest - ootamatu kutse võib tabada ka seda 

inimest, kes elab ebaausat ja moraalitut elu. Caravaggio on esile toonud evangeeliumiepisoodi 

olulise doktriinse tähenduse, rakendades uuenduslikke vormi- ja kompositsioonielemente.  

Teose esmapilgul lihtsana tunduv kompositsioon on tegelikult äärmiselt pingeline. Tegelased 

on liigendatud visuaalsete pausidega nii, et vaataja pilk satub kõigepealt Kristuse jõulisele 

žestile, sama žesti kordab leebemalt Peetrus. Seejärel pöördub tähelepanu laua taga istuvale 

seltskonnale, kust kerkib esile Matteuse figuur. Järgnevalt liigub pilk kahtlustavatele 

noorukitele Matteusest paremal, samal ajal kui vasemal istuvad tegelased loevad segamatult 

raha edasi.  

Teose struktuur koosneb kolmest üksteisele järgnevast kõrvutiasetsevast plaanist, mille üle 

kumab tugev diagonaalne valgusvoog. Jõuline valgus voogab (pildi)ruumi kusagilt 

väljastpoolt, puudutab Kristuse pead ja kätt, Peetruse selga ning valgustab Matteuse nägu. 



Valguskiir sümboliseerib Jumala armu, mis pakub võimaluse inimese lunastuseks vaatamata 

tema tegudele. Ruumi seinas on näha aken, mis on paraku tolmune ja läbipaistmatu. Jumaliku 

valgusvihu kõrval tähistab räpane aken materiaalsusesse takerdumise umbteed. 

Kristuse tunneb ära vaevumärgatava nimbuse järgi tema pea kohal. Caravaggio on kasutanud 

Kristuse valgustatud käe kujutamisel Michealangelo „Aadama loomise“ motiivi, elu andmise 

ideed. Nii Kristus kui Peetrus on paljajalu ja lihtsas rüüs. Ülejäänud tegelased on rõivastatud 

kaasaegselt, mis näitab, et kutsumine ja meeleparandus võivad toimuda igal hetkel ning 

ükskõik kus. Röntgeniuuringute abil on kindlaks tehtud, et Caravaggio on Peetruse lisanud 

maalile hiljem. Peetruse figuur katab suures osas Kristust, tulemuseks on kohati 

kokkusulandunud figuurid. Peetruse positsioon on selgelt sümboolne – korrates Kristuse 

liigutust ning seistes Kristuse ja Matteuse vahel, vihjab Peetrus kui esimene paavst kiriku 

vältimatule rollile inimese ja Jumala vahendamisel. Peetruse võib ära tunda ka kollase rüü 

järgi, mis sümboliseerib ilmutatud usku.  

Matteus on komponeeritud laua ümber istuva grupi keskseks tegelaseks. Teda on kujutatud 

habetunud keskealise mehena, kelle mütsile on arvatavasti ametitunnusena kinnitatud münt. 

Laual olevatele kukrutele ja rahadele saab omistada mitut tähendust – kukkur on apostel 

Matteuse atribuut (vihje varasemale ametile), aga samas võib see viidata ka Juuda 

äraandmisele. Seda konteksti saab kasutada just tegelaste kohta, kes midagi tähele panemata 

raha edasi loevad. Prille kohendav vana mees uurib laual olevat saaki, teda huvitab ainult raha 

ja ta ei pööra tähelepanu sellele, mis toimub ümberringi. Nii sümboliseerib ta lühinägelikku 

ahnust. 

Teos kannab katoliikluse õpetuslikku põhimõtet, et inimese lunastus sõltub tema enda tahtest.  

See on vastuolus protestantide doktriinidega, kus lunastus sõltub Jumala armust ja usust 

Kristuse ristisurma. Caravaggio teos, kujutades hetke, mil patune on pöördumas, annab edasi 

katoliiklikku sõnumit. Teos omandab ka ajalooliselt sümboolse ja propagandistliku tähenduse. 

San Luigi kirik, kuhu teos oli tellitud, kuulus sel ajal Prantsusmaale, mis oli lõhestatud 

usukonfliktidest katoliiklaste ja protestantlike kalvinistidest hugenottide vahel. Prantsuse 

kuningas Henri IV oli hiljuti, aastal 1595, pöördunud hugenottide usust katoliiklusse. 

Jättes kõrvale igasuguse religioosse ideekäsitluse, võib vaataja läheneda teosele ka 

metafoorselt – millal ja kus iganes on võimalik muuta oma väärtushinnanguid, liikuda 

materialistlikult maailmakäsitluselt vaimsete väärtuste poole. 


