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Kinnitan, et:

1. käesolev magistritöö on minu isikliku töö tulemus, seda ei ole kellegi teise

poolt varem (kaitsmisele) esitatud;

2. kõik magistritöö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd (teosed), olulised

seisukohad ja mistahes muudest allikatest pärinevad andmed on magistritöös

nõuetekohaselt viidatud;

3. luban Eesti Kunstiakadeemial avaldada oma magistritöö repositooriumis, kus

see muutub üldsusele kättesaadavaks interneti vahendusel.

Ülaltoodust lähtudes selgitan, et:

- käesoleva magistritöö koostamise ja selle sisalduvate ja/või kirjeldatud teoste

loomisega seotud isiklikud autoriõigused kuuluvad minule kui magistritöö autorile ja

magistritööga varalisi õigusi käsutatakse vastavalt Eesti Kunstiakadeemias kehtivale

korrale;

- kuivõrd repositooriumis avaldatud magistritööga on võimalik tutvuda piiramatul

isikute ringil, eeldan, et minu magistritööga tutvuja järgib seadusi, muid õigusakte ja häid

tavasid heas usus, ausalt ja teiste isikute õigusi austavalt ning hoolivalt.

Keelatud on käesoleva magistritöö ja selles sisalduvate ja/või kirjeldatud teoste

kopeerimine, plagieerimine ning mistahes muu autoriõigusi rikkuv kasutamine.

Töö vastab magistritööle esitatud nõuetele:
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Tänan südamest kõiki, kes aitasid minuga üheskoos avada Koplimetsa

ajalismaastikke: Kaasikmäe talu, Kotka-Jaani talu, Männimäe talu, Pähklamäe talu, Sepa

talu, Undlamäe talu, kohalikke Ridakülast, Põimast, Tapalt, Neerutist ja Kadrinast. Tänan

kaasamõtlejaid, endiseid ja praeguseid juhendajaid: Kristaps Ancans, Liina Siib, Elnara

Taidre, Hannes Palang, Linda Kaljundi. Samuti tänan Hando Runnelit intervjuude ja

viidete eest.

Tänu väärib ka Francesco Rosso, kes abistas mind operaatoritööga ja fotodega.

Tänan oma venda, kes avitas intervjuude transkribeerimisel. Kõiki sõpru, ja õde, kes võtsid

vaevaks lugeda ja mõtteid jagada. Eriti olen tänulik oma isale, kes vaimustus leitud infost

koos minuga.
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Käesolev töö uurib läbi loomeuurimuse maastiku lugemioskust ajas kaduma läinud

küla, Koplimetsa juhtumiuuringu, näitel. Töö eesmärk on õppida üht konkreetset Eesti

maastikku lugema ja analüüsima, millised meetodid selle eesmärgi täitmiseks on edukad.

Peamine uurimisküsimus on: „Kuidas lugeda maastikku läbi loomeuurimuse?”

Maastiku lugemisoskus on aktuaalne ja selle uurimise vajalikkus lähtub olukorrast,

et Eesti, üheskoos teiste riikidega, on riik, kus viimase sajakonna aasta jooksul on kogu

ühiskonnakorraldus mitmeid kordi ümber pööratud. Eesti maastikus on näha viite erinevat

maastikuetappi: muistsed-, mõisa-, talu-, nõukogude- ja postmodernsed maastikud (Palang

2008: 25). Minu uurimus Koplimetsa näitel demonstreerib, kui palju muutusi on üks

maastik läbinud, mistõttu on selle koha identiteedinarratiiv katkendlik.

Töö esimeses osas avan kasutatavate mõistete – mälu, maastik, identiteet –

kokkupuutepunkte ja kirjeldan mida tähendab kui kogukonna identiteedinarratiiv katkeb.

Esimesesed viis peatükki on pühendatud uurimuse teoreetilistele ja metoodilistele

aspektidele. Töö teises osas tutvustan kuidas lugeda maastikku Koplimetsa juhtumiuuringu

näitel. Näitlikustan ühe maastiku abil viite erinevat ajalis-maastikku. Peatükis

„Loomeuurimus – kunstniku veimevakk” arutlen töös õpitu ja kogetu üle. Lisaks tutvustan

töö käigus valminud kunstiteoseid.

Loomeuurimuse „Kuidas lugeda maastikku?” käigus teostan vaatlus- ja

osaluspraktikat, kutsun kohalikku kogukonda jalutuskäikudele, teen intervjuusid,

kaardianalüüsi jpm. Kasutan välitöö-, lugemis- ja murdepäevikut. Loomeuurimuse käigus

dokumenteerin ühte maastikku erinevatel aastaaegadel tehtud fotode, videote ja joonistuste

kaudu. Töötan mäluasutustega ja arhiividega nagu Eesti Rahva Muuseum, Riigiarhiiv,

Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum.

Märksõnad: empiiriline kultuuriuurimine, mälupaik, kaasaegne kunst,

Lääne-Virumaa, loomeuurimus, välitööd

8



Minu kunstipraktika kese on maastik. Käsitlen oma loomingus mäletamist ja

Lääne-Virumaa külamaastikke, viljeledes peamiselt tikandit, gobelääni ja kirjutades

murdekeelset luulet. Viimased kaks aastat olen ma uurinud maastiku olemust, töötades ühe

konkreetse maastikuga Lääne-Virumaal Kadrina vallas praeguse Ridaküla loodepoolses

osas, kunagises Koplimetsa külas. Käesolev kirjatöö annab ülevaate maastiku

lugemisoskusest kunstniku loomeuurimuse najal.

Minu uurimisobjekt on ajas kadumaläinud küla – Koplimetsa oma tütarküla

Uudekülaga. Koplimetsa sobib maastiku lugemisoskuse uurimiseks suurepäraselt, olles

samaaegselt tavapärane ja eriline küla. Koplimetsal on lugu, tuleb see vaid maastikust üles

leida ja välja lugeda.

Maastiku lugemisoskus on aktuaalne ja vajalik uurida, kuna Eesti on riik, kus

viimase sajakonna aasta jooksul on kogu ühiskonnakorraldus mitmeid kordi ümber

pööratud. Eesti maastikus on näha viite erinevat maastikuetappi: muistsed, mõisa-, talu-,

nõukogude ja postmodernsed maastikud (Palang 2008: 25). Maastikumuutusi on oluline

uurida, kuna see annab teadmise kuidas ja mis muutub. Seeläbi on võimalik mõista, hoida

ja kriitiliselt analüüsida pärandit ning identiteeti. Minu uurimus Koplimetsa näitel

demonstreerib, kui palju muutusi on üks maastik läbinud, mistõttu on selle koha

identiteedinarratiiv katkendlik.

Inimgeograaf, Stockholmi Ülikooli emeriitprofessor Mats Widgren, ütleb oma

artiklis Can landscapes be read (2004: 455–466), et kiirete ja heitlike maastikumuutuste

tagajärjel võib juhtuda, et ei tavainimesed ega ka uurijad oska maastikku lugeda. Maastike

kontekst muutub ning sellest arusaamine on raskendatud. Maastik ja mälupaigad on aga

ühed olulisemad aspektid kohaliku identiteedi loomiseks ja hoidmiseks.

Valdkondadevahelise akadeemilise uurimuse, mis toob kokku kultuurigeograafia,

kunstipraktika, mälu-uuringud ja etnograafia, eesmärk on õppida kunstipraktika kaudu üht

konkreetset Eesti maastikku lugema ja analüüsima, millised meetodid selle eesmärgi
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täitmiseks on edukad. Nimetan Koplimetsa maastiku lugemiseoskuse uurimist

juhtumiuuringuks. Peamine uurimusküsimus on: „Kuidas lugeda maastikku

loomeuurimuse abil?”. Selle alaküsimused on: „Kas Koplimetsa alade elanikud oskavad

oma maastikku lugeda?” ja „Millised meetodid aitavad maastike lugeda maastikke?”

Uurija ja kunstnikuna tahan teada, mil määral on ajaloolist indeksit näha ning kuidas see

mõjutab kohalikku elanikku.

Loomeuurimuse käigus luban enesele luusimist (vt Karro-Kalberg 2022), mõtlemist,

küsimist ja nähtu-kuuldu dokumenteerimist kaasaegse kunstnikuna, astudes inim- ja

kultuurgeograafi, psühholoogi, antropoloogi, kodu-loo uuurija, arheoloogi, geoloogi,

bioloogi ja etnoloogi kingadesse. Sellele omaselt kasutan eri valdkondade vahelisi

uurimismeetodeid (Bal 2002, Ingold & Vergunst 2008, Mäkelä & Nimkulrat 2018). Minu

eesmärk on heita valgust kadumaläinud Koplimetsale ja Uudekülale. Tahan teada saada,

mis on seal olnud varasemalt; kes on seal elanud, töötanud ja puhanud. Millised lood on

kaduma läinud? Millised ajalis-maastikud on lõppenud?

Loomeuurimuse „Kuidas lugeda maastikku?” käigus teostan vaatlus- ja

osaluspraktikat, kutsun kohalikku kogukonda jalutuskäikudele, teen intervjuusid jpm.

Loomeuurimuse käigus dokumenteerin ühte maastikku läbi erinevatel aastaaegadel tehtud

fotode, videote ja joonistustega. Töötan mäluasutustega ja arhiividega nagu Eesti Rahva

Muuseum, Riigiarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum.

Koplimetsa ja selle tütarküla Uudeküla uurimine aitab avada ka teiste Eesti külade

maastikke ning mälupaiga olemust ja tähtsust. Koplimetsa maastiku loo lahtiharutamisest

ei saa kasu ainuüksi kohalikud. Loodan, et minu töö pakub otsihimu teistele kadumaläinud

kohtade lugudele leidmisele. Neile, kes elavad drastilisi maastikumuutusi läbinud

kohtades, uus-asulates ja teistes pealtnäha napi kohalooga paikades. Usun, et ka kohalikud

omavalitsused, seltsimajad, erinevad ühendused ja aktiivsed külaelanike grupid saavad

sellest tööst innustust kutsumaks omale külla kunstnikke, kes aitavad lugusid leida,

pakkuda võimalusi nende hoidmiseks, panustades omakorda nõnda ka lugude

edasiandmisse. Lisaks sellele, et töö sütitab otsima kaduma läinud lugusid ja koha

identiteeti, pakub see ka nende tarbeks meetodeid, praktikaid ja kogemuse jagamise

potentsiaali.
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Uurimistööd illustreerivad minu illustratsioonid, mis on loodud loomeuurimuse

vältel. Joonistused põhinevad töös kasutatud arhiivimaterjalidel ja ekspeditsioonidel.

Nimekiri jooniste algallikate kohta on töö eesosas. Töös on läbivalt kasutatud ka fotosid,

mille autor olen mina, kui pole märgitud teisiti.

Ülevaade peamistest uurimismeetoditest:

- Ajalooline analüüs. Kaardistan maastiku ajaloolist narratiivi läbi

arhiiviallikate. Küsin, kes on seal elanud ja maaga töötanud? Mida on seal

kasvatatud, ehitatud, kaevatud, istutatud, rajatud, planeeritud? Uurin kaarte, kuulan

lindistusi, fotosid ja võrdlen neid ja neis kirjeldatavat tänase maastikuga.

- Empiirilised vaatlused. Teostan maastikus rohkelt jalutuskäike (Burnard

jt 2016, Ingold & Vergunst 2008, Solnit 2000), ka ekspeditsioonidel lumesaani ja

maastikusõidukiga raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Nende käikude läbi

uurin, kuidas maastikku kasutatakse ja otsin kultuuriajaloolise indeksi jälgi. Kogun

informatsiooni psühhofüüsilise kogemuslikkuse ja liikumise kaudu. Uurija keha ja

meeled on põhilised väljenduslikeks vastuvõtjateks ja meediumiteks, sillaks

uuritava ja lõppväljundi vahel. (Metsvahi 2017 : 288–291).

- Etnograafilised struktureerimata ning struktureeritud intervjuud.

Teostan intervjuusid kohalike külaelanikega ning nende lähikondlastega.

Intervjuude ajal palun intervjueeritavatel lisaks maastiku kirjeldamisele seda ka

joonistada (Hannula jt 2005). Kutsun kogukonda jalutuskäikudele, paludes neil

mulle oma kodumaastikku tutvustada. Minu eesmärk on saada vastus küsimusele:

kus ma olen? Kõik intervjuud on transkribeeritud või on intervjuu kokkuvõte

kirjutatud välitööpäevikusse.

- Välitööpäevik. Pildistan, joonistan, lindistan ja filmin uurimisobjekti,

dokumenteerides seda erinevatel aastaaegadel ning uurimisetappidel. Läbi

dokumenteerimisvahendite loon välja ja markeerin selle piire. (Metsvahi 2017 :

130).

Märksõnad: empiiriline kultuuriuurimine, mälupaik, kaasaegne kunst, Lääne-Virumaa,

loomeuurimus, välitööd
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Tekstiilikunstnikuna näen oma uurimisobjekti kui sassis lõngakera. Lõngapuntraid

on mulle alati meeldinud harutada. Tuleb vaid kusagilt kinni haarata ja lõngajupi järgi

minna nii kaua kui võimalik. Vahel peab lõnga katki lõikama, et pusa hõlpsamini lahti

harutada. Siis tuleb jälle puntra südamesse jooksnud ots üles leida, uuesti oma vana sabaga

kokku siduda ning kerasse kerida. Algus on alati raske ja see algab küsimusega: kust pihta

hakata? Ühel hetkel on aga kera koos. Ehkki katkendlik, jupid vales järjekorras, siiski on

lõng ühes jorus.

Minu kunstipraktikas on domineerinud maastik, selles paiknevad kohad ja

mälukandjad. Viljelen peamiselt tikandit, gobelääni ja kirjutan murdekeelset luulet.

Viimased kaks aastat olen töötanud ühe konkreetse maastikuga Lääne-Virumaal Kadrina

vallas praeguse Ridaküla loodepoolses osas, kunagises Koplimetsa külas. Valik viimase

kasuks sai seetõttu, et tunnen seda kõige paremini. „Tean oma kodukoha igat kraavinurka,

karjusetraadipiiri, lumesulamisvee prognoositavat kõrgust karjääris. Võin une pealt metsas

pimedas, nii suvel kui talvel, leida üles koha, kus kasvab näsiniin, salu-siumari või

ojamõõl.” (Teinfeldt-Grins 2018: 4)
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Käesolev loomeuurimus lähtub praktikast (practice lead research) (Mäkelä &

Nimkulrat 2018). Uurimust toetavad ka erinevad teoreetilised tekstid, ent töö kulgu

juhtisid kunstniku loomepraktikale omased meetodid nagu töö kaartidega, jalutuskäigud

maastikus, jooniste ja skeemide loomine jms.

Loomeuurimust alustasin maastiku uurimisega, kuhu võtsin kaasa ühe mõtte –

maastik on lugu – ja ühe küsimuse – kus ma olen? Töötasin justkui lõngapuntra harutamise

meetodil. Haarasin ühest lõngajupist kinni, proovisin seda kerasse kerida ning vana

sabaotsa üles leida. Lootsin, et saan oma töö kaudu jõuda lähemale maastiku olemusele,

õppida seda lugema ning kasutada uurimistöös leitut oma loometöös.

Loomeuurimuse käigus lubasin endale uitamist kraavipervedel, karjääris, Kulbi

serval, Uute majade juures, Rebasepesal ja prügimäele viival teel. Uurisin Koplimetsa

maastikku kui kunstnik, proovides samaaegselt kätt inim- ja kultuurigeograafina,

antropoloogina, arheoloogina, etnoloogina, bio- ja geoloogina. Töötasin viies etapis:

– uuritava maa-ala kaardistamine;

– esialgsete andmete kogumine;

– ajaloolise info kogumine;

– lugude ja metafooride otsimine;

– maastiku lugemisoskuse rakendamine.

Loomeuurimus pole kaasaegse kunstniku jaoks võõras töö formaat. Näeme, kuidas

teaduse ja kunsti range eraldusjoon on kadumas, teadustegevuse mõtestamine on

avardumas (Lankots 2016). Teadus liigub üha enam interdistsiplinaarsuse suunas, mistõttu

paljud teadusprojektid kaasavad vähemalt kahte valdkonda (vt Kunstnik + teadlane kogus:

Taavi Suisalu + Siim Pikker).

Viimase poole sajandi jooksul on kunstis interdistsiplinaarseid uurimismeetodeid

palju käsitletud (Ingold 2013, Schneider & Wright 2010, Marcus & Myers 1995),

valminud on ka mitmeid doktoritöid Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemias ning Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis

(Lotman 2021, Kasemets 2017). Lisaks tasub vaadata kaasaegsete kunstinäituste

ülesehitust – näeme, kuidas need põimivad omavahel kunsti, tehnoloogiat ja teadust (nt
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maastiku ja tehnoloogiaga seoses Riga Photography Biennial 2020 Central Event -

Exhibition ‘Screen Age II: Landscape’).

Antud töös uurib kunstnik maastikku ja selle suhet inimesega, see pole aga

eriskummaline. Briti kultuurigeograaf Denis Cosgrove tõstab esile maastikku kui ühte

uurimissubjekti, mis on läbi sajandite olnud mitmete distsipliinide nagu kunstiajalugu,

arhitektuur, ajalugu ja kirjanduse, huvis (Cosgrove, 2008). Ka Eestis on viimastel

aastakümnetel maastikku ja sellega seonduvat tähendusloomet uuritud rohkelt. Mitmed

uurijad on osutanud maastikule kui uudsele võimalusele, mille abil uurida Eesti ajalugu,

kultuuri ja ühiskonda. Peale kunstiteadlaste, on maastikku ja ruumi mõtestanud ka

biosemiootika, ökokriitika, keskkonnaajalugu ja kultuurigeograafia. On uuritud kuidas

kujutatakse maastikku kirjanduses (Maran, Tüür 2005), kunstis (Sarapik 2002) ja filmis

(Näripea 2011).

Kuidas geograafia, kunst ja etnograafia, kui kolm erinevat valdkonda, on

kokkupuutepunkti loonud, seda näitlikustavad Johannes Gabriel Granö Altai kogumikud

(1919, 1921). Tuntud Soome geograaf ja eestikeelse maateaduse asutaja tegi aastatel

1906–1916 seitse ekspeditsiooni Mongoolia, Venemaa, Hiina ja Kashastani piirialale Altai

mäestikku. Oma teostes kirjeldab ta maastiku uurimust läbi inimeste ning nende suulise

pärandi. Pea 700 leheküljelises kogumikus on mitmeid kaarte, skeeme ja suures koguses

fotosid. Iga õhtu joonistas ta detailseid maastiku analüüsivaid kaarte oma reisiteekonnast,

ilmutades fotosid ning pannes kirja kuuldud jutte, müüte ning kirjeldusi maastikust. (Jones

2003) Granö polnud küll institutsionaalses mõttes kunstnik ega etnograaf, ent ta kasutas

valdkondadevahelisi meetodeid. Näeme tema näitel kuidas loodusteadustes on eri

valdkondade põimimine olnud kaua levinud.

Tänapäeval näeme kuidas kaasaegses kunstis on jõuliselt esile tõusnud

etnograafilised võtted ja meetodid. 20. sajandi teises pooles sai võtete ja meetodite

kasutamine kunstis suurt hoogu, kuna traditsiooniline antropoloogia sai suure kriitika

osaliseks. Elo-Hanna Seljamaa nimetab etnograafilist meetodit tabavalt vabavaraks, mis

läbi reformi kõigile priilt kasutatavaks sai. (Seljamaa 2020) Eesti kunstiväljal pole

etnograafilised meetodid võõrad, neid on kasutanud teadlikult või teadmatult kunstnikud

nagu näiteks Eva Sepping, Fideelia-Signe Roots, Eve Kask, Kristina Norman, Jaanus

Samma ja Edith Karlson.
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Käesoleva tööga sarnasel teemal on suhestunud Britta Benno oma doktoritööga

„Mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides: posthumanistlikud maastikud laiendatud

joonistus- ning graafikaväljal“, mida on toetanud kolm isikunäitust, neist viimane Tartu

Kunstimajas „Saamisest maa(stiku)ks“ (2022). Nimetamisväärne on Taavi Suisalu

magistritöö ja loominguline projekt „Kui tähendus kasvab võssa” (2014). Kunstnik Viktor

Gurovi näitus „Aeglased sammud – kõndija maastikus“ (2021) viis jalutuskäigule

rahvusraamatukogu ümbruses ja selle ruumides, eksponeerides Kusta Toomi loomingut,

Rein Muuluka maastikufotosid ning kunstniku enda ekspeditsioonide märkmeid ning

visandeid. Loomeuurimus aga ei piirdu ainuüksi kujutava kunstiga. Ka Andres Söödi

dokumentaalfilm Hando Runneli stsenaristikaga „Exegi monumentum” (1985), mis annab

poeetilise ülevaate Eesti ajalis-maastikest nõukogude aja lõpuperioodini ning avab

maastikus paiknevate artefaktide tähenduse inimese elukaarel, on töö jaoks rohkelt

mõtteainet pakkunud. Viimastest näidetest näeme, kuidas kasutatud on rohkelt fotot,

videot, joonistust, mis kõik kuuluvad ka etnograafide töömeetodite hulka.

Eesti kunstivälja kontekstis on märkimisväärne 2018. a alguse saanud „Kunstnikud

kogudes” projekt, mis viis kokku kaasaegse kultuuri väljal tegutsevad loovisikud ja

väikemuuseumid (Ektermann, Talvistu 2019). Sellest arenes välja projekt „Kunstnik ja

teadlane kogudes”. Residentuuriprogramm, mille eesmärk oli loovisiku ja teadlase

koostööl muuseumi kogude tõlgendamine ja seeläbi laiendada kunstnike dialoogi läbi

pärandkultuuri (Kunstnik + teadlane kogus: Taavi Suisalu + Siim Pikker).

Folklorist Elo-Hanna Seljamaa küsib, mis on kultuuri-uurija ja kunstniku töö ning

väljendusvahendite vahe. Välitöid võivad tema sõnul teha mõlemad, olgu kasutatavateks

meetoditeks vaatlused ja intervjuud, märkmete tegemine ning päeviku pidamine,

pildistamine, filmimine, muul moel dokumenteerimine, arhiivitöö. Metodoloogia on sama,

ent tulemus on erinev. Folklorist küsib: „mis teeb kunstniku pealtnäha etnograafilisest

projektist kunsti ja teadlase sarnaste meetoditega läbi viidud projektist teaduse?” (Seljamaa

2020).

Ühe vastuse pakub välja Hal Foster oma artiklis „Kunstnik kui etnograaf?”.

Kunstiteadlane viitab eetika probleemile, väites, et kunstnike ambitsioon on allutada

kogutud informatsioon isikliku kunstipraktika teenistusse. Läbi selle võib kunstnik
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taasluua ja kinnitada eksotismi ning hierarhilisi suhteid, mida antopoloogiline diskursus

seljatada soovib. (Foster 2005)

Hal Fosteri kriitika on tänuväärne. See on olnud käesoleva loomeuurimuse

kompassiks, kuna minu kui kunstniku jaoks pole ilmtingimata oluline kunstiteose loomine

ja läbi selle isiklike ambitsioonide täideviimine, vaid hoopistükis olla see, kes ühiskonda

teenib. Kunstniku üks olulisematest funktsioonidest on rikastada tema publikut: mitte

võtta, vaid anda, vahendada, esile tuua. Kunstniku positsiooni ühiskonnas võib vaadata kui

sotsiaalsõdalast, kel on vastav positsioon ja võimalus osutada tähelepanu teemadele,

küsimustele ja probleemidele, mis seni seda saanud pole. Foster vastandab oma essees

etnograafilist autoriteeti ja etnograafilist meetodit viidates esimesele kui positsioonile,

millest peaks kunstnik hoiduma (2005 : 307).

Antud töö lahtimõtestamiseks tasub ka küsida, kuidas kaasaegne kunst väljaspool

muuseumiseinu end teostab (Hudelist & Pilipets 2014 : 7). Nicolas Bourriaud selgitab oma

teoses Relational Aestheties suhestuva esteetika mõiste kaudu, kuidas protsess ise on

kunst, selle tulem ehk kunstiteos on aga mitte-kunst ja seeläbi teisejärguline. Suhestuv

esteetika loob demokraatliku suhtlusvormi kunstniku, kunstiteose ja vaataja ehk osaleja

vahel. Bourriaud’ järgi vaatajaid ei eksisteeri, kõik on osalejad. (1998) Sedalaadi kunsti

iseloomustab interaktiivsus, avatus, lõpetamatus; oluline on protsess, teekond ja kaasavus.

Seega on loomeuurimusel ja suhestuval esteetikal palju ühist. Bourriaud’lik mõtteviis

eemaldab kunstnikult surve pidevalt uusi teoseid toota ning laseb tal keskenduda

loometööle kui protsessile, seda eriti kapitalistlikus ühiskonnas, mille üks positiivse

kulgemise näitajaid on tootmismaht. Käesolevat loomeuurimust saab vaadata kui

loometööd, mille eesmärk pole luua läbi kunstiteoste, vaid luua läbi protsessi. Protsess ise

on looming, mis ei vaja õigustust ega kinnitust teoste näol.
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Enne, kui rääkida Koplimetsa ja Uudeküla ajalismaastikest, on oluline peatuda ka

uurimistöös kasutatud olulisematel humanitaar- ja sotsiaalteaduslikel tekstidel ning

põhimõistetel. Selles peatükis avan identiteedi ja koha kokkupuutepunktide abil, kuidas on

nad omavahel seotud.

Loomeuurimuse praktilist tööd on toetanud peamiselt kultuurigeograafia (Cosgrove

2008, Widgren 2004, Lehari 1997, Meinig 1979), kultuuriantropoloogia (Annist 2011) ja

kultuuriteooria (Hall 1996, Nora 1989) võtmetekstid ning loomeuurimuspraktikate

tutvustused (Solnit 2000, Ingold 2013 & 2008, Hannula 2005). Lisaks on olulisel kohal

olnud kunstifilosoofilised tekstid (Jimenez 2016, Bourriaud 1990, Maiste 2011, Santayana

1896).

Töös kasutan rohkelt mõisteid koht, identiteet ja selle narratiiv, mälu ning

ajalismaastik. Mõistmaks paremini nende omavahelisi seoseid, on tarvis teada, mida need

eraldiseisvalt tähendavad.

Kultuuri- ja humanistlik geograafia on 1990. aastatest juurutanud arusaama, et

maastik pole mitte loodus-, vaid kultuuripärane mõiste. Tegu on kultuurivormiga

(Kaljundi, Sooväli-Sepping 2014: 16), kus inimtegevuse nähtavad ja nähtamatud jäljed

koos looduskeskkonnaga ning inimese suhtega sellesse moodustavad maastiku. Maastik on

ühtne tervik, mis hõlmab endas nii looduskeskkonda, inimtegevust kui ka maastikule

omistatud tähendusi, väärtusi ja kuidas maastikku tajutakse. (Pärdi jt 2008 : 20) Näiteks on

uurijad käsitlenud maastikku kui meeletaju tulemusena tekkinud kujutluspilti (Tuan 1979),

sotsiaalseid ja kultuurilisi sõnumeid täis kirjutatud ekraani (Claval 2004), maa- ala

välisilmet läbi kehalise ja meelelise tunnetuse (Granö 1929), nägemisviisi (Cosgrove

1988). Millele aga eriti tähelepanu pöörata: maastik on tervik, koosnedes nähtavast ja

tajutavast ning neid suunavaist tegureist. Inimene on nende märksõnade kolmnurga – koht,

mälu ja identiteet – keskmes.

Käesolevas uurimistöös on justkui pjedestaalile asetatud Koplimetsa ehk üks koht

ruumis. Koplimetsa ehk koht on kehastunud ruum: kui ruum on abstraktne, matemaatiline
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konstruktsioon, siis koht on sündmustest rikastatud piiritletud ruum, mis märgib inimese

seost sellega (Lehari 1997). Olla inimene, tähendab olla kohal (Cresswell 2004). Samas

vaidlustab pidev mobiilsus kohta ja selle identiteeti, mistõttu tasub koha olemust avada

laialtlevinud juurte metafoori asemel teedega. Teede ristumispaigad loovad koha.

Kunstnikuna näen ma kohta kui performatiivset ruumi. See on ka üks oluline

põhjus, miks loomeuurimuse üks uurimismeetoditest on liikumine uuritavas maastikus,

olgu selleks jalutuskäigud üksi või koos kaaslasega, rattasõidud, retked maastikusõidukiga

või lumesaaniga. Kohad on protsessi ja praktika tulem (Cresswell 2004). Neis luuakse ja

neid luuakse, mistõttu on nad pidevas muutuses, lõpetamata. Koplimetsa näitel on

asjakohane küsida, kuidas kohta on loodud ja kuidas seda tehakse tulevikus, kui kohta –

selle maastikku – on drastiliselt muudetud?

Maastik pole ainuüksi inimtegevuse areen, neutraalne taust, vaid võimumängude

aktiivne osaline. Selle läbi on maastik üks olulisemaid tööriistu rahvusliku ja ühiskondliku

identiteedi loomisel (Mitchell 2002). Maastik on poliitiline ja ideoloogiline nähtus, mis

mõjutab ühiskonda ja taastoodab ühiskondlikke suhteid (Kaljundi, Sooväli-Sepping 2014:

15). Iga uus sotsiaalmajanduslik formatsioon kujundab endale omaenda sümbolite ja

tähendustega maastiku ning üritab eelmise formatsiooni jälgi maastikust kustutada

(Cosgrove 1998).

Koha ja identiteedi olemus on sarnane. Mõlemaid iseloomustab protsess,

lõpetamatus ja performatiivsus. Identiteet on omistatud märkide kogu (Ehala 2018) ja

sotsialiseerumise tulemus (Althusser 2006). Keeleteadlane Martin Ehala võrdleb

identiteedimärke isegi kaubaga, mida on võimalik hankida, kaotada või isegi varastada

(Ehala 2018).

Kui identiteet on omistatud märkide kogu, siis mälu on vahend, mis aitab neid

märke korrastada, struktureerida, kategoriseerida. Robert Reifi ja Martin Scheeneri (1959:

25) mälu definitsioon ilmestab hästi identiteedi ja mälu seost: mälestustega kaasneb

autobiograafiline indeksi tunne, millega käib alati kaasas isiku ajalise pidevuse tunne.

Mälu loob identiteedi narratiivi.

Kunstiajaloolane Juhan Maiste kirjutab oma teoses „Kolmas silm: essee ilusast

maastikust” kuidas mälu on inimeseks olemise tähtsamaid eeldusi. Mälu on kultuur, mille
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kaudu on inimene olemas. Tema sõnul tähistab mälu võimet luua erinevatest

meelekujunditest faktid, neid omavahel võrrelda, neid üle korrata ja samal ajal olla valmis

uute vastuvõtmiseks. Keerulise mäluprotsessi tulemus on ettekujutus maailmast ja meist

enesest. Mälu ehitab silla olemuse ja olemise vahele (2011). Mälu tasub vaadata ka

ruumiliselt, see on tegevuspaik.

Mälu-uuringutes on kasutatud rohkelt erinevaid termineid nagu ühiskondlik mälu,

ajaloo mälu, kultuurimälu. Sotsioloog Maurice Halbwachs tõi esimesena käibele mõiste

kollektiivne mälu. Selle läbi avas ta mälu läbi ühiskonna silma, väites, et individuaalne

mälu on sõltuvuses ühiskondlikust mälust. Sotsioloog toob kokku ka mälu ja ruumi,

rõhutades ehitiste, monumentide jms tähtsust mineviku kohta käivate teadmiste

edasikandmisel. (Halbwachs 1997). Mälestused paigustuvad, need muutuvad paikseks.

Pierre Nora tõi kasutusele mõiste mälupaik, mille järgi ühest sümboolsest elemendist on

saanud osa kogukonna mälupärandist. Mälupaik toob kokku identiteedi, mälu ja koha.

Tegu on ühe inimkoosluse kollektiivses mälus suure sümboolse tähenduse saanud märgiga.

Enamasti on mälupaigaga seostatud materiaalset või sümboolset paika. Selleks võib olla

Võnnu, Mahtra või Vargamäe, samas on mõistet avatud ka näidetega nagu aegruum, isik,

ese, amet või seisus, toit, teos, asutus, sündmus vms (Undusk 2011). Ka mälestusmärgid ja

muuseumid võivad olla mälupaigad. Kõigi nende mälupaikade abil saab teadlikult

kujundada kollektiivset mälu (Huyssen 2003 : 94).

Viimastel aastakümnetel on aina rohkemad uurijad ning ka kunstnikud tegelenud

mälu ja (käesoleva uurimistöö jaoks eriti olulise) mälupaikade ning maastiku ja ajaloomälu

suhete uurimisega (Kaljundi 2007; Undusk 2011). Mis on aga selle ajaloo käsitlusviisi

puhul uus, on vaade mitte ainuüksi ajaloolistele sündmustele, kangelastele või

muuseumikõlbulikele objektidele, vaid uuritakse, kuidas on möödunu avaldanud mõju.

Küsitakse kuidas on minevikku erinevatel aegadel mäletatud, millised mineviku versioonid

on jäänud domineerima, kuidas tekivad traditsioonid ja rituaalid, mis üldse on

mälestusväärne ning millised narratiivid ja metafoorid kujundavad meie identiteeti. Tasub

vaadata ka praegustele kultuuri ääremaadele – küladesse, kraavipervedele, prügimäele

viivale teele. Linnadest külade ja metsade poole; tähtsatest, nähtavatest ja

meelespeetavatest hoonetest unustatud varemete suunas (Runnel 1998: 450). Selle poole,

millest pole veel saanud tugeva identiteediga mälupaik.
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Muidugimõista ei pea igast külast, kohast või paigast saama mälupaik, mida iga

eestlane teab ja tunneb ning millega ta end ka seostab. Ka ei pretendeeri sellele minu

uuritav Koplimetsa. Küll aga on meil vaja rohkemaid Vargamägesid, Paunveresid ja

Käsmusid – välja arenenud mälupaiku, millel on väärikas identiteet ning mida on

atraktiivne enesega seostada. Vargamäe, Paunvere ja Käsmu on head näited, kuidas läbi

loomeinimeste tööviljade on külast saanud koht ka inimese jaoks, kel sellega otsest seost ei

ole. Käsmu puhul tasub välja tuua kunstniku Eve Kase pikaajalist tööd dokumenteerides

läbi kaamera Käsmu inimesi ning maju (Kask, 2019, 2003) ning 2020. aastal aset leidnud

loovuurimuslikku näitust „Kuidas rääkida salapaigast seda reetmata“.

Samas võib vaadata Koplimetsat kui kaalukivi mälupaigale kui sellisele. Mõistes,

et kultuuriliste meediumite aktiivse ja mitmekülgse (Rigney 2005 : 20) panuse läbi on

võimalik luua mälupaiku, näiteks seda sama eelpoolkirjeldatud Käsmutki, siis näeme, et

mälupaik võib olla tehislik konstruktsioon, lavastuslik.

Siinkohal tasub nimetada erinevate mälu-uurijate lahkarvamust mälupaikade rolli

osas. Jan Assmanni mäluteooria järgi on loometöö viljadel (kunst, kirjandus, film, muusika

jms), monumentidel ja rituaalidel esmane roll kogukondliku mälu loomisel. (Assmann

2012). Mistõttu on kultuurimälu valikuline ning koondub vaid piiratud arvu mälupaikade

ümber. Pierre Nora väidab aga, et mälupaikadel on teisejärguline roll. Tõeliseks mäluks

nimetab ta kogukondlikku mälu. (Nora 1989) Sellega seletab ajaloolane mälupaikade

rohkust – need eksisteerivad, kuna mälu tõelised ja loomulikud kandjad ja keskkonnad on

kadunud.

Üks on kindel – läbi mälukandjate, olgu need inimesed või mälupaigad, on meil

juurdepääs minevikule, selles paiknevatele kohtadele, sõnadele ja lugudele. Kui

kogukondlik mälu katkeb või on puudulik, aitab mälupaikade aktiveerimine mälu taastada.

Koplimetsa puhul on kogukondlik mälu katkenud, alles on jäänud peamiselt esemelised

mälukandjad, vihjed maastikus. Vaid läbi nende saame ligipääsu minevikku.

Muidugimõista tuleb olla eneseteadlik ja -kriitiline, kuna kultuurimälu on alati seotud

ühiskonna olevikuvajadustega. Mälu, identiteet, maastik – neid kõiki iseloomustab

protsess.
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Ajalismaastik, mida läbi töö rohelt kasutatud, kätkeb endas ajavahemikku, milles

on maastikus esinenud ulatuslikku teisenemist erinevalt eelmisest. See tähendab seda, et

ühe kindla ajavahemiku jooksul, näiteks nõukogude ajal on maastik muutunud võrreldes

eelnevaga nii, et sel on oma eripära. Hannes Palang eristab Eesti maastikus viite erinevat

maastikuetappi: muistsed, mõisa-, talu-, nõukogude ja postmodernsed maastikud (Palang

2008: 25). Ivar Arold aga toob välja antropogeense maastiku (Arold 1991). Palangu

maastike ajalised piirid on sarnane W. Vos ja H. Meekes (1999) käsitlusele, kus nad

eristavad Lääne-Euroopas postmodernseid, tööstus-, traditsioonilis-, keskaegseid- ja

antiikseid ehk eelajaloolisi maastikke. Uurijate järgi vahetuvad ajalismaastikud vastavalt

võimupositsioonide vaheldumisega, olgu selleks üleüldiselt inimene või

sotsiaal-majanduslik formatsioon.

25



Üks esimestest olulistest tekstidest, mida ma loomeuurimuse alguses lugesin, oli

Aet Annisti „Otsides kogukonda sotsialismijärgses keskuskülas: arenguantropoloogiline

uurimus” (2011). Kuigi antropoloog töötas Lõuna-Eestis, tundsin selles ära oma

uurimisobjekti. Annisti uurimus toob selgelt välja olulise valupunkti, mida on endaga

kaasa toonud ühe võimupositsiooni asendumine teisega: ühe piirkonna identiteedinarratiivi

katkemine, millega võib kaasneda ajaloo hammasrataste vahele jäämine.

Maykel Verkuyten kirjutab oma raamatus The Social Psychology of Ethnic Identity

(2004) eneseteadvusest. Ta väidab, et organisatsioonide ja kogukondade peamine

lagunemise põhjus on puudulik või nõrk identiteet. Kel tugevat eneseteadvust pole, seda

peetakse nõrgaks, sel puudub suund ning see näib olevat segaduses. Identiteeti peetakse

heaks ja ihaldusväärseks ning see loob moraalset väärtust. Tuleb siinkohal toonitada, et

identiteedist rääkidest ei peaks keskenduma indiviididele ega ühiskonnale, vaid hoopiski

nende suhtele (Erikson 1966). Identiteet kätkeb endas ennekõike kuidas ühiskond üht

identiteeti vastu võtab ning seda käsitleb, olles vastastikuses suhtes.

Identiteet aga oma olemuselt on poliitiline ja ajalooline konstruktsioon, mis on

kergesti mõjutatav. See on pidevas muutumises ja teisenemises. (Verkuyten 2004)

Identiteedid on alati suhtelised ja poolikud, lõputus arenguprotsessis (Hall 1996 : 89).

Identiteet on ühtaegu nii võimu ressurss iseenesest kui ka osa valdavast võimu

positsioonist. Eneseteadvust nähakse subjektina, mis on allutatud pidevalt muutuvatele

võimusuhetele. (Verkuyten, 2004) Pole oluline küsida, kes ma olen või kust ma tulen, vaid

hoopistükis, kelleks ma võin saada, kuidas mind on kujutatud ning kuidas see mind

mõjutab. Stuart Hall kirjeldab identiteedi kujunemist tabavalt nõelasilmaga: identiteet saab

alguse siis kui üks vaatab läbi nõelasilma teist (1991 : 21). Seeläbi on üks parimaid

küsimusi, mis aitab avada kohalikku identiteeti, on: „Kus ma olen?”.

Aet Annist heidab oma uurimuses valgust kahele Põlvamaa keskuskülale ning

nende nõrgale eneseteadvusele. Suuri muutusi tõi endaga kaasa Nõukogude Liidu

lagunemine, mille kõige rängemaid mõjusid on just nimelt maapiirkonna elanikud
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tundnud. Pole harvaesinev kuulda stereotüübist, mille järgi sotsialismijärgsed külad on

kultuuritud, identiteeditud (Annist 2011). Tihti vaadeldakse maaelu kui urbanismi tekke

eelset staadiumi (Lehari 1997). Eesti maaelanikke on kujutatud pikalt kui seltskonda, kes

on takerdunud sovetlikku mentaliteeti, kes ei suuda ülejäänud riigiga sammu pidada

(Annist 2011). Kogukonnatunnetuse puudumine loob aluse väga erinevatele

vajakajäämistele ning ülekohtustele stereotüüpidele – linn kui maa mõõdupuu –, mis

omakorda takistavad omavahel tihedalt seotud probleemide nagu vaesus, vananev

elanikkond, naiste ja noorte väljaränne, sõltuvusprobleemid, lähisuhtevägivald jms

seljatamist.

Koplimetsa üheskoos paljude teiste Eesti maapiirkondadega on katkendliku

identiteediga. Mitte ainuüksi Nõukogude Liidu lagunemine pole sellele protsessile kaasa

aidanud, vaid ka taasiseseisvumise periood. Eesti Vabariik ühes teiste Ida-Euroopa

riikidega on töötanud selle nimel, et oma valusat ajaloopagasit seljataha jätta, kasutades

sellega mitte tegelemise, unustamise ning eitamise taktikat. Tänase eestlase ajalootunnetust

võib iseloomustada kui linlikku rahvuslikku nostalgiat, mis tegeleb unustamise, mitte

mäletamisega. Tema soov minevik hüljata ning omandada lääne mentaliteet on olnud

erakordselt kiire. „Lääs on “tõelise enda” kehastus, miski, milleks rahvas pidanuks saama,
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kui pool sajandit okupatsiooni poleks seda takistanud” (Annist, 2011). See hoiak on loonud

Eesti ühiskonnas piirkonnad, ajaloosaared, mis on jäänud identiteedituse hammasrataste

vahele. Säärast mõtlemisviisi sobib hästi kirjeldama antropoloog Dijuk van Rijk mõiste

“antinostalgia”. Antinostalgiat iseloomustab see, et sellise nostalgia objekt on tulevik,

mitte minevik ning minevikku ei taheta mäletada ja mineviku sotsiaalsed suhted

katkestatakse (Rijk 1998 : 157).

Ka Koplimetsa uus küla on seadnud enda eesmärgiks progressi, vaadates eeskätt

tulevikku, mitte minevikku. Tehes külaelanikega intervjuusid, millest töö teises osas ka

täpsemalt juttu tuleb, oli tunda, kuidas külas on palju valusat ajaloopagasit ning rohkelt

teemasid, millest ei taheta või ei osata rääkida. Ehk on see see rahvuslik nostalgia, mis

tahab unustada, mööda vaadata ja mitte mäletada? Seda, mida minuga jagati, otsustati

jagada pigem vihjamisi ja ebalevalt. Polnud harv kohata lauset: „ma ei tea, kas ma võin

seda sulle rääkida”. Näiteks ühe intervjuu lõppedes kuulsin pealt, kuidas mu

intervjueeritav küsis teise külaelaniku käest, kes samuti intervjuu ajal läheduses oli ja meie

vestlust pealt kuulas, kas ta tohtis rääkida mulle ühest konkreetsest isikust. Peamised

teemad ja täpsemad asjaolud, mille puhul oli tunda kõhklemist, olid seotud

võimupositsioonide vahetusega ning nendega kaasnevatest heitlikest oludega (maade ja

varade ümberjaotus, küüditamisega seotud asjaolud jms).

Väga hea näide on ka küla ajalooga suhestumine. Enamike intervjuueritavate

teadmised küla ajaloost olid napid. Intervjuusid planeerides panin tähele külaelanike

diskussiooni ja soovitusi, kellelt ma võiksin küla ajaloolist infot koguda. Läbiv eeldus oli

see, et sisserännanud ei oska anda informatsiooni, neil puuduvad sellekohased teadmised.

Sisserändajate all peeti silmas neid, kes tulid nõukogude ajal lähedalasuvasse kolhoosi

tööle või on külla sattunud elama hiljem, peamiselt pere loomise eesmärgil. Kui proovisin

koos intervjueeritavatega küla ajalugu paika panna, siis tihtilugu oli intervjueeritavate

jaoks nõukogude liidu aegne periood justkui ebaoluline. Paljud olid üllatunud, et mind ka

see periood küla ajaloo kontekstis huvitab. Sarnane reaktsioon tekkis, kui küsisin kaasaja

kohta – Eesti taasiseseisvumisest tänapäevani.

Oma intervjuude käigus ei kohanud ma kedagi, kes oleks koduloo uurimust

teostanud. Ainsa erandina oli üks 2010. a teises pooles külla elama tulnud giidi haridusega

naine, kes oli uurinud Geoportaalis küla lähiümbruses paiknevaid pärandkultuuri objekte.
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Ka see erand on kõnekas, mis toetab argumenti, mille kohaselt domineerib unustamise

tahe, mitte mäletamise.

Huvitav näide mineviku eitamisest on küla nimi. 1977. a liideti lähedalasuva Põima

(Peymell) tütarküla Ridakülaga Koplimetsa, Uudeküla, Tõrma (Tormever, Терма) ja

Vanamõisa (Wannamois) (Ridaküla). Pikk ussjas küla, nagu tänased külaelanikud seda

nimetavad, hakkas kandma nime Ridaküla. Reformiga liideti kokku 6 küla, mistõttu

Koplimetsa, nii ka Uudeküla, enam ei eksisteerinud. Nõukogude Liidu praktika viis oma

võimupositsiooni inimeste sõnakasutusse ning see on tänaseni kasutusel.

Toponüüm ehk kohanimi võib esmapilgul tunduda objektiivse nimisõnana, ent

tihtipeale muutuvad kohanimed ühes uue võimu pealetulekuga. Säärase protsessi kohta

kasutatakse terminit „toponüümiline puhastus“, mis on üsna hõlbus viis mõjutada kohalike

elanike meelsust (Rose-Redwood et al., 2010). Igapäevaselt külastatavate paikade ümber

nimetamise abil jõuab uuele võimule iseloomulik või soodne nimi varem või hiljem rahva

keelekasutusse. Pole oluline, kas kodanikud kasutavad uut kohanime ideoloogilistel,

praktilistel või igapäevastel põhjustel, uus mõtteviis on igal juhul toponüümi kasutava

inimeseni jõudnud. Ka Juri Lotman ja Boriss Uspenski (1999) on väitnud, et kõige

tõenäolisemalt avaldavad identiteedile mõju muudatused avalikus ruumis, tuues näiteks

vanade monumentide kõrvaldamist ja uute püstitamist, teede, väljakute jms

ümberkujundamist ja -nimetamist.

Kui küsides, kas vanad nimed – Koplimetsa, Vanamõisa, Tõrma – võiks taas

kasutusele võtta, siis on kohalike reaktsioon emotsioonitu. Kuigi paljud orienteeruvad

külas vanade nimede järgi, eristades omavahel Vanamõisat, Tõrmat ja kohati ka

Koplimetsat, siis peamiselt domineerib mõtteviis: „mis olnud, see on”. Ehk nimede

ametlikku taastamise kohast tugevat huvi pole külaelanikel olnud.

Kui aga küsida kuidas unustamine maastikus esineb, pakun vastuseks välja tugeva

soovi oma elukeskkonda korrastada. See hõlmab endas igasuguste varemete,

ebaotstarbeliste vanade abihoonete, võsa jms eemaldamist. Selle tahte järgi peab

maastikku iseloomustama korrapärasus: regulaarselt niidetud muru, pügatud puud ja

põõsad, risttelje järgi istutatud mets, kuivendatud soised alad, maapinna ühtlane siledus

jms. Näiteks on lohkude ja kõrgemate osade ühtlustamine osa pidevast

29



maastikuhooldusest. Eesti geograaf Ivar Aroldki (1991) on maastiku olemuse definitsiooni

kaasanud lause „Inimene püüab maastike erisusi tihtipeale tasandada”.

Peale tugeva sooviga seljatada minevik, on sellega ühes liikunud elu kese ka linna.

Juba hilisel nõukogude ajal kadusid erinevused linna, eeslinna ja maa vahel. Neid

piirkondi on ühtlustanud massimeedia, ideede, inimeste ja kaupade liikuvus (Lehari 1997;

Relph 1976 : 90). Lisaks on kadumas erinevused ka kohtade vahel väljaspool Eestit. Nende

nihete teadvustamine on esile kutsunud romantilise nostalgia, mida Kaia Lehari nimetab

kaotatud maailma tagaigatsemiseks. Otsitakse kaotusest ja võõrandumisest tagasiteed.

Olgu selleks ühtsuse, kogukonnatunde, rahvalikkuse, tähendusrikkuse, ehtsuse ja juurte

otsimine või hoopistükkis võimaluste leidmine, kuidas eristada linnalikkust või

maalikkust. Traditsioonide taaselustamine ja uute linnaliste keskuste loomine on suunatud

globaalse küla idee vastu. Kaia Lehari nimetab seda isegi globaalseks ideoloogiliseks

kolonialismiks. (Lehari 1997). Säärane romantism on nostalgia, mida kannustab idee

ajaloost kui allakäigust. Märkimisväärsele osale Ida-Euroopa rahvastikust on muutused

tähendanud sotsiaal-majanduslike olude halvenemist, mille tulemusel on aktiveerunud

soov naasta minevikku, mitte läände. Nende inimeste nostalgia on põhjustanud ootamatu

vaesus ja ebavõrdsus (Annist 2011), mis omakorda on populariseerinud parempoolseid

poliitilisi vaateid. Tasub rõhutada, et nostalgia on aldis poliitilisele manipulatsioonile

(Kõresaar 2008). Nostalgia retoorikale on omased motiivid nagu kuldaeg, sellele järgnev

langus, kojutulek ja pastoraalsus (Tannock 1995 : 454), mis aitavad inimesel vaadata

minevikku ja selle info põhjal oma identiteeti rekonstrueerida.

Globaalse küla kolonialism on omakorda ideoloogia, mis eitab koha ja selle elanike

identiteedi iseäralikkust. Koplimetsa küla elanik seisab taaskord uue võimukorra ees, olles

survestatud selle identiteedi ülevõtmiseks. Üks nõrk identiteet asendub taaskord teisega.

Paljud uurijad (Relph 1976, Augé 1999) räägivad üleilmastumise kontekstis ka

kohtade ja kohatunnetuse kadumisest. Kanada geograaf Edward Relph kasutab mõistet

placelessness, millega märgib kohtade iseloomu ühtlustumist: „Nad mitte ei näe ega ole

tunnetuslikult sarnased, vaid pakuvad meile ka samu magedaid võimalusi midagi kogeda.”

(Relph 1976 : 90). Marc Augé (1995) räägib mitte-kohtade – lennujaamad, ostukeskused,

maanteed – kontekstis sellest, kuidas inimesed nendes samaaegselt kõrvu eksisteerivad
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ilma tegelikult koos elamata. Antropoloogi sõnad on kui hoiatus: igast kohast võib saada

mitte-koht, kui selle elanikud kaotavad end globaalse küla maastikku.
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Käesolev uurimistöö saab alguse infokillust, mis lõhkus ära Koplimetsa

identiteedinarratiivi. Nagu eelnevalt ka mainisin, siis olen Koplimetsaga tuttav, kuna olen

selles külas oma elu esimesed 20 aastat elanud. Terve see aeg arvasin, et tegu on uue

külaga, mis Nõukogude Liidu lagunemise tõttu ei ole veel oma identiteeti saanud

kasvatada. Küla hoonestik on suures osas ehitatud nõukogude aja teises pooles

lähedalasuva Lembit Pärna nimelise Kalevi kolhoosi külje alla. Mitmed neist tüüpprojekti

järgi ehitatud majakarpidest seisid pikalt tühjana. Eesti taasiseseisvumisperioodi alguses

kolisid pered veel ehitusjärgus olevatesse majadesse sisse ning alustasid üheskoos uue

riigiga kodu ja seeläbi ka küla loomist. Olen näinud läbi kolme aastakümne, kuidas külla

on rajatud kõik, mis ühes külas olema peab – uued hooned ja teed, viljapuuaiad, püstkoda

ja külakiik. Koplimetsat iseloomustabki ainult üks kestev ehitustöö. Kõik on uus,

kaasaaegne, Koplimetsa on osa arengust.

Alustades aga oma kunstipraktikat, mille eesmärk oli uurida maastiku olemust, sain

ninanipsu! Ei ole see küla üldse mingi uus ja minu eluaja järgi mõõdetav. Küla on väärikas

vanuses, selles on asustus olnud kirjalike allikate sõnul alates 19. sajandist. Selles on

elanud värvikaid karaktereid, seal on rõkanud tugev rahvapärand. Kuhu see kõik aga

kadunud on ja miks? Sellele küsimusele käesolev uurimisretk maastikus aitabki vastata.

Ameerika geograafi Donald Meinigu järgi näeb inimsilm maastikku üheksal

erineval viisil: maastik kui looduskeskkond, elupaik, inimtegevuse lava, süsteem,

probleem, rikkus, ideoloogia, ajalugu, koht, esteetika (Meinig 1979). Mind kui uurijat on

huvitanud maastik kui mälukandja. Selle vaate järgi on võimalik maastikus määrata iga

selle elemendi ajalist kuuluvust ja seeläbi maastikku lugeda. Maastik pakub endas vihjeid,

tõendeid ja artefakte sellel elavate ja tegutsevate inimeste ning ühiskondade kohta.

Maastikus manifesteeruvad näiteks vabadus, väärtused, tõekspidamised, võim ja jõud,

modernsus ja progress. Maastik on ühtlasi lugu ja seeläbi lugude edasiandmise vahend.

Maastike lugemisoskusest kui teaduslikust praktikast on kirjutanud Mats Widgren.

Tema sõnul on see oskus olemas kõigil ning see praktika leiab kasutust igapäevaselt. Üks
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näide, kus see tegevus avaldub, on maastiku representatsioonide meediapildis, kunstis ja

kirjanduses tõlgendamine. Ka kõrvutab ta maastiku lugemisoskust nägude

lugemisoskusega (Widgren 2004 : 460). Teadlased analüüsivad maastikku arvatavasti

sarnase oskusega (Nesheim 1998), küll aga on see ekspertteadmine tulem pikaajalisest

formaalsest analüütilisest protseduurist (Widgren 2004 : 460–461).

Visuaalse info jõulise esiletõusmisega on tavainimene omandanud oskuse

semiootiliste märkide tõlgendamiseks. Tarbijatena mõistame, millist kuvandit soovib edasi

anda näiteks Eesti Energia, kasutades oma reklaamfotodel metsamaastikku või millist

meeleolu tekitab ökotoote pakendil olev illustratsioon kuldkollasest põllust ja veskist.

Maastik aga ei ole ainuüksi märk, sümbol või ikoon; maastik on protsess (Meinig 1979).

Selle avamiseks ehk lugemiseks on tarvis analüüsida maastikus paiknevaid vorme ning

nende võimalikke funktsioone (Widgren 2004 : 460).

Inimgeograaf toonitab, et kiirete ja heitlike maastikumuutuste tagajärjel võib

juhtuda, et ei tavainimesed ega ka uurijad oska maastikku lugeda (2004 : 455–466). Suur

muudatuste tegija maastikus on inimene, misläbi on kõik maastikud antropogeensed.

Antropogeensete maastike liigitused arvestavadki kas maastikukomponente või kui

suurt osa maastikuüksustest on muudetud. Muutused algavad väikestest elementidest,

näiteks elektriliinid, tööriistakuurid, piimapukid. Andres Söödi ja Hando Runneli „Exegi

monumentum” tutvustab, kuidas muutustele on altimad justnimelt tööga seotud hooned,

rajatised jms: „Kõige hävivamad hooned on inimese ihurammuga tehtavad töö paigad:

kuurid ja laudad, isegi sepipajad ja töökojad iganevad.”.

Tavapärasemad jaotused on: muutmata, nõrgalt, keskmiselt või tugevasti muudetud

maastik (Arold 1991 : 28–29). Kolm peamist tegurit maastiku muutumisel on looduslikud,

majanduslikud ja poliitilised protsessid, näiteks maaparandus, linnastumine, maareform

jne.

Peamiselt seisavad muutused järgnevas: a) loodusliku ökosüsteemi asendamine

põllumajandusega, b) looduslike taime- ja loomakoosluste koosseisu muutmine, c)

muldade muutmine, d) veerežiimi muutmine ja tehisveekogude loomises, e) põhjavete

liikumissuundade muutmises, f) väiksemate pinnavormide kuju muutmises või uute
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vormide ehitamises, g) pinnase erosiooni- ja deflatsiooninähtuste süvenemises, e)

loodusliku pinnase ja mulla katmises ning f) rajatiste loomises. (Arold 1991 : 28–29).

Mats Widgren pakub välja neli mõistet ehk alustala lugemaks maastikku kriitiliselt,

formaliseeritud ja struktureeritult. Nendeks on vorm, funktsioon, protsess ja kontekst

(2004 : 463). Maastiku lugemiseks tasub küsida järgnevat:

- Milliseid objekte või maastikuelemente on näha?

- Mis on nende objektide/ elementide kasutusotstarve?

- Kuidas on need objektid/elemendid tekkinud/ kujunenud/ kasvanud/

arenenud?

- Milline on vaadeldava maastiku ajalooline taust?

Need küsimused aitavad jõuda loomeuurimuse tuumani. Ent, nagu Meinig ja

Widgren toonitavad, on esmalt tarvis teostada põhjalik konteksti analüüs.

Juhtumiuuring, mis tegeleb Koplimetsa maastiku lugemisega, on üles ehitatud viies

erinevas etapis (Tabel 1). Esimeses etapis kaardistasin uurimisobjekti, pannes paika

uuritava välja piirid. Teostasin rohkelt jalutuskäike ja tegin kohalike elanikega

ekspeditsioonretkesid raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse lumesaaniga ja

maastikusõidukiga. Teises etapis kogusin esialgseid andmeid Koplimetsa küla ajaloo

kohta. Peamine allikas oli ainus tänase seisuga elus olev isik, kes on Koplimetsa külas

sündinud. Kolmandas etapis panin paika küla ajaloo, töötades mäluasutustes ja arhiivides.

Paralleelselt sellega lõin ja kavandasin ka kolm kunstiteost. Neljas etapp keskendus lugude

ja metafooride otsimisele, selles teostasin külaelanikega intervjuusid. Viiendas etapis

analüüsisin tehtut ja tegin kokkuvõtte, mille eesmärk on anda ülevaade kuidas lugeda

Koplimetsa maastikku.
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Etapp

Uuritava maa ala
kaardistamine

Eelteadmiste
kogumine

Koplimetsa
ajalismaastikud

Lugude ja metafooride
otsimine, kunsti-
teoste loomine ning
kavandamine

Maastiku
lugemisoskus

Uurimisküsimus või metafoor

Kus ma olen? Kus ma olen? Maastik on lugu Maastik on lugu Kuidas lugeda
maastikku?

Tegevused

- jalutuskäigud,
ekspeditsioon-
retked
- kaartide analüüs

- intervjuu
uurimistöö
võtmeisikuga
- arhiiviallikate
kaardistamine
- kaartide analüüs

- töö arhiivis
- jalutuskäigud
- teooria
lugemine

- küsitluskavade
koostamine
- küsitletavate
teavitamine
intervjuud
- jalutuskäigud
- teooria lugemine
- kunstiteoste loomine
ja kavandamine

- magistritöö
kirjutamine ja
kokkuvõtete
tegemine

Dokumentatsioonivahendid

- pildistamine
- video-
grafeerimine
- heli salvestamine
- murde
dokumenteerimine

- intervjueerimine
- märkmed

- märkmed
- lugemispäevik
- foto-
grafeerimine
- joonised

- märkmed
- küsitluslehed
- pildistamine
- video-
grafeerimine
- heli salvestamine
- lugemispäevik

- märkmed
- kirjutamine
- joonistamine
-
fotografeerimine
- lugemispäevik

Andmekandjad

- fotod
- videod
- helisalvestused
- transkriptsioonid
- tekstid
- lugemispäevik
- välitööpäevik
- murdepäevik

- fotod
- helisalvestused
- transkriptsioonid
- lugemispäevik
- välitööpäevik

- tekstid
- illustratsioonid
- lugemispäevik
- välitööpäevik

- leidobjektid
- fotod
- videod
- helisalvestused
- transkriptsioonid
- tekstid
- lugemispäevik
- välitööpäevik
- installatsioon „Kus
ma olen?”
- gobelään „Lugudeta
maastik”
- gobeläänkavand
„Anna Paulmanni
õunapuu”

- tekstid
- fotod
- illustratsioonid
- lugemispäevik
- välitööpäevik
- magistritöö

Tabel 1. Loomeuurimuse „Kuidas lugeda maastikku?” viis etappi.

35



36



Uurimustöö algas sügisel 2021. aastal. Juhtumiuuringu esimeses etapis kaardistasin

uurimisobjekti. Määrasin, millised on maa-ala piirid, mida uurin. Selle tarbeks teostasin

rohkelt jalutuskäike, sõite ratta ja maastikusõidukiga (Foto 1) külas ja küla ümbruses.

Dokumenteerisin külamaastikku pildistades keskendumata konkreetsetele maastiku

elementidele (nt Foto 2) ja teostasin rohkelt jooniseid ning skeeme. Lisaks uurisin kaarte ja

joonistasin neid ümber. Läbi dokumenteerimisvahendite lõin välja ja markeerisin selle

piire (Metsvahi 2017 : 130).

Foto 1. Vasakul Francesco Rosso, kes aitas operaatoritööga ekspeditsioonkäikudel, paremal töö autor. Foto

on tehtud suletud Tapa prügimäele viival teel. 2022

Maastiku kõige paremaks tundmaõppimiseks on tarvis seda läbida liikudes,

seetõttu oli see ka üks olulisemaid uurimismeetodeid kogu töö vältel. Inimgeograaf Yi-Fu

Tuan suunab meid meid vaatama kohta kui pausi: ruum lubab liikumist, koht aga on

liikumise peatumine (Tuan 1997 : 6). Igast geograafilisest punktist saab tänu kahele
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komponendile, liikumisele ja seisatamisele, koht. Liikusin erinevate vahenditega, neist

peamine oli jalgsi, mida on ka paljud teised uurijad ja kunstnikud oma kunstipraktikas

kasutanud (Burnard jt 2016, Ingold & Vergunst 2008, Solnit 2000). Läbi nende käikude

uurin, kuidas maastikku kasutatakse, ja otsin kultuuriajaloolise indeksi jälgi. Kogun

informatsiooni läbi psühhofüüsilise kogemuslikkuse ja liikumise. Minu kui uurija keha ja

meeled on põhilised väljenduslikeks vastuvõtjateks ja meediumiteks, sillaks uuritava ja

lõppväljundi vahel. (Metsvahi 2017 : 288–291).

Foto 2. Koplimetsa edelapoolne osa. 2021

Alustasin lugemis-, välitöö- ja murdepäeviku pidamist. Esimesse koondasin

teoreetilist kirjandust, mis aitas mul aineses orienteerumist hõlbustada, loomeuurimust

planeerida ning hilisemates etappides uuritut analüüsida. Lugemispäevikusse märkisin

lisaks teoste põhiandmetele ka sisukokkuvõtte märksõnade näol ja omapoolse

kommentaari loetust. Lugemisvara soovitusi küsisin kunstnikelt, inimgeograafilt,

ajaloolaselt ja ühelt Eesti kirjandusteadlaselt. Koondasin kokku raamatuid kunstiteooriast,

kultuurigeograafiast kui ka Eesti ilukirjandusest. Kunstnikuna inspireeris mind enim luule

ja proosa, siinkohal tooksin välja Jaan Oksa „Hingemägede ääres” (1989) ja Joosep

Vesselovi „Linna laul” (2020).
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Välitööpäevikusse märkisin sissekannetena tegevuse nimetuse, kuupäeva, seda

toetava illustratsioonmaterjali ning vabas vormis omapoolsed mõtted, küsimused või

tunded. Välitööpäevikut kirjutatakse harilikult pärast väljalt lahkumist, kui uurija ei tegele

enam aktiivselt oma ümbruse jälgimise ja uue informatsiooni kogumisega (Metsvahi 2017

: 131). Minagi täitsin oma päevikut õhtuti, peale välitööde lõppu. Kui päeva oli planeeritud

mitu intervjuud, täitsin päevikut intervjuude vahelisel ajal. Välitööpäevik aitas

loomeuurimust kokku koondada, kuna töös kasutatavaid meetodeid ja nendega kaasnevat

infot oli palju. Päeviku pidamine aitas reflekteerida nähtu-kuuldut paremini kui muu

dokumentatsioonivorm. Välitööpäevikus on mitusada sissekannet, kaks näidet nendest:
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Välitööpäevik oli üks parimaid töömeetodeid. Peale selle, et see koondas

informatsiooni ja andis hea ülevaate tehtud tööst, oli too ka hea suunanäitaja, mis aitas

luua mulle kui kunstnikule olulist narratsiooni. Läbi uurimispäeviku kristalliseerus

Koplimetsa lugu.

Murdepäevikut olen pidanud aastast 2018, kuhu dokumenteerin Kadrina murret.

Kuna kirjutan murdekeelset luulet, siis kaasaegse murde dokumenteerimine on osa minu

loomulikust loomeprotsessist. Otsustasin selle meetodi kaasata üheks uurimisvahendiks,

kuna olen sellega tuttav ja olen seda töömeetodit praktiseerinud ka varem (vt

Teinfeldt-Grins 2022, 2020). Peale välitöö sissekannete kasutasin murdepäevikut ka

pärandtekste lugedes. Eesti regilaulude andmebaasis on kaks kolmandikku Eesti

Rahvaluule Arhiivi tekstidest, kuhu kuuluvad peale regilaulude ka muud žanrid nagu

muistendid, naljandid, tantsulaulud, vanasõnad jms. Lugesin läbi andmebaasi kõik Kadrina

kihelkonnast pärinevad tekstid. Selle eesmärk oli peale murdepäeviku täitmise tutvuda

uurimissubjekti kultuurilise kontekstiga. Küll aga tuleb tõdeda, loomeuurimuse teistel

etappidel selle meetodiga rohkem ei tegelenud, kuna maastiku uurimisel sõnastikku palju

sissekandeid ei teinud.

Esimeses etapis töötasin kaartidega. Üks parimaid töövahendeid, kõrvutamaks

omavahel maastikus toimunud muutuseid, on olnud kaartide analüüs (Palang 1998).

Geoportaali ajalooliste kaartide rakendus näitab ilmekalt, kuidas Koplimetsa erinevatel

ajaperioodidel end kaartidel ilmutab.

Esimene kaart, kus Koplimetsa küla mainitakse on 1897. a. Vene üheverstalisel

kaardil. Ühes sellega on Koplimetsa küla kõrval ka Uudeküla. Sama info kordub 1898. a

Vene kaheverstalisel kaardil (Illustratsioon 10). Kõige detailsema ülevaate Koplimetsa ja

Uudeküla majapidamistest annab 1938. a. Skeemiline katastrikaart. Uuemad kaardid

Koplimetsat ja Uudeküla stabiilselt ei kujuta. 1943. a. Saksa okupatsiooni aegsel

ülevaatekaardil ja 1989. a. katastrikaardil, 1992. a. Eesti topograafilisel kaardil, 1996. a.

Eesti baaskaardil külasid märgitud ei ole. Üllataval kombel on Koplimetsat märgitud 2000

a. Eesti kaardil, ent sellest uuematel taaskord ei ole (Illustratsioon 11).
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Illustratsioon 10. Koplimetsa ja Uudeküla aastal 1898.

Illustratsioon 11. Ridaküla edelapoolne osa. Joonistusel märgitud talud on endise Koplimetsa küla aladel

paiknevad talud. Tühjad majad märgivad kunagist hoonestust. 2022
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Kaartide analüüs näitab peale kohanime esinemise muutust ning teistega

asendumist muid muutusi maastikus. Võrreldes omavahel kõiki eelpool nimetatud kaarte,

on selgelt näha, kuidas ajas on teisenenud teedevõrgustik, asustustihedus, pinnavormid ja

taimestik. Kõige drastilisem muutus teedevõrgustikus ja majade asetuses on aset leidnud

nõukogude ajal. Peale selle, et vähenenud on küla asustustihedus, on fundamentaalselt

muutunud ka teedevõrgustik. Vanematel kaartidel on näha, kuidas küla ümbruskonna

maa-alad on soised ning küla keskel on oosikõrgendik. Palju oli ka metsa. Uuematel

kaartidel oosikõrgendikku pole, on hoopistükkis karjäär.

Illustratsioon 12. Plaan, mis kujutab Imastu-Koplimetsa suurmagistraali kaevetöid. Koplimetsa külale on

viidatud kui popside külale.

Illustratsioon 13. Kinnitatud plaan Koplimetsa kraavide kaeveprojektist, mis leidis aset aastatel 1928–1929.
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Üks viis kaarte analüüsida on neid kopeerida, ümber joonistada ning ka nende

põhjal illustratsioone luua. Arhiividest leidsin konkreetselt Koplimetsaga seotud kaarte

vähe, peamiselt olid need maaparandustööde puhuks valmistatud (Illustratsioon 10, 11).

Kaartide ümberjoonistamine on hea meetod, mis toob omavahel kokku jalutuskäigud

maastikus ja maastiku vaatluse kaartide või satelliitfotode abil. Selle meetodi läbi õppisin

ma oma uuritavat maa-ala paremini tundma ning see aitas omakorda maastikus paiknevaid

minevikuartefakte, millest töö edasises osas täpsemalt juttu, hõlpsamini üles leida.

Peale kaartide omavahelise võrdlemise ning erinevate päevikute kasutuselevõttu,

kogusin selles etapis ka esimesi andmeid küla olemuse ja ajaloo kohta. Panin paika

esialgse info läbi võtmeisikute, kel külaga tihedad sidemed. Eelteadmiste kogumiseks

mõeldud ettevalmistavatel välitöödel osaletakse uurima hakatava võrgustiku tegevustes või

lihtsalt jälgitakse neid, ehk ka vesteldakse potentsiaalsete uuritavatega, ent esialgu ei

salvestata vestlusi ega dokumenteerita nähtut ja kogetut kuigi üksikasjalikult (Metsvahi

2017 : 63).

Ühe kohalikuga käisime Sakssaarel kunagises metsavahimajas. Sinna on raske ligi

pääseda, kuna maja asub sügaval soos. Läksime Ohepalu rabasse Koplimetsa

naaberkülasse Kolgusse, Sakssaarele, talvisel ajal lumesaaniga. Tegu on metsavahi majaga,

kuhu raskete teeolude tõttu pääseb ligi ainuüksi talvel lumesaaniga või suuskadega. Paari

kilomeetri kaugusel Koplimetsa külast asuv elumaja annab hea ülevaate, kuidas üks

eluhoone välja võis näha Koplimetsa küla kõrghetkel. Nimelt on Sakssaare metsavahi maja

püsinud peale selle viimaste elanike lahkumist puutumatuna. Võib eeldada, et majas pole

elatud 30 aastat. Küll aga on seal säilinud igapäevane olustik – vooditel on veel tekid peal,

magamistoa seina katab peen tikand, köögis saab ahju tulegi alla teha.

Sakssaarel filmisin voodi kõrvale kogutud väiketrükiseid, kalendreid, reklaamlehti,

ajakirju, märkmepaberilehti ja kiriku laululehti. Huvitav leid oli ruuduline õhuke vihik ühe

sissekandega. See kirjeldas Kolgu küla tekkelugu. Keelekasutuse ja kirjastiili järgi võib

eeldada, et kirjutaja oli vanem inimene. Kuna vihikus oli ainult üks sissekanne, mis

omakorda oli lõpetamata, siis mõjus see leid emotsioonirikkalt. Jäi mulje, nagu oleks

elukaare lõpus proovinud keegi veel mõned read kirja panna, lootuses, et leidub lugejaid

ning ka endal jaksu, et kirjutada.
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Illustratsioon 14. 100 ha suurune uuritav ala. Paremal Tapa-Loobu maantee. Kaardile on märgitud

uuritavasse alasse jäävad puud-põõsad, teed ja hooned. Maa-alal on kuus talu, üks tühjalt seisev maja,

lõkkeplats koos püstkoja ja kiigega ning karjäär.

Välitöödele on omane uurija uuritava välja või grupi konstrueerimine. Väli on see

koht, kus toimub allikate loomine, kus kujundatakse materjal uurimuse jaoks. (Metsvahi

2017: 55) Peale Sakssaare külastasin ka teisi Koplimetsa läheduses olevaid kohti. Küll aga

otsustasin nad oma juhtumiuuringust välja jätta ning keskenduda ainuüksi Koplimetsa ja

Uudeküla maa-alale. Defineerisin selles etapis läbi uurimiskäikude külast välja uuritava

välja. Selleks sai ligikaudu 100 ha suurune maa-ala, ümbermõõduga 5 km (Illustratsioon

14). Võtsin välja määramisel arvesse vanu kaarte, peaasjalikult said maa piirid valitud

1938. a. Skeemilise katastrikaardi järgi. Samas võtsin arvesse võimaluse välja uurimistöö

teistel etappidel suurendamist, kuna paljude uurijate arvates ei ole koht fikseeritud

ainuüksi geograafiliselt (Tuan 1974).
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Üks uurimismeetoditest, mida ma teises etapis kasutasin, oli kutsuda kohalikke

elanikke jalutuskäikudele. Soovisin, et väikestel retkedel näitaksid uuritavad kus nad on.

„Kus ma olen?” on olulisem küsimus, mida võiks nimetada käesoleva loomeuurimuse ja

ka minu kunstnikupraktika vundamentküsimuseks. Läbi selle küsimuse otsisin koha

identiteeti. Lisaks sellele oli jalutuskäikude eesmärk saada vanemate kohalike käest

konteksti maastikus paiknevatele elementidele.

Pole oluline küsida, kust ma tulen ja kes ma olen, vaid hoopistükis, kus ma olen

(Hall 1966). Georges Perec räägib oma teoses „Ruumiliigid” taltsast ja kahjutust ruumist,

võrreldes seda ajaga.

Kõikjal võib kohata inimesi, kellel on kell, ent väga harva on selliseid,

kellel on kompass. Meil on pidevalt tarvis teada kellaaega (ja kes seda enam

päikese järgi ütelda oskaks?), kuid seda, kus me asume, ei küsi me eneselt eales.

Usume seda teadvat: asume kodus, asume kontoris, asume metroos, asume tänaval.

(2011: 108)

Pean nõustuma – ma ei küsi eneselt, kus ma olen, mu pilk on alati suunatud sinna, kuhu

ma lähen või plaanin minna. Sama järeldasin ma ka jalutuskäikudel kohalike elanike

puhul. Endistel Koplimetsa põldudel, kraavipealsetel ja prügimäele viival teel teab jalutaja,

kus ta on. Sellel küsimusel peatumine pole justkui üldse oluline.
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Panin üsna kiirelt tähele, kuidas arusaam ümbritsevast oli mu intervjueeritavatel

moonutatud, koha identiteedinarratiiv on katkendlik. Eneselt ei küsita, kus parasjagu

ollakse. Seda näitlikustab hästi intervjuu ühe noormehega (sünd 2003. a), kes arvas, et

külas asuv mägi, mis on aktiivselt kasutuses kui külarahva kogunemiskoht, on tehislik,

inimtekkeline. Lugu on aga vastupidine: mägi on looduslik, ent jäänuk äraveetud

kunagisest Niinemäest. Seitsmekümnendate alguses veeti nelja ja poole kilomeetri pikkune

oosivall suure kruusasisalduse tõttu külale lähedal paiknevate Nõukogude Liidu

militaarobjektide ehitamiseks ära. Täna on Niinemäest alles justkui selle pea või sabajupp.

Kiirete ja heitlike maastikumuutuste tagajärjel võib juhtuda, et ei tavainimesed ega ka

uurijad oska maastikku lugeda (Widgren 455–466). Maastike kontekst muutub ning sellest

arusaamine on võimatu.

Oma kunstipraktikas olen lähtunud inimgeograaf Hannes Palangu mõttest:

„Maastik lõpeb seal, kus lõpeb viimane lugu” (Palang 2002). Koplimetsa on väga hea

näide sellest, kuidas mitu maastikku on otsa saanud, lõppenud. Nii on juhtunud ka loo

endaga. Napib loo mäletajaid, edasikandjaid ja jutustajaid.

Küll aga peitub maastikus vihjeid eelnenud ajalis-maastikele, mille abil on

võimalik lood üles leida. „Väike pärandkultuuri käsiraamat” (2007 : 6) räägib oma

eessõnas pärandkultuuri objektidest maastikus:

“/…/need küla- või talukohad tihti märgatavad ainult kunagi majade juurde

istutatud õuepuude järgi. [- - -] Veel tänagi võime taluasemelt leida kivist laotud

raketega pooleldi täisvarisenud kaevu või võlvitud esiseinaga pae- või maakivist

keldri. Endises talukohas on märgatav veel neljakandiline kõrgendik (maja ase) ja

selle keskel ebamäärane kuhjatis (reheahju jäänused). Lähedal võib olla veel

teinegi sarnane küngas, ilmselt suitsusauna ase. Metsaheinamaadelt võime leida

kivist või jämedast puutüvest väljaraiutud jootmisküna. Poolkuival metsaojal võib

olla säilinud väike kivitruup.”

Ja Hando Runneli sõnad (1998 : 448):

“Teeline, kes teesid kasutamata uitab mandril või saartel, mööda laasi,

mööda võserikke ja kadarikke, mööda metsaveeri ja karjamaid, satub aegajalt

kivikogumitele, mis talle ütlevad midagi minevikust. Need on madalamad või
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kõrgemad kiviaiad või müürijäänused, rohus vaevalt märgatavad majaasemed –

kuidas kunagi. Ta võib sattuda veel maani lagunemata taluhoonetelegi: küünidele,

majadele või tervetele taluõuedele, kus kunagi käis elu oma täies toimekuses, aga

nüüdseks on see elu siit läinud, sest ilm on muutnud inimeste toimetusi ja tarbeid.”

Ka Koplimetsas on neid jäänuseid, ebamääraseid kuhjatisi, kivihunnikuid, võssa

kasvanud majaasemeid, sisse kukkunud keldreid, eriskummalisi madalikke ja kõrgendikke.

Need kõik on artefaktid, mis osutavad ajaloolisele indeksile. Tuleb nood vaid suure hoole

ja terava pilguga üles leida. Seejärel aga proovida leida vastuseid, sest “/…/ tahaks teada

midagi nendest inimestest, keda enam ei ole, ent kellest sa ise (kaudselt) oled sündinud

(Runnel 1998 : 448).”

Kõige paremat eelinformatsiooni Koplimetsa kohta sain ma kunagise Pihlaka talu

perenaiselt (Ambos 2021). Ta on käesoleva seisuga ainus elus inimene, kes on kunagises

Koplimetsa külas sündinud ning seal kõige kauem elanud. Naine sündis Pihlaka talus ja

oma lapsepõlve veetis ta külas mängides ja kõrvalkülas Vanamõisas Imastu I algkoolis

käies. Ühel jalutuskäigul näitab ta mulle mitmeid erinevaid talude asemeid, osutab

ebamäärastele lohkudele, üksikule sirelipõõsale ja õunapuule. Ta mäletab oma lapsepõlvest

mitmeid majapidamisi, mida tänaseks enam ei ole. Ta kordab: „Isa ütles alati, et siin oli

rohkem kui 50 suitsu.”. Ka 2004. aastal intervjuus Virumaa Teatajale on artikkel

pealkirjastatud naise sõnade järgi: „Koplimetsa külas on sajast talust jäänud alles üks”.

Naine näitas ka küla vanimat allesolevat hoonet, kus ta ka ise üles kasvas. Hetkel

on see kasutuses Kaasikmäe talu aiamajana, mida tarvitatakse peamiselt panipaigana.

Puidust maja on väike ja madal, selles on neli tuba. Maja on ümberehitatud, suuremaks ja

selle seinu on soojustatud. Peale on pandud uus katus.

Tegu oli väga hea allikaga, kes suutis heita valgust kunagiste külaelanike

olemusele. Tänu temale sain teada, et tegu oli käsitöölaste külaga. Naine jutustas

erinevatest kommetest, käikudest ja tutvustas üleüldist eluolu 60 aastat tagasi. Peamiselt ta

soovis rääkida ja rääkis rohkelt rääkida kohalikust kolhoosielust.

Huvitaval kombel on kunagise Pihlaka talu perenaine teinud kadumaläinud

majadest maketi (Foto 3, 4), millega on kaasas ka märkmik talu nimedest, mida maketile ei

märgitud. Makett on tehtud käepärastest vahenditest nagu laste mänguasjad ja vahtplast.
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Talud, mida enam ei eksisteeri, on märgitud punase nõudepesusvammist lõigatud

ristkülikuga. Kollased polüuretaansvammist majad tähistavad säilinud või uusi maju.

Maketile on märgitud soo, militaarobjektid, kariloomad. Välja on toodud Uudekülas

kasvavad 6 vahtrapuud. Montaaživahust, mis on rohelise aerosoolvärviga üle värvitud, on

tehtud endise Niinemäe kujutis. Maketti analüüsides on näha, et see ei vasta täpselt

maastikule, ent, nagu töö autor ka toonitas, siis tegu on mälu järgi tehtud maketiga. Kuna

maastik peale Niinemäe eemaldamist muutus drastiliselt, siis on mäe mäletajatel mineviku

külamaastikus raske orienteeruda, nagu kinnitavad mitmed intervjuud edasistes uurimistöö

etappides. (Ambos 2021, Aveerin 2022).

Foto 3. Koplimetsa küla makett. Valmistaja Ille Ambos. Foto autor Maryliis Teinfeldt-Grins. 2021
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Foto 4. Koplimetsa küla maketi lähivaade. Valmistaja Ille Ambos. Foto autor Maryliis Teinfeldt-Grins. 2021

Lisaks kunagise Pihlaka talu perenaisele, kutsusin jalutuskäikudele ka teisi

külaelanikke. Palusin inimestel endale kirjeldada ümbrust, tutvustada seda, kus parasjagu

liigutakse ning peatutakse. Uurimismeetod andis kõnekaid tulemusi.

Esimene nendest tulemustest oli see, et paljude jaoks oli lähteülesanne arusaamatu

või jagati informatsiooni minuga vähe. Sellel võib olla mitu põhjust. Üks takistus võis olla

see, et mina kui intervjueerija olen selle maastikuga tuttav ja seda teadsid ka

intervjueeritavad. Võib küsida, kas kui ülesande läbiviija oleks olnud katseisikutele võõras,

siis oleks tulemus olnud teine? Samas võib inimeste kidakeelsust seletada ka sellega, et

nende jaoks oli kohalik maastik iseenesestmõistetav: nad arvasid, et me mõlemad näeme

sama vaatepilti ning tunneme sarnaseid kehalisi reaktsioone. Ei küsita eneselt, kus

parasjagu ollakse.

Kolmas põhjus, miks ma jalutuskäikudelt rohkelt infot, eeskätt ajaloolist, ei saanud,

võib olla see, et intervjueeritavatel olid kesised maastiku lugemisoskused ja/ või on

maastiku drastiline muutus selle oskuse praktiseerimist võimatuks muutunud. Tasub ka
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toonitada, et sel uurimisetapil ei teadnud paljud kohalikud, et jalutuskäik toimub ühe

kadumaläinud küla maadel.

Näiteks eelpool väljatoodud välitööpäeviku sissekandes mainin, kuidas ühe minust

noorema kohalikuga koos käisin maaparandusobjekti tähistavat kivi pildistamas (Foto 5),

ent ta ei mõistnud, miks ometi ma seda fotografeerin. Tasub mainida, et mina, oma

mitteametliku teadmisega, olles samuti kohalik, mäletan veel, kuidas kivil oli küljes

vaskplaat, mis tähistas 1960ndate lõpus läbiviidud maaparandustööd. Kivi ümber oli

istutatud ka hõbekuused. Kuna täna enam kivil plaati peal ei ole ja hõbekuused on

erinevatel põhjustel kaotanud oma piduliku ja eksootilise väljanägemise või neid on

arvuliselt vähem, siis nooremad põlvkonnad ei suudagi seda maastikuobjekti lugeda, veel

vähem mõista miks on uurijal huvi seda võimalikult täpselt dokumenteerida.

Foto 5. Maaparandusobjekt registreerimisnumbriga 272:MAL:001. 2021.

Üks huvitavamaid intervjueeritavaid oli minu noorem vend Kevin Teinfeldt

(Teinfeldt 2021). Temaga teostatud intervjuudest selgus, kuidas temani jõudnud küla
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ajalugu puudutav informatsioon on segamini kui üks suur lõngapusa. Näiteks arvas ta, et

ühest pikast looklevast üles kaevatud Niinemäest alles olev jupp on tehismägi. Ta arvas, et

see on inimtekkeline, kuigi tegelikkuses on see jäänus looduslikust pinnavormist, millest

suure osa on inimesed maastikust eemaldanud.

Samale jalutuskäigule kutsusin inimgeograafi Hannes Palangu. Palusin tal

minupoolse suunamiseta näidata ümbruskonda, seda lugeda ja vastata küsimusele „Kus ma

olen?”. See käik oli eelnevatega võrreldes erisugune. Kuigi tegu ei olnud mehe

kodumaastikuga, mida ta teab ja tunneb väga hästi, siis informatsiooni sain ma uuritava

maastiku kohta rohkelt. Panin tähele, kuidas ta suutis maastikku lugeda ja selles ajaliselt

orienteeruda. Ta mõistis maastikus paiknevaid märke ning suutis defineerida nende ajalist

kuuluvust. Näiteks nähes suuri üksikuid vahtrapuid keset põldu, ütles ta kohe, et nende

ümber on olnud asustus. Kõik jalutuskäigud sai lindistatud diktofoniga ning hiljem

transkribeeritud. Transkriptsioonid autori valduses.

Kutsudes jalutuskäigule kohalikke ja geograafi ning võrreldes nende käikude

tulemust, siis leian, et see toetab minu hüpoteesi. Koplimetsa maastikku on tavalisel

inimese raske lugeda

Täiendavalt jalutuskäikudele kutsumise pildistasin selles etapis ka maastikku

keskendudes objektide ja tegevuspaiga ruumisuhetele. Läbi kaartide analüüsi ja

intervjuudest saadud info põhjal hakkasin maastikus otsima märke artefaktidest, mis

viitaksid ajaloolisele indeksile. Erilist huvi tekitasid kadunud majapidamised ning vihjed

nendele. Kaardistasin maastikuelemendid uuritaval maa-alal, dokumenteerides neid selleks

läbi foto. Kui eelmises etapis pildistasin maastikku üldplaani põhimõttel, siis selles etapis

pildistasin juba maastiku elemente keskplaanis ja lähiplaanis.

Maastikuelementidest tegin fotosid nii sügisel, talvel kui ka kevadel. Erinevatel

aastaaegadel uuritava maastiku külastamine on ääretult oluline, kuna taimestik paljastab

või varjab maastiku osi. Näiteks kevadel tehtud ekspeditsioonkäigud olid ääretult kõnekad.

Mitmes kohas on näha suuri siniliilialaike – pärandkultuurtaimi, mis osutavad kunagistele

eluhoonete asupaikadele. Ka teisi pärandkultuurtaimi on hõlpsam märgata, kui maastikku

erinevatel aegadel uurida.
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Enne tööd arhiivis oli Koplimetsast kui vanast külast kohalikel, seega ka minul,

teadmisi küla ja selle maastiku kohta vähe. Need teadmised põhinevad üldisel

ajalooteadmusel ja ei ole kohaspetsiifilised. Tasub esile tuua tõdemust, et paljud noored ja

nõukogude aja lõpupoole sisserännanud arvasid, et tegu on uue külaga, Nõukogude Liidu

poolt rajatud keskusküla naaberkülaga. Selle uurimisetapi tulemuste ilmekus ja rohkus

näitavad, kuidas Koplimetsa identiteedinarratiiv on katkenud ning miks olen töös viidanud

Koplimetsale kui kaduma läinud külale.

Käesolevas peatükis kaardistan erinevad allikad, mille valik võimaldab esile tuua

Koplimetsa kujunemisloo. Rekonstrueerin Koplimetsa sündmused, keskendudes mitte

sellele, mis juhtus ja miks, vaid millised allikad neist asjust kõnelevad, kellele ja miks.

Alustagem algusest. Esimesed allikad asustusest Koplimetsast pärinevad 19.

sajandi teisest poolest. Kas selles piirkonnas elati ja toimetati ka varem, seda võib ainult

oletada. Rohkem kui 9000 aastat tagasi asusid Eesti aladele elama korilased, kalastajad ja

kütid. Märkimisväärselt hakkas inimtegevus maastikupilti mõjutama alles kiviajal maa

harimisega. Rauaaja alguses sai inimeste peamiseks elatusallikaks algeline maaviljelus.

Selle laienedes hakkas metsavööndile omane maastik muutuma põldude, karjamaade ja

heinamaade tõtttu. (Arold 1991)

Kui Koplimetsa aladel asustus oli, siis kuulusid põlispõllud üksikperedele. Suure

murrangu maastikes tõi kaasa 13. sajandi alguse ristisõjad, kui sakslased ja taanlased Eesti

maid vallutama tulid. Järk järgult koondusid maaomand ja muud privileegid saksakeelse

ilmaliku ja kirikliku ülemklassi kätte. Kohalik elanik oli seetõttu sunnitud looma

uudismaad metsamaadel, võsastikus ja soos. Pärisorjus, mis kujuneb välja varauusajal, tõi

talupojale kümnise ja kirikumaksude kohustuse. XV sajandi teisel poolel sai mõisate

asutamine sisse suurema hoo, mistõttu nõudis see talupoegadelt veelgi suuremat tööpanust

teopäevade näol. (Popside elust ja olust 1883)

Teesillutaja Koplimetsa asutamisele oli 1816. aastal jõustunud Eestimaa

talurahvaseadus, mis vabastas talupojad pärisorjusest. 1856. aasta 5. juunil anti välja uus

talurahvaseadus, mis tegi lõpu teoorjusele ja võimaldas talupoegadel maad rentida või
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päriseks osta. Imastus algas talude kruntiajamine aastal 1861. Imastu mõisa, millest on

esimesed teated juba 15. sajandist, alla tekkis kaks rendimaadest koosnevat uut küla,

milleks oli Koplimetsa ja Pankase. Imastu mõis asub Koplimetsast viie kilomeetri

kaugusel. Esimene kirjalik allikas Koplimetsa (Koblimetsa) asustuse kohta märgib, et

1865. aastal oli külas Jaani hajatalu. 1877. aastal oli Koplimetsas juba 38 perekonda.

(Tammik 2005)

Rentimise periood kestis, kuni koht müüdi. Tavapäraselt oli aastane rent 120 rubla,

millest pool tasuti rahas ja teine pool tööga. On teada, et esimesed talud Imastu mõisast

müüdi 1893. aastal, viimased aga 1909. aastal. Kohtade ostmisel kasutati Maapanga ja

Krediitkassa abi. (Tammik 2005)

Mitmed allikad, sealhulgas ka mõned intervjuud (Ambos 2021, Aveerin 2022),

viitavad Koplimetsale kui saunakülale. Külas elasid erinevad Eesti talupojaühiskonna

sotsiaalsed klassid, peamiselt käsitöölised ja popsid. Erinevad allikad räägivad saunikutest,

vabadikkudest ja popsidest läbisegi. Saunikutele, vabadikkudele ja popsidele viitavad

erinevad arhiiviallikad nagu majapidamis- ja pereraamatud, hingeloendid, revisjonilehed ja

erinevad kaardid; käsitöölistele kui küla elanikele aga viimased mäletajad ehk külas elanud

inimeste järglased. Lisaks sellele on andmeid käsitöölistest läbi Kirjandusmuuseumi

kogutud ekspeditsioonide, see info on tuletatav erinevatest kogutud lauludest, luuletustest

ja murde dokumentatsioonlindistustest, kus kirjeldatakse igapäevast elukorraldust.

Saunakülades 19. sajandil Eesti- ja Liivimaal, st praeguse Eesti ja Läti aladel

tavaliselt popsid – kehval majanduslikul järjel olevad talupojad, kel oli maad vähe või see

puudus sootuks. Nad tegelesid oma maa harimisega, juhutöödega ning mõisatööga. Tihti

lahkusid nad elama linna. Mõisnikega oli neil kesine suhe, kuna makse said mõisnikud

neilt vähe. Popsidel oli tavaliselt suur perekond, lisaks lehm, lammas ja jõukamatel siga

ning hobune. Nende eluase oli väike ja kesine. Popsid jagunesid kaheks: saunameesteks

ehk saunikuteks ja vabameesteks ehk vabadikeks. Vabadike ja popside suurim vahe

seisneb selles, et saunikel oli majapidamine, vabadikel aga puudus see sootuks. Seetõttu

polnud ebatavaline, kui vabadikud elasid koos saunikega. Peale nende elasid külades ka

käsitöölased: sepad, rätsepad, kingsepad, müürsepad, pottsepad, puusepad jne. (Popside

elust ja olust 1883) Talude päriseksostmine suurendab Eesti küla ja talurahva kihistumist.
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Koplimetsa minevikku jääb ka üks sõda, mida tunti kui Imastu sõja all. See leidis

aset arvatavasti 1877. aastal. Nimelt tekkis rentnikel konflikt mõisnikuga, kuna mõisnik

küsis renditasu maade eest, mida saunikud maa kesisuse tõttu kasutada ei saanud. (Tammik

2005 : 79–80)

Nimelt olevat tookord mõõdetud igale sealsele vabadikule 1 vakamaa

Koplimetsa külast ja 3 vakamaad poolteist versta kaugusel oleva Pankase metsa

äärest. Karjamaid polevat neil üldse olnud ja heinamaaks vesine soo. Ning iga

vakamaa eest tulnud mõisale teha 23 tööpäeva + veel koristada 2 vakamaad

suvivilja. Vabadikud polevat metsa ääres olevaid maid vastu võtnud ega kasutanud,

kuid renti nõudnud mõisnik nende eest ikkagi. Mispeale vabadikud saatnud

Peterburi palvekirja mõisniku vastu. Sellest kuulnud, kutsus mõisnik saunikud

mõisa kokku, noomis nad läbi ja kamandas siis põllule oma teopäevi tegema. Neid

aga, kes palvekirjale olid alla kirjutanud käskinud kinni võtta. Kätte neid siiski ei

saadud, kuigi kubjas ja mõisamehed neid edaspidigi püüdsid, terve kuu jooksul. Et

sellel tulemust polnud, kutsunud krahv Rehbinder haagikohtuniku von Brevrni

Vanamõisast koos sõduritega appi. Need tulnudki kahekobusevankreil külasse, kuid

inimesed põgenenud eest sohu. Kuulmata Reinu Liisu jooksnud soldatite eest tiiki

ja ka teda pole kätte saadud. Kui sõdurid öösel uuesti rahvast püüdma läinud,

hakanud külapoisid vastu ja neil tulnud põgeneda. Alles kui sõduritele sandarmid

appi tulid, võetud poisid kinni ja viidud Imastu mõisa.

Tammik 2005 : 79–80

Lool on erinevaid variatsioone, küll aga lõppes konflikt ühe mehe surmaga ning üle

kümne inimese sai 1–3 aastase vanglakaristuse. Karl Kivi, keda peeti konflikti

peasüüdlaseks, saun olevat sõdurite poolt lõhutud, et ta peale karistuse kandmist külasse

tagasi tulla ei saaks. (Tammik, 2005)

Mõisa aega avavaid arhiiviallikaid Koplimetsa kohta rohkem ei ole. Esimesest

Eesti Vabariigi aegsest olust aga on kirjeid rohkem.

Üleminek mõisa ajalt demokraatliku riigi korraldusele tõi taaskord suured

ümberkorraldused maastikus. 1919. 10. oktoobril võeti Asutavas Kogus vastu maaseadus,

mis pani aluse laiahaardelisele maareformile. Suurmaapidamine asendus
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väikemaapidamisega. See tõi kaasa muutuseid rahva sotsiaalses struktuuris ja

asustusgeograafias. Lisaks võõrandati ka mõisatele kuulunud varad (kariloomad,

jahuveskid, saekaatrid jms), eeskätt aga maa ja mets.

Metsad ja ebatootlikud maad jäi riigile, nii ka valik mõisatest. Enamik

põllumajanduslikust maast planeeriti asundustaludeks ja jagati välja soovijatele. Eesõigus

oli mõisamaadel paiknenud renditalude senistel rentnikel. Lisaks anti tänutäheks

Vabadussõjas osalenutele maad. Ülejäänud osa rahvast pidi taotlema endale maad üldistel

alustel. 1925. aastal võeti vastu seadus, millega asunikud võisid maa riigilt välja osta.

Illustratsioon 21. „Asunikkude riigirentnikkude ja väikepõllupidajate koondus Koplimetsa osakonna

juhatus” allkirjad dokumendil. 2022.

Võõrandusprotsessi tõttu on andmeid Koplimetsa küla kohta rohkelt, kuna

külaelanikud suhtlesid riigiga maa jagamise korralduse osas tihedalt. Loodi isegi

„Asunikkude riigirentnikkude ja väikepõllupidajate koondus Koplimetsa osakonna

juhatus”1 (Illustratsioon 21).

1 RA, ERA.3138.6.187
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Mitmetest riigile kirjutatud palvekirjadest on võimalik saada aimu kohalike elanike

majanduslikust seisukorrast ja omavahelisest läbisaamisest. Hans Balderi kiri Virumaa

riigimaade ülemale, kirjutatud 23. novembril 1927. aastal, on huvitav näide ühe

külaelaniku hoiakust. Kirjas nimetab ta riigi omandis olevat maad ainuüksi rahaks, mitte

kasutades sõna krunt, maalapp vms. Hans Balder kirjutab nii: „Koplimetsa küla lähedalt

kaevatakse magistraal kraav läbi, nõnda avaneb võimalus seal lähedal olevat riigiraha

kultiveerida. Palun Teie korraldust, et mulle saama sellest “Koplimetsa” rahast sootalukoht

väljaplaneeritud 15–20 tiinu suuruses, ma võin teda praeguse majapidamise juures

vähehaaval üles harida, kasutades praeguseid elumaju. Ühtlasi loodan, et saan riigist

toetust, mida seadus võimaldab soomaade ülesharijaile.” 2

Nagu Hans Balder oma kirjas ka viitab, siis tõepoolest andis riik toetust soomaade

kasutuselevõtmiseks. Tegu oli abinõuga, mis aitas uudismaa kasutuselevõtuga leevendada

rahva maapuudust. See on järjekordne näide, kuidas uus võimukorraldus mõjutab aktiivselt

maa kasutust, siinkohal utsitades rahvast üles harima võsa, sood ja muutma metsa

põllumaaks.

Arhiiviallikatest on üks kõnekamaid dokumente ühel väikesel paberilehel olev

käsikirjaline nimekiri, mida saab kohaldada kui metafoori Koplimetsa ajalis-maastikele.

Sellel paberil on kirjas üksteist nime Koplimetsa elanikest (Illustratsioon 22). Nimekirja all

on kirjutatud järgnev: „Tunnistame neid edaspidi maa kultiveerimiseks jõuetumaks. Selle

nimekirja järele on üle 65 aasta vanad, nad ei ole looma pidajad ega saagi pidama.”

Nimekirja on kokku pannud eespool mainitud „Asunikkude riigirentnikkude ja

väikepõllupidajate koondus Koplimetsa osakonna juhatus” ehk kohalikud ise.3

3 RA, ERA.3138.6.187
2 RA, ERA.3138.6.187
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Illustratsioon 22. Arhiivileid, mis illustreerib Koplimetsa ajalis-maastike lõppemist läbi inimliku mastaabi.
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Tollast maa-korraldust aitab avada ka dokument „Imastu korralduspiirkonda

kuuluva majapidamise kirjeldus”4 Talundilehte abil, mida kogus Riigi Statistika Keskbüroo

1939. aastal, on võimalik määrata ära kõikide külaelanike arv, nende majanduslik

seisukord, hoonete arv ja otstarve, viljapuude arv, hobuste ja veiste arv, põllu-, heina- ning

karjamaa suurus (Tabel 2). Selle järgi saame teada, et näiteks Reino talus kasvatati rukist,

nisu, otra, kaera, hernest, kartulit, lina, kurke, sibulaid, porgandit, tomateid. Viljapuudest

oli talul õunapuud (12), kirsipuud (5), karusmarjapõõsad (6), must- (3) ja

punasesõstrapõõsad (10). Loomadest olid hobused (3), veised (6), sead (2), lambad (6),

kanad (31). Üheski talus veesüsteeme ega elektrit ei olnud, väga vähestel käis kodus

ajalehti. Mitmed majapidamised kasvatasid vaid paari looma ning põllu- ja aiamaal oli

samuti saak väike.

Talu elanikud Maa
suurus

Põllu-
kultuurid

Aiakultuurid Viljapuud- ja
põõsad

Loomad, linnud

Liivaku talu

Liisa Terts 6,77
ha

- Kartul, kapsas, sigur,
kurk, sibulad, porgand

Õunapuud,
must- ja
punasõstar

-

Veeru talu

Liisa Poll, 50 a 2,23
ha

Rukis,
nisu

Kartul, söögikapsad,
sibulad, porgandid

- Lambad, kanad

Vahtriku talu

Johannes Nurmik
37 a, Johanna
Nurmik 38 a

8,63
ha

Rukis,
nisu, oder,
hernes

Kartul, söögikapsad,
kurgid, porgandid,
tomatid

õunapuud Hobused, sead,
lambad, kanad

Soootsa talu

Liisa Eik 51 a,
Johannes Eik 56 a

2,45
ha

rukis Kartul, söögikapsad,
kurgid, sibulad,
porgandid

Õunapuud,
must- ja
punasõstar

-

Soo talu

Liine Mikfeldt 52 a 4,2 ha rukis Kartul, kurgid,
sibulad, porgandid

Õunapuud,
mustsõstar

veised, kanad ja
kuked

4 RA, ERA.1831.5.226
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Kõrgemäe talu

Anna Paulmann 60
a

4,26
ha

rukis Kartul, söögikapsad,
kurgid, sibulad,
porgandid

- Veised, sead,
kanad ja kuked

Õunapuu talu

Pauline Pirjo 54 a 4,87
ha

- Kartul, söögikapsad,
sigurid, kurgid,
sibulad, porgandid

- Veised, sead,
lambad, kanad

Mäeotsa talu

Inno Wõõlmann 75
a, Anna Wõõlmann
60 a

3,51
ha

Rukis,
kaer,
segavili

Kartul, söögikapsad,
kurgid, sibulad,
porgandid, tomatid

- -

Keskküla talu

Gustav Tänavots 55
a, Elviine Tänavots
43 a

5,39
ha

Rukis,
nisu, oder

Kartul, söögikapsad,
sibulad, porgandid

Õunapuud,
punasõstar

Hobused, sead,
kanad

Mädi talu

Salme Roosimägi
35 a, Johannes
Rümberg 38 a,
Edgar Roosimägi
14 a

34,44
ha

Rukis,
nisu, oder,
kaer,
segavili

Kartul, lina,
söögikapsad, sigurid,
kurgid, sibulad,
porgandid

Õunapuud,
karumarjapõõ
sad, must- ja
punasõstar

Hobused, veised,
sead

Pähklamäe talu

Leena Undeldorf 58
a

15,522
ha

Rukis,
oder,
segavili

Kartul, söögikapsad,
kurgid, porgandid

Õunapuud,
ploomipuud,
karusmarjapõ
õsad, must- ja
punasõstar,
vaarikad

Vasikad, lambad,
kanad

Reino talu

Joosep Moond 36 a,
Ruta Moond 35 a,
Laine Mändaru 20 a

35, 40
ha

Rukis,
nisu, oder,
kaer,
segavili,
hernes

Kartul, lina,
söögikapsad, kurgid,
sibulad, porgandid,
tomatid

Õunapuud,
kirsipuud,

Hobused, veised,
sead, lambad,
kanad ja kuked

Kotka-Jaani talu

Aleksander
Sommer 31 a,
Adele Sommer 33 a

27,668
ha

Rukis,
nisu, oder,
kaer,
segavili

Kartul, lina,
söögikapsad, kurgid,
sibulad, porgandid,
tomatid

Õunapuud,
kirsipuud

Hobused, veised,
sead, lmabad,
kanad

Tabel 2. Valik Koplimetsa majapidamiste andmetest 1939. a talundilehtede järgi.
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Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes on üllataval kombel säilinud mitu huvitavat

säilikut, mis aitavad avada eelnevalt elanud inimeste eluolu. Eesti Rahvaluule Arhiivi

teostas 1961. aastal välitöödel rohkelt lindistusi. Folklorist Mall Hiiemäe intervjueerib

Koplimetsa küla elanikke Anna Paulmanni ja Roomet Vilisaart, kes räägivad lindistatud

intervjuudes kohalikust eluolust, lapsepõlvest ning esitavad laule, nalju ja vanasõnu 5.

Anna Paulmann on lindistuse ajal 80aastane ja Roomet Vilisaar 79 aastat vana. Roomet

Vilisaar esitab isegi laulu külast endast, mille õpetas talle tema ema. Lugu „Pärtli õues

siakari” (Illustratsioon 23) annab läbi huumoriprisma ülevaate Koplimetsa suurematest

taludest ja nende elanike eripäradest. (Rüütel 2019)

Roomet Vilisaar kui üks Koplimetsa tavaline elanik on tänu välitööde lindistustele

kirjutatud Eesti rahvaluulepärandisse. Temalt pärineb mitu rahvajuttu ja regilaulu: “Kord

ennemal ajal”, „Õde, ella õekene”, „Lebama, lebama lehed”, „Ärge nutke eidekesed”,

„Jeruusalem põleb”, „Tipi, tipi, ära näita”6 jpm. Mitmed neist on inspireerinud ka tänaseid

interpreete ja koreograafe (Orav 2009). Mall Hiiemäe kirjutab temast järgnevalt.

6 ERA 17087.52868.24301
5 ERA 17087.54231.81028

62



Roomet Vilisaar Koplimetsa külast on õige huvitav isiksus. Ta on üles kasvanud

Rakveres, kus ema oli majateenijaks, põdenud lastehalvatust ja jäänud lonkama,

õppinud Tallinnas rätsepaks, saanud kutsetunnistuse meesterätsepa erialal, töötanud

artellis ja tulnud siis ema juurde Koplimetsa külla. Emal olnud mäe peal saun,

kutsutud Mäe Mai. Oma repertuaarist on ta suure osa saanud emalt ja teistelt

rätsepatelt. [- - -] Naine surnud kuue aasta eest ja nüüd on ta üksi pisikeses

hurtsikus. Tema toast võtab ligi veerandi tore naastudega kirst, vististi ema

pärandus. Rätsep teeb nüüdki tööd: kohendab vanu riideid, laseb noormeestele

pükse pikemaks või lühemaks. Peale selle astub tema poole sisse 15–20 aastaseid

noormehi, kes peatavad oma mootorrattad ukse taga ja tulevad rätsepa jutte

kuulama. [- - -] Rätsepal on külas veel üks omapärane amet: ta saadab lahkunuid

viimasele teekonnale. Kadrina kirikuõpetajat tuleb käia kaugel kutsumas,

muretseda transport ja maksta raha. Vilisaar aga raha ei võta, üht-teist söögipoolist

pannakse talle kotti kaasa, kui ära tuleb. Vilisaar räägib, nagu soovitakse. Kui

ilmalikku matust, siis ilmalikult, kui kiriklikku, siis jumalasõnaga. Elanikud

eelistavad teda ka veel sellepärast, et ta tunneb omakandi inimesi ja oskab rääkida

ka nende elust. [- - -] Vanamõisa poes minevat tal aga ikka aega tund või rohkem.

Viskab nalja, ajab juttu ja on üldse populaarne mees.

(Hiiemäe, 2019 : 81)

Üks emotsioonirikkamaid leide on olnud ERMis asuv fotonegatiiv Koplimetsa küla

hoonest Niinemäe kõrval (Illustratsioon 24). Tegu on ainsa fotoga, kus on mäge veel näha.

Vasakul puidust hoone ja paremal aed. Foto autor on etnoloog Gea Troska ja see on tehtud

märtsis 1964. aastal 7. Teise vanema foto leidsin veel, mis kujutab Koplimetsa küla rätsepa

elamut (Illustratsioon 25). See leid pärineb samuti ERMi arhiivist 8. Mõlemat fotot näitasin

ka kohalikele, kahjuks aga keegi fotosid kinnitada ei osanud.

8 ERM KV 501:9/169–189

7 EVM N 94:41 : Rehemaja Koplimetsa külas.
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Illustratsioon 24. Kas parempoolne mägi on kadunud Niinemägi?

Illustratsioon 25. Kas see võib olla Roomet Vilisaare maja, millest üks pool oli ära veetud? 2022
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Viimase leitud fotoga ühes on ka käsikirjaline tekst, mis räägib küla tekkeloost.

Tegu on kõige parema ajaloolise allikaga, kuna selles on rohkelt informatsiooni. Tekst

pealkirjaga „Koplimetsa küla tekkimine. Rätseppadest ja rätsepatööst” on kirja pandud 15.

aprillil 1974. aastal Oskar Kuuse poolt 9. Tegu on arvatavasti nõukogude aja lõpupoolses

osas hoogustunud kodu-loo uurimise avaldumisvorm. Viieteistkümne leheküljeline tekst

annab ülevaate külast, tutvustades eluolu, tööelu, vaba aja veetmise traditsioone ning

avades ka küla inimsuhteid eeskätt enne nõukogude aega. Säilik kujutab Koplimetsa

asutamist järgnevalt:

Peale Peeterburi Tallinna raudtee ehitusega muutus talupoegade ja mõisnike

vahekord. Kuna mõisa töö oli raskem – paljud talumehed püüdsid mõisa

kohustustest vabaneda. Juba raudtee ehitusel oli teenimsevõimalused paremad.

Kogu raudtee muldkeha veeti kokku hobustega. Hobusemees ainult juhtis ohjadega

hobust – kuna jalamehed (poolakad) koorma peale kühveldasid ja raudtee muld

kohale jõudis lükkasid jalamehed koorma ümber ja hobusemees sõitis uue koorma

järele.

Võrreldes mõisa tööga, oli talumehel kergem. Imastu krahv, nähes et

tööjõust mõisas võib puudus tulla, asutas Koplimetsa küla, kus oli 1910–1920

aastal 52 pisimajapidamist, kellel oli kohustus teha heinapäevi, paar vakamaad vilja

lõigata ja sügisel teha kartulinoppimise päivi. 10

Säiliku järgi saame teada, et Koplimetsa saunaküla asutati 1880. aastal Imastu

(Mennekorwe, Менникорбъ, Mönnikorb) mõisas. Koplimetsa külas oli 52 majapidamist,

igaühel neist 2 vakamaad ehk 0,7 hektarit põllumaad, kaev ja kelder. Majade palgid saadi

mõisa metsast. Mõned pered ehitasid omale enda jõududega maja, teised kasutasid abilisi.

Mööbli ja sisustuse osas on mainitud, et kõik oli enda tehtud, kaasa arvatud tarbetekstiil.

Ainus ostetud tarbeese oli majades tunnikell. 11

Põllul kasvatati kordamööda kartulit ja rukist. Põldu hariti esmalt maakirvega

käsitsi, seejärel külistati, äestati. Külas oli ühine karja- ja aiamaa: „Kuna põllulapid olid

11 ERM KV 501:9/169–189
10 ERM KV 501:9/169–189
9 ERM KV 501:9/169–189
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täpselt piiritletud, ristikivide ehk puukupitsategamärgitud siis taime aed oli ühine. Igal

Jüripäeva hommikul pandi taimeaias kütised suitsema. Aiavilja seemneid tuli igal omal

varuda. Kapsad, kaalikad, porgandid ja muu aiavili kasvatati ise.” Lisaks lehmadele peeti

kanu, lambaid ja sigu. Tööriistu külas jagati. Hobusetööjõudu saadi Vanamõisa ja Põima

taludest, tasudes oskus- või lihttööna. Näiteks sepp rautas rege või vankrit, lihttööline

abistas rehepeksul. 12

Toitude kohta on üles märgitud kõnekas lause: „Tarvitati palju piimatoite,

väjaarvatud hapu kapsasupp, mida tingimata keedeti lihaga.”. Toidu kohta on ka mainitud:

„Saunakülas elas keegi Kerju Juhan, kes oskas isegi torte küpsetada – kuna olnud noortelt

Peeterburis kondiitri juures õppimas.”13

Ühiselt vaba aega veeti küla kiige juures: „Suvised laupäeva ja pühapäeva õhtud

mängisid ja tantsisid küla noored kiige all. Mõnikord kogunes üle saja inimese kiige

juurde. Kus lõbutseti koidu valgeni. Samuti oli kombeks jaanitule tegemine.” Ka on avatud

külaelanike suhet kultuuritarbimisse, mainides, et mõningates kodutes oli 1879. a ilmunud

F. R. Kreutzwaldi „Kodutohter”. Säilikus on mainitud, et lugupidamine kirjanduse vastu

oli vähene: „Nii oli üks vanamees kes kodust tubakast plotskit keeras jutluse raamatu lehed

plotskiks keeranud, kuni piibli raamatust pool järele jäänud. Elas üle 90 aasta vanaks.” 14

Ka on säilikus mainitud liiklusvahendeid: „Kuna saunamehel hobust ei olnud, oli

temal kelk. Kelgule pandi viljakott viidi veskile, jahvatati ja umbes kuu aega jätkus jahu

leiva jauks. Otri, kui oli teenitud taludes töölkäimisega tehti veskil tanguks ja ülesõela

jahuks. Ainult suurte pühade puhul osteti püüli – saia kõpsetamiseks. Suvel oli

liiklusvahendiks kaherattaga käru. Kanamunad ja mõni nael võid viidi turule jalgsi (6–7

km) võeti lihtsalt käruga kätte, ja lõunaks oldi turult tagasi.” 15

Sellest säilikust saab kinnitust ka kunagise Pihlaka talu perenaise intervjuus öeldu,

et Koplimetsa küla oli käsitöölaste küla:

Tervelt neli perekonda tegeles rätsepatööga Hans-Terts, Vildek Robert, Vilt

Juhan ja keegi Prikk. Tähtsam neist oli Hans Terts, kes vajaduse korral oli ülikonna

15 ERM KV 501:9/169–189
14 ERM KV 501:9/169–189
13 ERM KV 501:9/169–189
12 ERM KV 501:9/169–189
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ühe päevaga valmis teinud. [- - -] Koplimetsa külas oli 4 külarätsepa. Ants Terts

valmistas ülikondi kodus, tema mööda peresid õmblemas ei käinud. Tal oli omal

pisimajapidamine, pidas lehma kanad ja oli paar vakamaad kartulimaad.

Samasugustes tingimustes elas ka Wilt Jüri Õmbles ülikondi, kasukaid. Abikaasa

abistas, tegi nööpauke, kasutas triikrauda ja tegi nn abitööd. Vildek Roomet oli

samuti külarätsepp, tema käis ka taludes õmblemas. Tema oli isegi Suru parunile

ülikonna õmmelnud – aga samuti Surus igasugust vajalikku rätsepatööd teinud,

milleks tuli kuu aega kodust ära olla. [- - -] Mööda mõisaid käisid rätsepa tööd

tegemas tsunftisellid, neil olid paberid ja nad olid linnades rätsepatööd põhjalikult

õppnud. Nemad oskasid valmistada igasuguseid saterkuued, kutsari vormi kuued

mõisa metsavahile mütsi ja teisi vormiriideid. Koplimetsa rätsepad olid kohalikud

elanikud eestlased. Mõisates käisid tööl nn Saksarätsepad, tulid linnast kohale,

tegid mõisaperele vajaliku rätsepatöö ja sõitsid kas järgmisesse mõisasse – ehk

linna tagasi. [- - -] Mis põhjusel valiti rätsepa elukutse? Terts teab rääkida:

Kasvasin jõukas Peetri talus. Teist jalga lonkasin. Tüdrukud mind ei sallinud.

Igaüks ütles va Peetri kõnks. Õppisin ära rätsepa ameti. Käisin laulukooris bassi

laulmas. Kuigi saunakoht Koplimetsas oli väike, elas Ants jõukamalt kui

talupidajad. Söök oli tal rikkalik. Oli ainus mees ümbruskonnas, kes pidas oma 95

aasta sünnipäeva koos laste ja lastelastega. Kes peab matusekõne, see rääkigu ka

rätsepatööst ütles Ants oma 95ndal sünnipäeval. 16

Lisaks rätsepatele elasid külas ka ehitusmeistrid, plekksepp jm oskustöölised.

Säilikus on ka juttu väikesest konfliktist Udriku mõisahärra ja Koplimetsa ehitusmeistri

vahel: „Koplimetsa külas elas kolm perekonda, kus teenisid lisasissetulekut ehitustööga.

Kui Udrikusse uut mõisat ehitati, olnud seal ka üks Koplimetsa saunamees tööl. Kui

mõisahoone sai katuse alla, küsinud mõisnik: Mis sinu arvap sest lossist? Saunamees

vastanud: Mõisahoone on uhke aga aknad oleks võinud suuremad olla. Parun keeranud

selja ja öelnud: Homme lehep, sina lurjus teisele tööle, sina ei tunnep see ehitus.” 17

Sepa kohta on mainitud järgnevat: „Peaaegu kõigil saunameestel oli lisasissetulek.

Nolli Hans oli sepp. Rautas vankreid ja regesi ja parandas talunike põllutööriistu. Tal oli

17 ERM KV 501:9/169–189
16 ERM KV 501:9/169–189
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treipink ja võis ka puutööd teha. Kuna naisel olid kangaspuud, siis riidevalmistamine oli

naise kohustus. Ka langes mõisalt päevade tegemise kohustus rohkem naisperele. “ 18

Undla vallaelanike register aastate 1921–1925 avab Koplimetsa elanike ametid

nimeliselt. Selle järgi elas külas viis rätseppa, kaks seppa, kaks tislerit, üks õmbleja, üks

plekksepp, üks müürsepp ja kaks käsitöölast. 19

Ka avab säilik põhjuseid küla hääbumise kohta. Nimelt lähedalasuv Tapa linn

hakkas soovijatele andma soodsatel tingimustel ehituskrunte, mistõttu paljud pered asusid

linna ümber. Säilikus on toodud näide ühe elaniku kohta, kes müüs saunakülas maja ära

ning ehitas Tapale elamu. Lisaks avab säilik teisi hääbumise tekkepõhjuseid, viidates

mõisate võõrandamisele ning sellele, et lähedalasuvad talumehed vajasid vähem tööjõudu,

kuna kasutusele võeti hobustega veetavad põllutööriistad. 1974. aastal kirjapandud säilik

märgib, et külas on ainult kolm elamut, kus elatakse sees.20

Nõukogudeaegsest perioodist on infomaterjali küla kohta üllatavalt vähe. Näiteks

seesamune eelpoolkirjeldatud säilik, mis annab põhjaliku ülevaate Koplimetsa

kujunemisloost, on küll kirja pandud nõukogude ajal, 1974. aastal, ent keskendub see

minevikule, mitte olevikukirjeldusele. Säilikus on ainult üks lause, mis annab

informatsiooni 1974. aasta kohta. See teatab, et ainult ühel külaelanikul on auto. 21

Selle aja kohta saavad aga anda kohalikud ülevaadet, küll aga on see mälupõhine.

Muidugi saab ka küla ajalis-maastikku avada teiste Eesti ajalooliste verstakivide näitel.

Näiteks teame, et peale eraomandi kaotamist 1944–47. aastal moodustati kolhoosid ja

sovhoosid. Koplimetsa kõrvalkülla, endisesse Vanamõisa, ehitati Lembit Pärna nimeline

kolhoos. Maastikupilti illustreerisid suur kolhoosikompleks erinevate abihoonete ning

tööliselamutega, mida ka täna on seal näha.

Eelnevates peatükkides kirjeldatud intervjuudes leidub vihjeid kohalike

küüditamisele ning ümberasustamisele. Teame, et 1949. aasta märtsiküüditamisega murti

vastupanu kolhooside loomisele, kuna ainuüksi 8% Eesti talunikest oli kolhoosidega

21 ERM KV 501:9/169–189
20 ERM KV 501:9/169–189
19 RA, ERA.2006 n 1 s 205
18 ERM KV 501:9/169–189
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vabatahtlikult liitunud (Sults 2014). Koplimetsa näitel mõned külaelanikud küüditati või

asustati ümber.

Nagu eelpool ka kirjeldatud, oli üks küla hääbumise põhjus linnastumine. Tühjaks

jäänud hooned lammutati. Endine saunaküla jäi tühjaks.

Sundkollektiviseerimisega muutusid maavaldused ja maakasutus. Maa riigistati

ning teostati ulatuslik maaparandustöö, liites kokku väikesed põllud ja karjamaad.

Soovides võtta kasutusele suuremaid masinaid, hakati laiendama kõlvikuid. Väiksemad ja

raskesti ligipääsetavad põllud aga kas metsastati või lasti neil metsastuda.

Kõrvutades omavahel kaarte aastatest 1931–1944 ja 1996, on maastik drastiliselt

muutunud. Enamik küla endistest hoonetest ja teedevõrgust likvideeriti. Hoonestus

vähenenes kümme korda, mitmekümnetest väikestest põllukruntidest said suured

monokultuure kasvatavad põllud. Maastikukasutust iseloomustab automatiseerimine.

Intervjuudest selgus, kuidas kohalikud elanikud pidi ära andma ka oma loomad ning

põllutööriistad.

Kõik need muutused tähendasid maastikus seda, et maastikuelementide koguarv

ning nende vaheldusrikkus vähenes. Väikeste kolhooside liitmisel ja suurmajandite

rajamisega muutus varasemalt olulisemalt maaskasutus ja põllumajandusmaastiku olemus

ning selle ilme.

Sarnasel moel muudeti ka küla nimi, liites kokku kuus väikest küla. Selle tulemusel

Uudeküla ega Koplimetsat enam ei eksisteerinud.

Üks märkimisväärsemaid muutusi sellest perioodist on pika lookleva 10

kilomeetrise Niinemäe likvideerimine, mis veeti hea kruusasisalduse tõttu ära. Kuna

Koplimetsa oli Tapale, militaarlinnale, väga lähedal, siis on endise küla piiridel ka mitu

sõjandusega seotud objekti. Näiteks piirneb kunagine Koplimetsa kirde, ida ja kagu suunal

vana sõjaväelinnakuga ning erinevate militaarobjektidega.

Nõukogude Liidu lõpuaegadel ja Eesti Vabariigi esimesel aastakümnel toimis

aktiivselt külale mitte väga kaugel paiknev Tapa prügimägi. Selle tee äärde on külarahvas

alati oma prügi viinud, niisamuti ka lähedalasuv kolhoos oma jäätmeid nagu näiteks

põletanud seal seakorjuseid või ladestanud tapmisest ülejäänud loomade seedeelundeid.
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Igasuguses mäluloomes osalevad paratamatult ka kultuurilised meediumid. Nagu

on osutanud Ann Rigney (2005: 21), paigad ja monumendid saavad olla osa kultuurilisest

mälust üksnes tänu lugudele, mida nende kohta räägitakse või rituaalidele, mida seal

etendatakse (Kaljundi, Sooväli-Sepping 2014: 20). Lugude ja metafooride otsimise etapis

järgisin Hannes Palangu mõtet: „Maastik on lugu.” (Palang, Paal 2002).

Briti arheoloog Christopher Tilley järgi koosneb maastik maa-alade rühmast,

omavahel suhestunud kohtadest. Neid seovad rajad, nendes liikumine ja jutustused neist.

Iga jutustus sisaldab lisaks liikumisele ajas ka ruumikogemust. Jutud muudavad ruumi

kohaks, kuna jutt on ruumis tegutsemise kirjeldus, see tekitab kohti ja maa-alasid.

Justnimelt tänu lugudele on kohad olemas. (Tilley 1994). Nii nagu on inimestel oma

elulood ja elu lood, on need ka kohtadel. Hando Runnel (1998: 452) toob kokku sõna ja

koha ning osutab tulemile, mil sõna lahkub kohast:

Igas majas, kus elatakse, on elul oma iseloom, oma sisu ja suund. See

tähendab, et seal on omad sõnad, sõnadele vastav mõtteviis, ning nende pärast on

igal majal oma otstarve. Kui maja lakkab olemast temasse pandud sõnade ja mõtete

kodu, lahkub sellest majast selline elu, maja muutub varjavast ruumist avatud

varemeteks, ja ta muutub nonde endas varjunud sõnade ja mõtete mälestusmärgiks

veel ainult – monumendiks.

Otsimaks üles sõnad ja lood, otsisin üles inimesed. Selle uurimisetapi peamine

tegevus oli uurimisobjektil elavate inimeste intervjueerimine. Koostasin küsitluskava ja

kogusin eelinfot intervjueeritavate kohta. Minu eesmärk oli intervjueerida kuute talu,

tänasel hetkel endise Koplimetsa maa-alal elavaid elanikke. Lisaks intervjueerisin

naaberkülades elavaid inimesi, kes on varasemalt külla sattunud või sellega muul moel

kokku puutunud. Näiteks ühel intervjueeritaval olid seal lapsepõlvesõbrad, kellega koos

külas mängimas käidi.

Intervjuud teostasin kevadel 2022. Leppisin esmalt intervjuude ajad kokku kas otse

intervjueeritavatega neile helistades või külla minnes. Mõne intervjueeritava puhul
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kasutasin kontaktisiku abi, kelle läbi sain nõusoleku. Osadega neist olin juba varasemalt

koos töötanud, kutsudes nad jalutuskäikudele.

Intervjuude jaoks koostasin pool-struktueeritud küsitluslehed (Lisa 1), kuhu

märkisin järgnevad küsimused:

- Mis on teie jaoks maastik?

- Kirjeldage oma kodu- ja külamaastikku.

- Nimetage maastikuelemente, geograafilisi objekte.

- Eesti maastikus on näha viite erinevat maastikuetappi: muistsed, mõisa-,

talu-, nõukogude aegsed ja postmodernsed maastikud. Kas neile

iseloomulikke näiteid on võimalik teie kodumaastikus näha? Milliseid?

Lisaks küsimustele kasutasin intervjuus ka kaarte. Joonistasin kolm kaarti, mille

abil intervjuu ajal oli võimalik intervjueeritaval illustreerida oma märgetega kaarti, teha

sinna täiendusi ning kasutada kaarti lugude jutustamisel. Just joonistamine kaartidel oli üks

tulemusrikkamaid meetodeid, mis aitas avada Koplimetsa lugu.

Kui teises uurimisetapis kasutasin diktofoni intervjuude lindistamiseks, siis

edaspidi ma seda vahendit ei kasutanud. Intervjuude ajal tegin rohkelt märkmeid

väljaprinditud kaartidesse, mis ka intervjueeritavatel kasutuses oli ning peale intervjuud

tegin põhjaliku sissekande välitööpäevikusse (Lisa 2). Üks näide sellest:
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Intervjuud aitasid avada Koplimetsa kui koha olemust, muutes ruumi kohaks. Tuleb

tunnistada, nüüd ma neid ka leidsin. Enamasti domineerisid intervjuudes ja ka varasemate

loomeuurimisetappide vestlustes individuaalsed lood. Seda ilmestab tõsiasi, et maastikust

rääkides puudus minul ja intervjueeritavatel ühine sõnavara: küla toponüümid erinesid

perest perre. Seetõttu sai üheks oluliseks tööriistaks maastikust kõneledes kaart, värvilised

pliiatsid ja tühi paberileht.

Kaardistasin individuaalsetes lugudes esiletõusnud kujundid, motiivid ja

metafoorid. Nendeks olid järgnevad:

- hundikari ümber maakivi;

- prügimäe tee, selle elanikud ja

tegevused selle ümber;

- kanad voodil reas;

- maa seest väljaküntavad esemed;

- saviauk;

- lusikas ja kauss kui suusa- ja kelgumäed;

- kuuseokstest hüpperajatised suusatajatele;

- tärgeldatud laudlinad pühapäevasel palvetunnil Leena Undeldorfi majas;

- üleskaevatud Niinemägi

Keskendudes lugude otsimisele maastiku kontekstis, peab tunnistama, neid oli

pigem vähe. Küll aga oli justnimelt see seletamatus, võimetus millegile konkreetsele

näpuga näidata, osa Koplimetsa lugude läbivast motiivist. Kõik lood pöörlesid Niinemäe

ümber. Mäe, mis maastikust eemaldati.
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Selles etapis kaardistasin uurimisväljal paiknevad maastikuelemendid (Tabel 3)

ning paigutasin nad ajalisse konteksti. Koondasin kokku loomeuurimuses kogutud info

ning rakendasin oma maastiku lugemisoskust. Panin kokku Koplimetsa loo.

Järgnevas tabelis on nimekiri ligikaudu sajast Koplimetsa maastikukomponendist.

Tabeli esimeses osas on viis aktiivselt kasutuses olevat talu, ülejäänud on üksikelemendid

uuritaval väljal. Konkreetseid maastikuelemente talude ja nende kõrvalhoonete puhul ma

välja ei toonud. Eeskätt keskendusin nendele elementidele, mis viitavad ajaloolisele

indeksile ja mille läbi on võimalik maastiku kronoloogilist kujunemislugu määrata.

Maastikuelement Ajaline kuuluvus Koordinaadid/ registreeringu nr

Elumajad

Pärtli talu kõrvalhoonetega Talumaastik, nõukogude aegne
maastik, postmodernne maastik

6577632.73, 613636.88

Reino talu kõrvalhoonetega Talumaastik, nõukogude aegne
maastik, postmodernne maastik

6577430.62, 613640.98

Kaasikmäe talu  kõrvalhoonetega Mõisamaastik, talumaastik,
nõukogude aegne maastik,
postmodernne maastik

6577632.73, 613636.88

Männimäe talu kõrvalhoonetega Nõukogude aegne maastik,
postmodernne maastik

6577388.30, 613497.93

Kotka-Jaani talu kõrvalhoonetega Talumaastik, nõukogude aegne
maastik, postmodernne maastik

6577041.72, 613344.57

Tühjalt seisvad hooned ja varemed

Undla talu elumaja, kaev, kelder Talumaastik, nõukogude aegne
maastik

6577207.86, 613327.14

Vundament Talumaastik 6576784.86, 612896.51

Üksik vundamendi nurgakivi Talumaastik 6577024.24, 613096.99

Sissevarisenud kelder Talumaastik 6576821.23, 612957.53

Kaev Talumaastik 6576925.32, 613311.45
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Infrastruktuur

Kruusateed Mõisamaastik, talumaastik,
nõukogude aegne maastik,
postmoderne maastik

6577447.63, 613612.50
6577169.45, 613378.24
6577226.99, 613254.01
6577162.18, 613157.09
6576944.60, 613117.75
6576607.68, 612723.92
6576543.62, 612581.29
6576561.56, 612902.43

Metsateed Postmoderne maastik 6577348.79, 613057.89

Põlluteed Nõukogude aegne maastik,
postmoderne maastik

6577308.94, 613583.99

Metsasihid Mõisamaastik, talumaastik,
nõukogude aegne maastik,
postmoderne maastik

6577436.50, 613147.05
6577485.13, 613278.77
6577601.40, 613067.64
6577589.27, 613331.55
6577465.65, 613279.85

Karjarajad Talumaastik, nõukogude aegne
maastik, postmoderne maastik

6576916.13, 613016.86
6577087.22, 613247.22
6577009.84, 613263.23

Elektriliinipostid, alajaam Nõukogude aegne maastik,
postmoderne maastik

6577443.66, 613468.95
6577273.16, 613244.87
6577202.06, 613253.01
6577229.69, 613384.47
6576780.29, 613358.72
6576671.06, 613337.78
6578019.50, 613873.43

Päikesepaneelid Postmoderne maastik 6577276.41, 613269.03

Karjusetraadid Nõukogude aegne maastik,
postmoderne maastik

6577260.11, 613425.65
6577348.38, 613522.03
6577475.21, 613628.45

Kuivenduskraavid Mõisamaastik, talumaastik,
nõukogude aegne maastik,
postmoderne maastik

6576853.37, 612916.54
6576626.63, 613022.24
6577059.65, 613000.08
6577346.06, 612933.59
6577151.71, 612599.45
6577704.06, 613455.26
6577690.43, 613416.05
6577629.05, 613375.14
6577542.11, 613255.80

Avalik ruum

Külakiik Postmoderne maastik 6577127.40, 613205.30

Püstkoda Postmoderne maastik 6577116.32, 613198.16
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Kuivkäimla Postmoderne maastik 6577097.59, 613198.16

Maaparandusmärk Nõukogude aegne maastik,
postmoderne maastik

6576616.41, 612819.85

Taimestik

Istutatud mets Postmoderne maastik 6576643.68, 612805.45
6577310.76, 612959.71
6577225.86, 613214.02

Mets Muinasmaastik, mõisamaastik,
talumaastik, nõukogude aegne
maastik, postmoderne maastik

27302:003:0084
27302:003:0510
27302:003:0060

Salu talumaastik, nõukogude aegne
maastik, postmoderne maastik

6577083.15, 613315.89

Võsa nõukogude aegne maastik,
postmoderne maastik

6577098.00, 613153.64
6577077.52, 613203.51
6576882.28, 613040.55
6576717.54, 612872.25

Puude rida Talumaastik, Postmoderne
maastik

6577228.95, 613259.29
6577225.36, 613251.82
6577192.99, 613319.43
6576960.51, 613338.76
6576947.01, 613379.12

Lageraie ala Postmoderne maastik 6577294.36, 613347.24

Üksikud puud põllusaartel Talumaastik 6577256.84, 613510.12
6577335.57, 613623.10
6576764.37, 613151.73
6576704.65, 612695.05

Hõbekuused nõukogude aegne maastik 6576617.07, 612803.44

Õunapuu nõukogude aegne maastik 6577042.01, 613044.78
6577121.18, 613235.75
6577083.91, 613163.76

Sirelipõõsad Talumaastik 6577110.30, 613133.44
6576987.61, 613096.63
6576830.39, 612957.25
6576664.33, 612916.89

Marjapõõsad Talumaastik 6576942.47, 612998.58
6577091.97, 613167.31

Heina- ja silopallid Postmoderne maastik 6576959.36, 612946.93
6576701.15, 612692.84
6576878.26, 612301.83

Seebililled nõukogude aegne maastik 6577188.93, 613291.14

Moonid nõukogude aegne maastik 6577204.26, 613353.44
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Siniliiliad Talumaastik 6576845.53, 612984.80
6576780.39, 612897.60

Geoloogiline objekt

Mägi Muistne maastik 6577121.55, 613209.49
6577193.04, 613125.84
6577329.41, 613182.63
6577352.10, 613340.59
6577430.64, 613527.35
6577081.54, 613329.78

Põllusaar nõukogude aegne maastik 6577118.93, 613618.61

Karjäär, karjäärijärv nõukogude aegne maastik 6576743.51, 612976.51

Kivihunnikud nõukogude aegne maastik 6576732.41, 612811.96
6576846.74, 612943.10
6576634.82, 612955.91
6577259.86, 613546.73

Üksikud suured kivid Muistne maastik 6576969.91, 612655.01

Tabel 3. Maastikuelemendid uuritaval maa-alal.

Koplimetsa maastiku lugemiseks tasub alustada kõige hilisemast ajalis-maastikust

ehk postmodernsest maastikust. Uurijad on postmodernset maastikku iseloomustanud kui

maastikku, mis on avatud üleilmsetele arengutele, mõjutustele, tõlgendustele, mistõttu

puudub ideoloogiline ja majanduslik järjepidevus. Maastikukasutusele on omane

heitlikkus (Palang jt 2005). Mida me Koplimetsa maastikus näeme? Millised on sealsed

maastikuelemendid ja millised neist kuuluvad postmodernsesse maastikku?

Koplimetsa postmodernset maastikku iseloomustab korrastatus. Kogu maastik on

hoolitsetud, välja arvatud kruusavõtukohad, karjäär ning piirkonnad, kust endine

Niinemägi on eemaldatud (Fotod 6–9). Kruusahunnikuid ja paljandeid leidub külas

rohkelt.
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Fotod 6–9. Valik kaevatud aladest uuritaval väljal. 2020-2022.

Maastikus torkab silma suur põllumaa, lagedad alad. Tänased elanikud kirjeldavad

oma maastikku järgnevalt: „No see vaade, mis me siit aknast vaatame. On palju põldu” või

„Lage, lage, lage. Kõik on ära rikutud. Meil on ikka veel nõukogude aegne maastik.”

Postmodernse maastiku näideteks saab tuua mitmel pool laiuvaid põldudepealseid

päikesepaneele, lageraieplatse ja uusi metsaistutusalasid (Foto 10). Ka majade ümbrusesse

on istutatud erinevaid salusid, näiteks maarjakase salu Kasemäe talus.
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Foto 10. Endisesse heinamaasse küntud vaod metsa istutamiseks. Foto vaatega ida suunas. Taamal
nõukogudeaegne sõjaväelinnak. 2021

Täiendatud on maaparandustöid – kuivendatud raba lähedal asuvaid metsi ning

sama-aegselt ka mitmeid kraave kinni pandud. Külasse on loodud kaks tehisveekogu:

eraaedades paiknevad dekoratiivsed tiigid, milles ühes on isegi purskkaev.

Eraaedadest tasub tähelepanu osutada ka kiviktaimlatele, lipuplatsidele, rohketele

istutatud hekkidele ning puude alleedele. Toiduaineid oma otstarbeks kasvatatakse pigem

harva, aedades domineerivad viljapuud ja dekoratiivsed taimed. Majade ümbrusesse on

loodud ka uusi kiviaedu ning leidub isegi ehitusmaterjalide kaupluste aiandusosakondadest

ostetud skulptuure, nt inglid, konnad.

Külasse on ehitatud viimase 30 aasta jooksul mitmeid garaaže, aiamaju,

saunahooneid, puukuure, tünnisaunu ja lautu ning nende abihooneid. Ühes aias on ka

dekoratiivne pooleteise meetri kõrgune veski.

Üks hiljutine muutus külamaastikus on kindlasti loomade kasvatamise vähenemine

või lausa kadumine. Kadunud on mesipuud, veiste karjad on vähenenud. Pähklamäe talu
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pidajad viitavad mesiniku ameti mahapanemisele seetõttu, et lähedalasuvatel põldudel

kasutatakse illegaalseid taimekaitsevahendeid ja mesilaspered surevad ebaloomulikul

viisil. Lähiaastatel on oodata ka mitmete lautade mahalammutamist, kuna loomapidajad on

enamasti vanemast põlvkonnast ning noored seda praktikat üle ei võta.

Postmodernse maastiku üks tunnus on kindlasti ka Tapa prügila sulgemine ning

metsa alla veetud prügi ladestamise praktika kadumine.

Teede olukord paraneb külas iga-aastaselt. Külaelanikud on plaani võtnud isegi

külateede asfalteerimise. Ühes talus on majaesine tee ühes kõnniteega valmistatud

linnatänavalike kõnniteekividega. Postmodernses maastikus on loodud metsadesse teed

maastikusõidukite ja lumepuraanidega sõitmiseks. Mõned väiksemad teed on külas kinni

pandud, kuna väiketalude tootmismahud on vähenenud võrreldes 2000ndate

algusaastatega.

Metsasihte ja maade piire eristavad kaasaaegsed helkurribaga maanteepostid.

Roobemäe viimase alles jäänud kõrgeima koha peale on ehitantud Eesti Jahimeeste

Seltsi poolt püstkoda. Selle kõrval on palkidest lauad ja toolid, külakiik, suur lõkkeplats

ning kuivkäimla. Külaplatsil toimuvad erinevad seltskondlikud ühisüritused nagu näiteks

vastlapäev.

Üks intensiivseim mõju Koplimetsa ja Uudeküla maastikule ning ajaloole on olnud

Nõukogude Liidu poliitika, mille eesmärk oli kohalikke ajalugusid eitada ning kustutada.

Eelmistes peatükkides tehtud kaartide analüüs näitas selgelt, kuidas sel perioodil muutus

küla asustustihedus, teedevõrgustik ning pinnamood jms.

Milliseid nõukogudeaegseid maastikuelemente täna kunagises Koplimetsa

maastikus näha on? Enim torkavad muidugi silma suured põllud, tasane maastik, karjäär

(Foto 11). Viimane neist on endise ära veetud Niinemäe kohal. Karjääris on ka tehisjärv.

Lisaks on näha ulatuslikke maaparandussüsteeme ja selle auks püstitatud mälestusmärki.
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Foto 11. Karjäär talvel. Küla maastikule on kruusahunnikud iseloomulikud. 2021

Koplimetsat piiravad erinevad varemed ja pärandkultuuriobjektid: vana

sõjaeväelinnak (Foto 12), sõjatehnika hoiustamise ja kasutamise otstarbelised

tehismaastiku objektid, vana tankitee, Lembit Pärna kolhoos ja selle abihooned. Kruusatee,

mis ühendab küla ja Tapa-Loobu maanteed, tipneb piimapukiga, mille küljes on kohalike

postkastid.

Kui vaadata talude õuele, näeme näiteks, kuidas ühele kaasajal ehitatud puukuuri

tagumisele osale on paigutatud nõukogude ajast pärinevad sirp ja vasar.
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Foto 12. Küla ümbruskonnas on rohkelt nõukogude aegset militaarmaastikku. 2022

Eesti Vabariigi loomise järgseid 1920.–1930. aastate talumaastike näited tänases

külamaastikus on mitmeid. Uurijana pean tõdema, et ilma küla ajalugu tundma õppimata

on sääraseid artefakte maastikust väga raske leida. Ainuüksi töötades vanade kaartidega,

tehes intervjuusid, rohkelt ekspeditsioone ning kõrvutades omavahel erinevaid allikaid, on

võimalik maastikku lugeda, kuna sellele järgev ajalis-maastik tõi maastikku suuri

muudatusi.

Milliseid vihjeid uuele võimuvahetusele on maastikus näha? Kunagisest

Koplimetsa külast on alles kaks eluhoonet. Üks on väike madal kolmetoaline maja

Kaasikmäe talus, mida täna kasutatakse aiamajana. Enamik majast (aknad, katus) on aja

jooksul välja vahetatud. Majale on teostatud ka juurdeehitis.

Hilisemat ehitatud ehitis, Pähklimäe talu, on kahekorruseline keldri, kaevu ja

aidaga maja (Foto 13, 14). See ehitati arvatavasti 20. sajandi alguses kohaliku eduka
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kartulimüüja Johan Rumbergi poolt oma õele Leena Undeldorfile. Maja ette on istutatud

tammed, ümbermõõduga 320 cm ja pikkusega 20 m. Hoone on 20 aastat tühjana seisnud

ning on halvas seisukorras. Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Hanno Talving on käinud

2002. aastal maja ka pildistamas22. Kuna talu maa on naabruses olevate talude poolt

ümberringi ära ostetud, ei ole väga tõenäone, et tulevikus hoone uued elanikud saaks. Küll

aga on mainimisväärt tõsiasi, et Hanno Talvingu hoone pildistamise tagamaa seisnes Eesti

Vabaõhumuuseumi huvis hoonet oma muuseumikogusse kaasata. Järgneval

ümberjoonistusel katkend e-maili vahetusest:

22 EVM N 414:911
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Foto 13. Pähklimäe talu kelder. Foto on vaatega põhja suunas, taamal lageraieala. 2022

Foto 14. Pähklimäe talu. 2022
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Foto 15. Hoone vundament kevadel. Maja ümbruses on rohkelt pärandtaimi. Suvel vundamenti näha ei ole,
kuna on kaetud paksu taimestikuga. 2021

Foto 16. Sissekukkunud või kokkulükatud vana kelder. Keldri ümber on marjapõõsad ja sirelid. Kelder on
laotud paekivist. 2021
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Küla maastikus on võimalik märgata ka ühte paekivist laotud sissekukkunud keldrit

(Foto 16). Mitmes kohas on väikeseid ja suuremaid kivihunnikuid (Foto 17), mis on oma

olemuselt kokkulükatud vundamendid. Kivihunnikuid leidub nii põldude ääres kui ka

endistel võsastel aladel. Mitmes kohas on kivihunnikute kõrval ülekasvanud sirelipõõsad.

Intervjuudes on kohalikud maininud nõukogudeaegsel perioodil põllutöömasinatega

hoonete kokkulükkamist.

Ühe hoone vundament on alles, seda on võimalik näha lumevaesel ajal (Foto 15).

Soojematel kuudel on hoone tugevas võsastikus ja kaetud lopsaka taimestikuga. Tänaseni

on vundamendi läheduses võsas, pooleldi maa sees, näha erinevaid inimtekkelisi materjale

ja objekte nagu punane tellis või roostes plekkämber. Viimased on arvatavasti nõukogude

aegsest perioodist.

Foto 17. Kokkulükatud kivikuhjad võsas. Kivikuhjade ümbruses on tihtilugu marjapõõsaid. 2021
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Foto 18. Uudeküla vahtrapuud. 2022

Lisaks eelpoolmainitule on 1920-30ndatest võimalik Koplimetsa ja Uudeküla

maastikus näha mõningaid vanu puid (Foto 18). Näiteks keset suurt põldu asetsevad viis

vana vahtrapuud. Vahtrapuude tüve kesmine ümbermõõt on 240 cm ja keskmine pikkus on

20 m. Need tähistavad kunagist Uudeküla. Põllu tänane omanik on ühes intervjuus öelnud,

et seal on kindlasti olnud kunagi sepikoda. Tänase päevani leiab ta igakevadiselt põldu

kündes maa seest erinevaid raudesemeid. Valikut nendest on võimalik näha vahtrapuude

alla kokku kuhjatud kivihunnikutest (Fotod 19, 20). Lisaks leidub kivide hulgas

inimtekkelisi kive – punaseid telliskive. Ühe vahtrapuu tüve sees on ka pump.

Foto 19, 20. Uudeküla vahtrapuud, mille all on rohkelt kive, metallesemeid ja vanu heinarulle. 2022
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Mitmed tänased majapidamised Koplimetsa kunagistel aladel eksponeerivad oma

aedades, garaažide ees, lipuplatsidel jms kohtades muuseumieksponaatidena vanu

põllutööriistu ning muid suuremaid tarbeesemeid (Foto 21). Põllutööriistadest on näha

äkke, loorehasid, atru, kobesteid, niidukeid. Mõned aastad tagasi sai nende kõrval näha ka

puidust esemeid, nagu näiteks lumesaan, hobuvanker või soolaliha tünn. Enamasti kasutati

neid koos ilutaimedega eksponeerimiseks. Tänaseks on aga need saanud kahjustada ning

on taluõuedelt eemaldatud või lausa hävitatud. Ühe talu õuel on ka kahur.

Foto 21. Põllutööriistade eksponeerimine. 2022

Erinevatel aastaaegadel näeb külamaastikus talumaastikule omast

kultuurtaimestikku. Eriskummalistes kohtades kasvavad sirelid, õunapuud, marjapõõsad,

lumikellukesed, seebililled, moonid. Pärandtaimestiku jälgi on näha vastavalt aastaajale,

näiteks kevadel on laiuvad võssakasvanud aladel suured siniliilialaigud. Näiteks Anna

Paulmanni õunapuu (Illustratsioon 46) seisab endiselt praeguse Kaasikmäe talu põllul. Õisi

ega vilju õunapuu enam ei kanna, puu on kasvanud pikalt hooldamata. Sääraseid

pärandtaimi on maastikus rohkelt – hooldamata kultuurtaimed on kaotanud oma ilu.
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Maastikus osutab talumaastikele ka prügi. Praegused 25–30 aastased külas

kasvanud noorukid mäletavad maastikus paiknenud kohti, kus leidus erinevaid metall- ja

klaasesemeid nagu ravimipudelid või konservikarbid. Tänaseks on prügi ära korjatud.

Kõrvutades leiupaiku vanade kaartidega, on ilmselge, et need on asunud majapidamiste

läheduses.

Mõisa- ja muinasaegseid maastikke või nende elementegi näeb Koplimetsas vähe.

Mida kaugemat ajalis-maastikku külast otsida, seda vähem vihjeid sellele leidub. Nö

mõisaaegsest maastikupildist on pärit peamiselt suuremad teed, metsasihid, kraavid ja võib

eeldada, et ka mõningad pinnavormid. Taludes leidub ka otseseid viiteid mõisaaegsele

maastikule, näiteks ühe sauna trepi astmeks on pandud kunagi aktiivselt töötava veski

veskikivi. Veskeid on olnud teadaolevalt küla ümbruses neli, see kivi pärineb ühest neist.

Kuigi inimtegevus on hakanud oluliselt mõjutama maastikke suhteliselt hilja, on

Koplimetsa näitel eelajaloolist maastikku näha minimaalselt. Küla piirab Ohepalu

looduskaitseala, mille suur soojärv ja raba ning seda ümbritsev mets on tänaseni üpriski

puutumatu olnud. Küll aga on rabas teostatud hilisemaid maaparandustööd
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kuivenduskraavide näol. Eestimaa Looduse Fondi projekt „Soode kaitse ja taastamine”

(Life Mires of Estonia)”, mis leidis aset 2016–2021, sulges 28 kilomeeri ulatuses vanu

kuivenduskraave kinni, eesmärgiga taastada justnimelt eelantropotseenset maastikku.

(Ohepalu looduskaitseala soode taastamiskava 2017). Eelajaloolisse maastikupilti võib

arvestada erinevaid pinnavorme: kõrgendikke, madalikke, lohke jms. Näiteks seesamune

Niinemägi, millest töös läbivalt juttu on olnud, kuulub just sellesse maastikku. Tõsi, mäest

on küll alles ainult väike osa sellest, mao pea või sabajupp. Just see tõsiasi iseloomustab

hästi Koplimetsa ajalis-maastike. Mida kaugemale ajas tagasi vaadata, seda vähem on,

mida vaadata (Foto 22).

Foto 22. Taamal paistab raba piirav mets. 2022
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Kuigi loomeuurimuse peamine eesmärk ei olnud teoste loomine, valmis

paralleelselt uurimistööga mitu valmis tööd kui ka kavandit uute teoste jaoks. Maastikuga

töötamine, seda vaagides mitme erineva nurga pealt, kasutades erinevaid

uurimismeetodeid ja -viise, pakkus rohkelt ainest loometööks loomeuurimuse vältel.

Üks loomeuurimuse vältel valminud töödest on installatsioon: „Kus ma olen?”,

mida eksponeerisin Eesti Kunstiakadeemia galeriis kevadel 2021 (Foto 25). Teos annab

üheaegselt ülevaate minu loomeuurimusest ja kunstipraktikast kui ka avab maastiku

lugemisoskuse teemat. Installatsioon koosneb fotodest, kuulatavatest helifailidest, puidust

pingist ning põrandale kriidiga joonistatud vaibast. Vaibal on kujutatud Koplimetsa küla

kaart nii tänapäevases seisus kui ka enne Teist maailmasõda. Fotodel on kujutatud

erinevaid artefakte või elemente maastikus, mis osutavad ajas kaduma läinud talude ja

majade asukohtadele. Nendeks on Anna Paulmanni õunapuu, Uudeküla vahtrad, Roober

Vilisaare sirelipõõsad, punase sõstra marjapõõsas, siniliiliad, kivihunnikud, loomade

sissekõnnitud teerajad, hoone vundament, kokkukukkunud kelder, üksik suur kivi.

Kõrvaklappidega ja mp3 mängijatega kuulatavaid helifaile on viis, nende seas

jalutuskäikude lindistused koos külaelanikega kui ka arhiivileiud. Näiteks on nende seas

Koplimetsa elaniku Anna Paulmanni jutustus igapäevaelust ja Roomet Vilisaare laul, mida

õpetas talle tema ema, „Pärtli õues siakari”. Vanemad helifailid on lindistatud 1970ndatel

aastatel, uuemad 2021. Uuemates on jalutuskäikude lindistused. Lisaks on helifailidega

kaasas postkaardiformaadis lindistuste kirjeldused ja mõningad illustratsioonid mida ka

läbivalt käesolevas töös näha on.

Kuna teose üks osa on ka puidust pink ja kriidiga maha joonistatud Koplimetsa

ajalis-maastikke kujutav kaart, siis on kuulaja-vaataja oodatud helifaile kuulama vaibal

kõndides, istudes või pingil toetudes (Foto 23–25).
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Foto 23. Installatsioon „Kus ma olen?” EKA galeriis. 2021.

Foto 24. Installatsioon „Kus ma olen?” EKA galeriis. 2021.
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Foto 25. Kriidiga joonistatud vaip, millel külastajad võisid liikuda. Peale eksponeerimise lõppu oli kriidiga

joonistatud teed, kraavid ja hoonestik kulunud, kohati ka kadunud. 2021.
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Lisaks installatsioonile kavandasin ja kudusin ka gobelääni „Mägedeta lugu”

(Illustratsioon 51, foto 26, 27). Tegu on piltvaibaga, mis kujutab abstraktset maastikku

väljakaevatud mägedega. See gobelään ilmestab hästi Koplimetsa maastikku – kuidas üks

maastik on muutunud äratundmatuseni, misläbi on kaduma läinud ka üks koht selles.

„Mägedeta lugu” on poeetiline metafoor Koplimetsale, selle maastikule kui ka

Koplimetsa enda loole kui narratiivile. Niinemäe eemaldamist võib vaadata kui ühe

ajalis-maastiku lõppemist: üks maastik asendub teisega Samas sobib see hästi tähistamaks

ka Koplimetsa kui koha eksisteerimise lõppu. Niinemäe eemaldamisega hääbus

paralleelselt ka küla ise. Mind sümpatiseerib enam „Mägedeta loo” viide narratiivile, kus

puuduvad kulminatsioonid. Koplimetsa on pole ju kuidagi eriline küla, see on Eesti

kontekstis üks tuhandete seas. Külasid ikka tekib ja kaob, see on tavapärane.

Gobelään on 140 x 95 cm suur, hetkeseisuga on valmis kootud sellest pool.

Kasutatud on villa, polüestrit, lina ja puuvilla. Gobelääniga kaasas käib järgnev kirjeldus:

95



Illustratsioon 51. Pastellidega valmistatud kavand gobeläänile „Mägedeta lugu”. Foto autor Maryliis

Teinfeldt-Grins 2021.

Foto 26. Gobelääni kudumisprotsess. Foto autor Lucija Mrzljak 2021.
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Foto 27. Goeblääni pahupool. 2022.
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Loomeuurimuse iseloomulikuks tunnusteks peetakse loometeost ja selle

loomisprotsessi uurimist. See on ka üks tavapärasemaid loomeuurimuse väljundeid.

Käesolev töö aga ühe konkreetse kunstiteose tagamaid ei uuri. Eelnevas peatükis avan

kahe teose näitel loomeuurimuse tulemusi kunstiteoste näitel, küll aga on need vaid osa

bourrioudlikus stiilis loometööst, mida iseloomustab protsess ja kunstiteoste kui selliste

teisejärgulisus. Minu, kunstniku, jaoks on loomeuurimus kui veimevakk, kuhu on eelnevalt

kogutud rohkelt infomaterjali. Info on läbi töötatud ja uuritud. Tänu veimevaka rikkalikule

sisule on võimalik luua mitte ainuüksi üht tähtteost, vaid töötada ühes valdkonnas pikas

ajavahemikus, luues teoste ja teadmiste võrgustikku. Sääraselt vaadates pakub

loomeuurimus kunstnikule jätkusuutlikku töömeetodit, mille abil on võimalik keskenduda

ühele teemale, valdkonnale või kogukonnale süvitsi.

Minu loomeuurimuse lähtekoht teose loomise asemel oli uurida loominguliste

vahendite ja meetoditega kui kunstnik. Olenemata sellest, et töö peamine küsimus tegeles

maastiku lugemisoskusega, siis paralleelselt sellega otsisin kompassi, kaardi ja

suunanäitajana vastust küsimusele, mis on kunstniku ja teadlase sarnasused ja erinevused.

Millised uurimistulemused saavutab inimgeograaf, kodu-loo uurija või etnoloog

Koplimetsa juhtumiuuringus? Mille poolest minu töö erineb? Mida mina kui kunstnikust

uurija teadusele juurde anda saan ning millist arutelu oma töö läbi tõstatan?

Peale kaht aastat väldanud uurimistööd leian, et minu töö toob esile võimalike

uurimismeetodite ja -võimaluste paljususe ning näitlikustab nende vahendite tugevusi ja

nõrkusi maastiku uurimisel. Töö presenteerib oskust reflekteerida, kriitilist analüüsi ning

näitab lugude keerukust ja kihistust. Kunstniku loomeuurimus on minu silme läbi

valdkondadevaheline uurimus, mida iseloomustab mitte ainuüksi häälte paljusus ning

eksperimentaalsed uurimismeetodid, vaid tegu on uurimisviisiga, mis suunab üle vaatama

loovisiku rolli ühiskonnas.

Loomeuurimus on rikkaliku sisuga veimevakk nii kunstnikule, kui on sel

uurimismeetodil ning selle tulemustel ka potensiaali olla külluslik varalaegas laiemale

üldsusele. Seda ilmestab hästi see, et käesoleva töö sihtrühmad ja auditoorium on erinevad,
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kuna töös tulevad kokku kodu-loo uurimus, mälu uuringud, etnograafia, antropoloogia,

kultuuri- ja inimgeograafia ning individuaalne kunstipraktika. Peale selle on töö

loomeuurimusena vormistatud, mis omakorda kõnetab mitte ainuüksi kohalikke elanikke,

mälu uurijaid, etnograafe, antropolooge, kultuuri- ja inimgeograafe, vaid ka kolleegidest

kaaskunstnikke ja loomevaldkonnas töötajaid. Eripäraseks võib käesoleva töö nimetada

just seetõttu, et autor on omavahel võrdsustanud praktilis-loomingulise ja kirjaliku

uurimuse. Hierarhilises mõttes ei ole ükski teos, loomeuurimuse vältel või peale selle

lõppu, oluliselt tähtsam kui kunstniku enda uurimuskogemus, mida käesoleva teksti,

fotode ja joonistuste koguda on dokumenteeritud. Minu tööd ja minu kunstnikupositsiooni

toetab Nicolas Bourriaud mõiste „suhestuv esteetika”, mida ka töö esimeses pooles

mainisin. Minu tööd iseloomustab avatus, lõpetamatus, teekond, kaasavus, häälte paljusus.

Suhestuv esteetika loob demokraatliku suhtlusvormi kunstniku, kunstiteose ja vaataja ehk

osaleja vahel. Bourriaud järgi vaatajaid ei eksisteeri, kõik on osalejad. (1998)

Kunstniku rolli ühiskonnas avab ilmekalt Rebala muinsuskaitseala loomise

protsess, kus biogeograafi, maastikuökoloogi ja kultuuriloolase Jaan Eilarti (1993–2006)

eestvedamisel võeti, väidetavalt, üks rannalõik Saviranna küla juures kaitse alla ainuüksi

sel argumendil, et Marie Under kirjutas seal ühe luuletuse. Eilarti looduskaitse teemalistes

raamatutes mainb ta tihti Fridebert Tuglast, ka on ta esile toonud Kersti Merilaasi ja

August Sangi. (Palang 2008: 145) Näeme, kuidas kunstnikul ja/või tema loometöö viljadel,

on tugev mõju ka väljaspool loomemaailma. Selle näite läbi väidan, et kunstniku

sekkumine maastiku uurimisse on laetud tähendusest, kunstnik kui kultuurikandja ja -looja

loob tähendust pelgalt oma kohaloluga. Sellest tulenevalt on ka uurija positsioon teine kui

teadustööd teostaval teadlasel, misläbi on tulemused paratamatult teised.

Kunstnikuna maastiku lugemisoskust uurides olid mul kasutuses praktikad ja

uurimismeetodid, mis olid minu erialale omased. Näiteks lugude ja metafooride otsimine

on üks põhilisemaid kunstnike oskuseid. Näeme kirjanike, stsenaristide, lavastajate jms

loomeisikute pealt, kuidas nende tööd saadab edu just seeläbi, et kunstnik oskab leida head

lugu, kui ka seda lugu edukalt edasi anda. Töö eessõnaski on juttu sellest, kuidas läbi

loomeisikute tööviljade võib ühest kohast saada ka koht selle jaoks, kel sellega

mingisugust muud seost pole. Väga suur roll mälupaikade kujunemisloost on selle

erinevad representatsioonid. Ja kes see muu neid taasesitusi loob kui mitte kunstnik!
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Olenemata sellest, et Koplimetsa on ajas kaduma läinud, siis sellegipoolest on see

ala, koos looduse ja inimesega, tähendusest laetud. Väikestele kohtadele on omane

kõrgendatud tundlikkus, kuna kõik tunnevad kõiki ja igasugune info levib kiirelt. Mõistsin

seda koheselt, kuidas loomeuurimuse algatamine on juba iseenesest kohta sekkumine.

Kohalike reaktsioon ja tugev huvi minu uurimistöösse ja eriti minu erialasse tõi esile

küsimusi ning avalikku diskussiooni.

Enamasti oli kohalike koostöö ja nende poolt saadud tagasiside positiivne. Usun, et

minu huvi ülesnäitamine teatud objektide või teemade osas tõi nad unustusehõlma alt välja

ja tõstatas aruteluteemasid. Peale intervjuusid tajusin, kuidas mitmetest teemadest, mida

minu töö uuris, ei olegi avalikku aruteluvõimalust saanud. Väga tihti kuulsin kommentaare

mu uurimusküsimuste osas, et varem ei oldagi näiteks maastikule või enda ümbruskonnale

sääraselt mõeldud ega oma mõtteid või hoiakuid sõnastatud. Kui enamasti on kohalike

vaheline diskussioon kätkenud endas probleemide lahendamist (seltsimaja remont,

ühisrahastus kohaliku mänguväljaku rajamiseks, kes korraldab järgmise vastlapäeva jms),

siis esmakordselt tekkis platvorm hetkeolukorra tajumiseks, kirjeldamiseks ning sellel

teemal arutlemiseks. Usun, et ses osas oli minu uurimustöö edukas – küsiti enselt kus

parasjagu ollakse. Minu jaoks olid kõige nauditavamad need momendid, mil palusin

inimestel poeetilist laadi küsimustele vastada nagu palun kirjelda mulle oma

kodumaastikku, mis selles on eriti ilus ja mis üldse on maastik. Vastused olid ääretult

üllatavad nii minu kui ka kindlasti vastajate enda jaoks.
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Tasub ka mainida seda, et näiteks minu poolt korraldatud intervjuud ja

jalutuskäigud lubasid, nagu loomeuurimusele omane, häälte paljusust. Kui tavapäraselt

kipub väikeses kohas kellegi hääl valjem olema, siis igaüks sai sõna sekka öelda pelgamata

kogukonnas levivat üldhoiakut. Nagu eelnevates peatükkides sai ka mainitud, siis küla

iseloomustab teatud teemade osas konfliktsus ja avaliku diskussiooni puudumine. Näiteks

võimuvahetustest tingitud heitlikud olud ja nendest tulenevad teod mõjutavad tänaseni

kohalike omavahelist läbikäimist ja teatud teemade osast arutelu.

Ainult ühel korral kogesin ühe kohaliku negatiivset hoiakut ja arusaamatust, mida

iseloomustasid järgnevad küsimused: mida mina kui kunstnik selles valdkonnas uurida

saan, kas kas kunstnikud üldse uurivad midagi ning mis selle kõige mõte on. Väga

asjakohased küsimused, mida Hal Foster juba 1995. a küsis.

Mida mina sellest tööst õppisin? Terve loomeuurimuse vältel elasin kaasa koha

avastamisloole. Olenemata sellest, et minu peamine uurimisobjekt oli maastik, siis sellegi

poolest tekkis mul side nende inimestega, kes seal enam ei ela, kes on läinud üheskoos

küla hääbumisega. Minevikujäänused maastikus osutavad inimesele ja tema elu ajalisele

mõõtkavale.

Kui inimene tuleb, rajab ta endale aseme, kus olla nii kaua ja nii hästi,

kuidas oskab ja kui kaua tal olla antakse. Kui inimene läheb, jätab ta oma aseme

maha. Ta ase jääb kellelegi teisele või enam ei kellelegi. Nii nagu iga inimene elab

oma saatust (looduse palge ees) omaette, jääb ka iga inimese eluase omaette olema

– kuni kaob lõpuks jäljetuna inimene kannul.

(Runnel 1998 : 451)

Kõige emotsioonirikkamad momendid olid need, mil mul õnnestus kuulda Roomet

Vilisaare häält, leida arhiivisäilikute vahelt rätsepa jooniseid või näha paberilehel värvilise

pliiatsiga kirjutatud Anna Paulmanni allkirja. Keegi ei osanud mulle neist inimestest

midagi pikemalt rääkida, ei olnud ka infot muudpidi võimalik saada. Mõtetes kajasid

Hando Runneli read:

… nähtud pildid teevad hinge natuke hellaks, mõttevälja avaramaks kui

argitöö tundidel: tahaks midagi teada nendest inimestest, keda enam ei ole, ent
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kellest sa ise (kaudselt) oled sündinud. Sa tunned äkki enese olemist hoopis

suuremas ajas, kui su enese elu piirideks on antud. Sind valdab inimolendi ajalise

ulatuvuse uudne kogemus, ja see on rõõm.

(Runnel 1998 : 449)

Loometöö õpetas mulle eneselt küsima, kus ma olen. Jään mõtlema, kui Anna

Paulmannist on alles paberitükk tema allkirjaga ja õunapuu, siis mis minust alles jääb?

Mida läbi minu minevikujäänuste tulevastel põlvedel avastada ja õppida on? Ja muidugi

peab küsima, mida Anna sellest kõigest arvab? Oli see õunapuu tema jaoks oluline või ei

omistanud ta sellele mingisugust tähtsust? Kas küla lugu tema ning tema õunapuu läbi

jutustada on pädev? Ja kui täna nimetada Anna Paulmanni õunapuud

pärandkultuuriobjektiks, mille jaoks on olemas kõik eeldused, siis mida ütleb see tänase

ühiskonna kohta?

Teine väga oluline asi, mida ma õppisin, on maastiku ja mälu tihe seos. Maastik

oma ajaliste kihistustega on väga hea lugude jutustamise vahend. Maastikuelemendid

maastikus pole kindlasti mitte juhuslikud ja maastik pole ainuüksi komponentide summa

(vt Palang, Mander, Naveh 2000). Niinemäe eemaldamise näitel on selge, kuidas maastik

on tervik. Eemaldades maastikust oosi, kaob ka see maastik, sest inimestel on selles raske

orienteeruda.

Peale loomeuurimusprotssessi läbikogemist pean tunnistama, et see võimaldas mul

mitte ainuüksi koguda informatsiooni, seda läbi töötada, luua seoseid ja koherentset lugu,

vaid kutsus üles mõtlema oma erialavaliku võimaluste üle. Usun aina enam, kuidas

loomeuurimus panustab korraga nii minu töösse kui ka potensiaalselt teiste. Lisaks sellele,

et töö sütitab otsima kaduma läinud lugusid ja koha identiteeti, pakub see ka nende tarbeks

meetodeid, praktikaid ja kogemuse jagamise potentsiaali. Kõike seda, mida on tarvis

kultuurgeograafidel, mälu-uurijatel, antropoloogidel, kodu-loo uurijatel ja muidugimõista

kaasaaegsetel kunstnikel. Peale loomeuurimuse lõppu on mul rikkaliku sisuga veimevakk,

mille abil on võimalik luua mitmeid omavahel tugevalt suhestuvaid teoseid – kirjutada

luulet, kududa gobelääne, maalida, joonistada jms minu tavapärase kunstipraktika

meediumitele omast.
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Minu loomeuurimuse uurimisobjekt on ajas kadumaläinud küla: Koplimetsa ja

selle tütarküla Uudeküla. Maa ala paikneb hetkel Lääne-Virumaal Kadrina vallas Ridaküla

loodepoolses osas. Juhtumisuuringus uurisin Koplimetsa ajalis-maastikke ja külamaastiku

identiteeti. Läbi maastiku lugemisoskuse otsisin küla lugu.

Lubasin omale magistritöö loomeuurimisprojektis kulgeda mõtetega linnuna

maastike kohal ja uidata võsas, põldudel ja kraavipervedel ning proovides kaaseaaegse

kunstniku, inim- ja kultuurgeograafi, psühholoogi, antropoloogi, kodu-loo uurija,

arheoloogi, geoloogi ja etnoloogi kingi, saapaid, kummikuid ja susse. Kasutasin

valdkondadevahelisi uurimismeetodeid nagu vaatlus- ja osaluspraktika, intervjuud,

pildistamine, filmimine, joonistamine. Uurisin kuidas Koplimetsast sai üks ajas

kadumaläinud küla, millised ajalis-maastikud on lõppenud ja kuidas läbi oma uurimistöö

ka teisi Eesti maastikke lugeda.

Koplimetsa ja Uudeküla on head näited vahelduvate võimupositsioonide

ulatuslikust mõjust maastikule ja omakorda selle lugemisoskusele. Koplimetsa küla pole

ainuüksi ruum. Muutlikest võimusuhetest olenemata leidub endises külamaastikus mitmeid

märke, mis aitavad meenutada ja vihjata eelnevalt toimunule-olnule. Omaette küsimus on

muidugi see, kas leidub veel lugejaid.

Küla kõrghetkel, 19. sajandi esimeses pooles, oli Koplimetsas poolsada

majapidamist. Elanike peamine elatusallikas oli käsitöö. Külas elasid kõiksugu sepad:

rätsepad, pottsepad, sadulsepad jms. Elatuti käelisest tööst, kuna maa oli oma kvaliteedilt

kesine: liigniiske ning kuivematel aladel kivine ja liivane. Küla kasvas ühel hetkel isegi nii

suureks, et see laienes ja uus küla hakkas kandma nimetust Uudeküla.

Täna on aga Uudekülast alles ainult viis vahtrapuud, mis laiuvad keset suurt laiuvat

põldu. Koplimetsa küla erinevate reformide järel enam ei eksisteeri, samas piirkonnas

elanikkegi on käputäis. Paljud neist pole Koplimetsast, veel vähem Uudekülast midagi

kuulnud. Eelnevast suurest külast annavad vihjeid ainuüksi maastikus paiknevad

artefaktid, kuid neidki tuleb hoolega ja küla ajalugu teades otsida. Need on näiteks
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kinnikasvanud kuivenduskraavid, eriskummalistes kohtades paiknevad viljapuud või

hõbekuused, võsaga kaetud kivikuhjad. Rohkemast kui 50 majapidamisest, millest see küla

oma kõrghetkel koosnes, kahjuks ilmselgeid märke alles ei ole.

Suur ajaloolise indeksi kustutaja maastikust, ning ka inimeste mäludest, oli

nõukogude aeg. Tollast perioodi iseloomustas Koplimetsas ja Uudekülas küüdituslaine

ning inimeste ümberasustamine, seejärel tühjaksjäänud majade mahavõtt ja väikepõldude

muutmine suurteks kolhoosipõldudeks. Isegi lähedalasuv 14 kilomeetrit pikk vooklev

Niinemägi veeti hea kruusasisalduse tõttu minema. Maa kuivendati, siluti siledaks ja

anonüümseks. Üks maastik asendus teisega.

Ka Eesti taasiseseisvumine muutis suuresti maastikku, taaskord muutus ajalooline

indeks. 1990. aasta tõi uuritavale maa-alale kolmanda maareformi. See tähendab seda, et

selleks ajaks on maa omandisuhe ning sellega kaasas käinud ideoloogia ja

väärtushinnangud muutunud kolm korda (Palang 2008). Maastik on olnud kui üks

kampsun, mida on küll ikka pahupidi ja parempidi pööratud, paigatud, lahti lõigatud,

taaskord uuesti kokku kootud ja lahti võetud. Tabav on ka palimpsesti (Huyssen 2003) või

armi (Storm 2014) metafoor, mida erinevad uurijad on maastikumuutuste kohta kasutanud.

Viimase kahe aasta jooksul uurides Koplimetsa koha lugu ja nägu, intervjueerides

külaelanikke, kaevates arhiivides ja pidades pikki vestlusi antropoloogide, kunstnike ja

inimgeograafidega, pean tõdema, et kadumaläinud küla ühine identiteedinarratiiv on küll

katkenud, ent seda on võimalik taaskohaldada. Oma uurimistööd alustasin sassi läinud

lõngakera harutamise kirjeldamisega. See sama metafoor sobib hästi ka Koplimetsa

identiteedinarratiivipuntra harutamisega. Tõsi, lõngapuntras on mitmeid katkeid ning

lõngaotste kokkusidumisega on palju materjali kaotsi läinud, ent suure tööga on lõngakera

siiski võimalik kokku kerida.

Töö esimeses osas annan ülevaate olulisematest humanitaar- ja sotsiaalteaduslikest

tekstidest, kirjeldades kuidas ruumist saab koht ja kohast mälupaik. Toon kokku

märksõnade kolmnurga maastik, mälu ja identiteet. Avan peatükis “Kui identiteet läheb

kaotsi”, kogukondade lagunemise põhjust, toetudes Maykel Verkuyteni sõnadele. Kel

tugevat identiteeti pole, seda peetakse nõrgaks. Sel puudub suund ning see näib olevat

segaduses. (2004)
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Üks kandvatest autoritest selles peatükis on Aet Annist oma uurimusega “Otsides

kogukonda sotsialismijärgses keskuskülas: arenguantropoloogiline uurimus”, kuna ka

Koplimetsa on Eesti kolhoosipärandiga küla. Koplimetsal ja antropoloogi uuritavatel

küladel on mitmeid sarnasusi, neist aga peamine – nõrk eneseteadvus, millele on kaasa

aidanud võimupositsioonide tihe muutumine. Üks, mis on samuti nõrgale identiteedile

kaasa aidanud, on globaliseerumine. Minu uuritav küla on saanud osa globaalsest külast.

Koplimetsa üks identiteet on asendunud teisega, nii mitmeid kordi. See on justkui üle

kirjutatud. Tõsi, identiteet on oma olemuselt sotsiaalne konstruktsioon ja see on pidevas

muutumises, seda iseloomustab protsess, lõpetamatus ja performatiivsus. Küll aga vajab

eneseteadvus aega enese teadvustamiseks, millised on piirid “meie” ja “nemad” vahel ning

kas Koplimetsa on anonüümne globaalse küla ruum või on see koht.

Loomeuurimuses otsisin koha lugu. Võtsin enda tööle kaasa Hannes Palangu mõtte

maastik kui lugu. Koht on kehastunud ruum, läbijutustatud ruum. Iga lugu leiab aset

kusagil maastikus, mistõttu jätab see sinna jälje ning sellest saab ruumiline praktika.

Linnaruumis on mineviku jäljed selgelt nähtavamad kui maal, aga see ei tähenda seda, et

neid maal poleks. Jutud muudavad ruumi kohaks, tänu lugudele on nad olemas.

Lugusid sai loomeuurimuse vältel uuritud rohkelt. Otsisin üles Koplimetsa

kujunemis- ja ajaloo. Uurisin selle kultuuri- ja looduslugu. Läbi lugude, ajas kaotsi läinud

ja killustunud, taastasin Koplimetsa nime taaskordselt lugudekaardil. Otsimaks üles sõnad

ja lood, otsisin üles inimesed. Teostasin nendega erinevaid lugude otsimisviise. Tegin

rohkelt intervjuusid ja ühes intervjueeritavatega jalutuskäike maastikus. Kasutasime ohtralt

kaarte, kuhu sai lugusid jutustades lookaarte tehtud. Uurisin välja millised piirkonnad ja

maastikuelemendid on kohalike jaoks olulised ja tähendusega küllastunud. Otsisin läbi

subjektiivsete lugude maastiku enda lugu.

Leitud lood ja nendes domineerivad metafoorid jagunesid kaheks: individuaalsed

lood ja kogukondlikud lood. Kõige enam esinesid individuaalsed lood, seda nii

tänapäevaste elanike näitel kui ka pärandallikate põhjal. Kogukondlikes lugudes tulid

kokku küla kõrghetkel elanud inimesed, neid lugusid esitasid nii pärandallikad kui ka

viimased mäletajad. Lugudes domineerisid justkui karakterite nimed: Vilisaar, Mäe Mai,

Paulmanni Anna, Paali Leena jt. Maastiku kontekstis aga oli lugusid vähe. Küll aga oli

justnimelt see seletamatus, võimetus millegile konkreetsele näpuga näidata, osa
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Koplimetsa maastikulugude läbivast motiivist. Kõik lood pöörlesid Niinemäe ümber. Mäe,

mis maastikust eemaldati.

Justnimelt mäe ajas kadumaminek on Koplimetsa kui küla ja kui maastiku üks

iseloomukamaid tunnuseid. See metafoor – ajas kaduma läinud mägi – toob kokku

Koplimetsa kujunemis- ja hääbumisloo. See mägi, mis sest, et enam seda ei ole, koondab

enda ümber kõik praegused ja endised asukad, ümbritseva looduse selle

maastikuelementidega.

Üks olulisemaid peatükke käesolevas töös on ka maastiku lugemisoskust tutvustav

osa, milles annan detailse ülevaate kõikidest Koplimetsa maastiku elementidest ja panen

paika nende ajalise kuuluvuse toetudes töös teostatud uurimisetappidele. Läbi kogutud

taustainformatsiooni oli mul võimalik maastikku lugeda.

Kokkuvõtlikult öeldes on kõige selgemini näha tänapäevast postmodernset

maastikku, mida kaugemale ajas ulatuvaid maastikuetappe vaadata, seda vähem on midagi

näha. Näiteks seesamune Niinemägi, millest töös läbivalt juttu on olnud, kuulub

muinasagsesse maastikku. Mäest on küll alles ainult väike osa sellest, mao pea või

sabajupp. Just see tõsiasi iseloomustab hästi Koplimetsa ajalis-maastike: need on ajas

muutuvad, kaduvad, hääbuvad.

Töö kandvaim osa on töö teises pooles olevad kaks peatükki, milles esimeses

tutvustan kahte kunstiteost, mis valmisid loomeuurimuse vältel ja teises arutlen

loomeuurimuse kui kunstniku töövahendi üle. Olulisem mõte seisneb selles, et peale kaht

aastat väldanud uurimistööd leian, et minu töö toob esile võimalike uurimismeetodite ja

-võimaluste paljususe ning näitlikustab nende vahendite tugevusi ja nõrkusi maastiku

uurimisel. Minu töö mitte ei panusta peaasjalikult kunstniku loometöösse kui sellisesse,

vaid on käsitletav ka kui teaduslik uurimus. Ühe koha lugu ja ühe koha maastikku on

uuritud läbi kunstnikule omaste töövahendite, mistõttu on saadud uurimistulemusi, mis

erinevad teistest potensiaalsetest teadlaste uurimistulemustest.

Loomeuurimuse vältel valmis mitu kunstiteost kui ka kavandit tulevaste tööde

jaoks. Küll aga pole need käesolevas töös hierarhiliselt kõrgemal kui kunstniku

loomeuurimuskogemus ise. Mina tähtsustan loomeuurimust kui veimevakka, kuhu on

eelnevalt kogutud rohkelt infomaterjali. Info on läbi töötatud ja uuritud. Tänu selle rikkale
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sisule on võimalik luua mitte ainuüksi üht tähtteost, vaid töötada ühes valdkonnas pikas

ajavahemikus, luues teoste ja teadmiste võrgustikku.

Loovuurimus on rikkaliku sisuga veimevakk nii kunstnikule, kui on sel

uurimismeetodil ning selle tulemustel ka potensiaali olla külluslik varalaegas laiemale

üldsusele, küsides ka samaaegselt kunstniku rolli kohta ühiskonnas. Käesoleva töö

sihtrühmad ja auditoorium on erinevad, kuna töös tulevad kokku kodu-loo uurimus, mälu

uuringud, etnograafia, antropoloogia, kultuuri- ja inimgeograafia ning individuaalne

kunstipraktika. Peale selle on töö loomeuurimusena vormistatud, mis omakorda kõnetab

mitte ainuüksi kohalikke elanikke, mälu uurijaid, etnograafe, antropolooge, kultuuri- ja

inimgeograafe, vaid ka kolleegidest kaaskunstnikke ja loomevaldkonnas töötajaid.
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Lisa 1

Poolstruktureeritud intervjuu ülesehitus

Intervjuu kuupäev:

Intervjuu toimumiskoht:

Palun öelge oma nimi, sünniaasta ja teie elukoht.

_________________________________________________________________________

Mis on teie jaoks maastik?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kirjeldage oma kodu- ja külamaastikku.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nimetage maastikuelemente, geograafilisi objekte.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Eesti maastikus on näha viite erinevat maastikuetappi: muistsed, mõisa-, talu-, nõukogude
aegsed ja postmodernsed maastikud. Kas neile iseloomulikke näiteid on võimalik teie
kodumaastikus näha? Milliseid?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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