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Acta Semiotica Estica 

-

 
 Kogumiku avab Liina Reisbergi  

s kontekstis. Arutlus astub dialoogi Vadim Vere-
-

 
 lisi mudeleid hermeneu-
tikas, fenomenoloogias, semio  kirjel-

mille autoriteks on 
Peeter Torop ja Maaris Raudsepp. -

-
-

rmeneutika, semiootika, feno-
-

protsessi seisukohalt kultuurikeelena ja eristab kultuurikogukond-
si. 

 Ele Loonde ses kom-
-

vaerakonna Facebooki ja Instagrami kontol jagatud internetimeemi 
konstrueerivad oma auditooriumi ja millised on nende meemide 
sotsiaal-kommunikatiivsed funktsioonid. Autor toetub Umberto Eco 
mudellugeja teooriale ja Juri Lotmani viiele tekstifunktsioonile. 



Eessõna 

toimemehhanisme ja nende rolli poliitilises kommunikatsioonis  
seda loomulikult semiootika vaatevinklist. 
 Riin Magnus ja Tiit Remm uurivad -

-
-

Eesti Loodus 

intervjueerisid autorid asjatundjaid, kes on linnahaljastuse teemadega 

-
seg -

 mitmed liigid, keda tajutakse 
omadena, on hoopis paari sajandi eest siia sisse toodud ning seega 

-
-

oma etsetele keskkondadele 
  

 Rasmus Rebane, kes 
 

 
haruta

 George H. Meadi 

moodustamise funktsiooni. Edasi Charles W. Morris, kes arutleb 
iseendaga suhtlemist biheivioristlikus enese- -

naalset kommunikatsiooni 

autokommunikatsiooni-teooria looja vaateid. 
 rubriik on seekord eriti mahukas. 

Kalevi Kull ja Jekaterina Velmezova oma intervjuude sarjaga. 
rvjuu 



Eessõna 

 ning ter-
vise ja semiootika seostest. Krista Simson vaatab konkreetset pildi-

t i ihateooria prisma.  rakendab 
Iedema resemiotiseerimisprotsessi kontseptsiooni rahvalaulu teisen-

Kaspar Kruup 

suhestuda suudaks ja Robert 
Varik 
Lotmani tekste lugedes ja kirjeldab Lotmanit kui kunstnikku, kelle 

Kaks raamatuarvus-
tust  Andreas Ventsel 

ja Daniel 
Tamm sse  semiootiku pilgu-
ga. Raul Markus Vaiksoo ajab z
uurib selle sisenemist eesti keeleruumi. Rene Kiis 

 
Tanel Perni eestindatud Susanne K. Langeri teedrajav artikkel 

 
 Kroonika rubriik 
semiootika osakonnas kaitstud magistri-  
  
 

Toimetajad
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-  

Liina Reisberg 
 

kokku 
i ja F. de Saussure

ning 
Semiootika  (Kull jt 2018). Artiklis on 

le, et 

 

kasutatakse Peirce

 
  

 
 

ilmus esimene eestikeelne semi Semiootika  (Kull jt 

 (lk 415

-
-

teaduslikku diskus

aitab selle teadusdistsipliini sees luua nii arutelu kui ka sidusust. 
 -
ti



 Õigussemiootika uurimisala ja -eesmärgid 11 
 

-
mist, siis on igati 

vallas. 
 -

-

 -

juurde. 
 

-
-

semiootika huvilistele laiema pildi sellest, mille
-

-
raeguseks kujunenud. 

 
 

1.  
 

-
-

anu. 

Semiootika  lingvistika  semanti-
ka
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 Krawietz1 
juba 1990ndatel  , et 

-
esehitamisel 

- 
multi-

level approach) (Krawietz 1993: 114). 
 
astme

se piirjoone 
- ja sotsiolingvistika) (tasand 5) ning 

-, riigi- ja sotsiaal-
filosoofia, uue ontoloogia, deontoloogia, epistemoloogia, keelefilo-

 
 

filosoofia piirimail? Arves-

-
 

 - -

-

sande 

. 
 
olevat deduktiivne masin
                                                         
1 
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-
maalloogiline kon-

Christensen 2004: 114
-

2 ohtunik ei ole 

 
 
uurimis

hen-
-
-

kuidas seda saavutada. 
 

ning et semio

 

 
 les, et 
                                                         
2 https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017016 
(01.04.2018). 
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-

(nt seadustekstis seadusandja poolt). Nimetatud vastandus on vaiel-
-

atud ulatuses loov tegevus (Larenz, 
-
-

enam, selleks, et 
-

teid, mis on defineerimata ( head kombed , , 
 jne). 

 test normidest. Tuge-

-
sele veel normi rakendaja suur otsustusruum. Seadusandja delegeerib 

-

kohtu kohtunik
) 

 

vastandu. 
 
 

2.  
 

-
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-
emiootikute kirjutuslauale 

-

uurimisala esiteks probleemide 
 

  
 

-

Kevelson, Tiefenbrun); 

Balkin); 

er, Posner, Robering, Sokolowski); 

Manning); 
5) Tartu Moskva koolkonna kultuurisemiootika traditsiooni edasi-

 
 

 
 

Itaalia koolkond); 
 

 
nd, toetudes 

 
-

vs. sotsiaalse praktikana (Beck, Valesio, Bobitt); 
- -
 

 
-

tika on, nagu semiootika tervikuna, hargnenud eri suundades. Et 
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-

3 
 
 

3.  
 

1944, mil F. E. Oppenheimi sulest ilmu -
-

tika tekkeajaks pidada 20. sajandit. Enne seda tegeleti 19. sajandil 
- -

as Common Law (Dickerson 
1985
anda. 
 
inglis- ja saksakeelse kultuuriruumi vahel jooksis tugev eristusjoon. 

otika teket eristada geograafiliselt. Saksa-
-

                                                         
3 

tele veergudele ei mahtunud 

s

-

 

2012: 12 15). 
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 nagu semiootiliste 
 klassikuteni: Ch. S. Peirce ini  

ja  Prantsusmaal
-

ooni. 
Seevastu Kevelson (1991: 10) esindab arvamust, et need kaks suunda 
ei konkureeri omavahel, sest nende esindajad katavad eri valdkondi, 

  
 

 
 
 

4. 
 

 
Ch

2012: 15). Autoritest, keda ta 

rgi-

 
 ame 

-
common law 

(vastandina Mandri- 4 See on argumen-

                                                         
4 

(1975: 75). 
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 Kui kokku -

 
 

 
tlused; 

-
sioon kui eri argumentatsiooniloogikad. 
 

 
 

4.1. 
probleem 

 
-

nne, 

 
 

-
e, semiootiliselt reaalne, aga mitte tegelikult reaalne 

org
-
-

samas, 245). 
 Volkert (2015: 339), kes kirjutab, et 

aset alati suuremas dimensioonis, kultuuris, loob kolmasuse, mis on 
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kontekstis, milles see tekkis. 
 -

-

-
-

- -

 inimesele 
-
-

 
 

 
 
Aluskategooriate
Argumenteerimine, kommunikatsioon ja tegelikkuse tunnetamine 

-

-

227 240). 
 -

kub 

absoluutsed 
, vaid 

. 
 

 
 

kontekstis; 

(samas). 
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 (interpretant), midagi, 
 signifier -

vat (signified). Kuna  

 -
t

sotsiaalselt konstrueeritud (Jackson 2012: 14). 
 

 
 

 

 
 a tundlik sotsiaalsete 
muutuste suhtes: see on ajutine (Tiefenbrun 1986: 111). Ameerika 

-
-

matuna seadusi (Colap

ning reinterpreteeritav ja olemuslikult esialgne. 
 

argumenteerimise protsessile (nt 
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Seega, 
praktika on kommunikatiivne protsess, tekstuaalne ja diskursiivne 

i veel. 

alselt 

 
 
 

uurimis  
 

Algirdas Julien Greimase strukturaalse semiootika koolis Fondation 

 
 

 

1991: 1121). 
 
Saussu , 

-
ruvad omavahel ja suhestatult tervikuga. Strukturaalne te

tidega (Petersen, Wagner-
Egelhaaf 2009: 206). 
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-
-

mina, -

-
. 

 

Jeremy 

-
-

-
suhetes (Paul 1991: 1787). 
 Wesley 

 arbi-

korrelee

-

 saab seletada hoolsuskohustuse rikkumise  kaudu, kahju 
tekkimist   kaudu ja  koos 

. Need terminid eksisteerivad 
-

sterminid on vastastikku defineeritavad ja iga 
termin justkui teeb teisele raja ette. Seejuures tuleneb see printsiip 

-
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ovad esile, 

-
videks, artikliteks, punktideks vms. See jaotus moodustab omakorda 

para-

 
 -

 enam 
eristatavad (Posner, Robering 2003: 2856). 
 Algirdas Julien Greimase (1917 -

ka ja paradigmaatika 

 (1985) Greimase strukturaalset seman-
tikat. 
 

maatika5 ja paradigmaatika kaudu.6 

(Normbereichsanalyse). 
atika ja paradigmaatikaga, on tegemist normiala-

elementide kindlakstegemist nii elementide variatiivses plaanis asen-
-

duse hindami

                                                         
5 gneb teisele. 

 seotud lauses Ma 
 

6 -
 

asendada 
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7 -
nonisse. Isegi kui seda terminoloogiliselt nii ei nimetatud, leidis 

idilises 

 
 

 
 
 

6.  
 

eeskujuriik. Tuleb 

 traditsiooniga maades, sest 
 

 Saksama
 Saksamaa

Hans-Georg 

Vorurteillehre

                                                         
7 Bundesverfassungsgericht, 5. Rundfunkentscheidung  BVerfGE 74, 297. 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv074297.html (01.02.2018) 
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Raisch 1995: 207). 
 
(Vorverständnis, Heideggeri  Vor-Urteil) problemaatika (vt nt 
Hassemer, Kaufmann, Gallas, Esser, Englisch). Sellega kaasnes ka 

Raisch 1995: 
210)

 
Vorverständnis) v  Vorurteil). Ta kan-

 
 

Vie

e 

asjaolude vahel (Raisch 1995: 211 -
ormist, mille 
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giv koolkond oli oma seisu-

 
 

-
tensen 2004: 147) -

-

osadega seostanud.  
 - ja 

Retooriline semiootika. 

str . Schreckenberger tugines oma uurimuses 

-

 
 -
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-
n-

-
maatilisel dimensioonil. Schreckenbergeri arvates on pragmaatika kui 

a terminit seman-
tiline ala  (semantisches Feld), mis konstrueeritakse -
luse  (Bedeutungsverwandten -

piisab ke -

-
-

bineeritult 
samas, -

 
 

tekstilingvistide, retoorikute ja argumentatsiooniteoreetikutega (nt 
a 

Mainzi teadlastel (Ballweg, Seibert, Schreckenberger jt) (Jackson 
2012 semioo-
tika  musid juriidilise 
retoorika nimetuse all (vt nt Haft 2007). 
 -
tel, mil ilmusid nt Posneri ja Reinecke (1997), Posneri ja Roberingi 
(2003), Luttermanni (1995) ning Wolteri (1992) uurimused. Kui 
v -semiootilist diskussiooni Saksamaal, siis 

-Michael Seiberti panust. Tema 
artikliga  

stab kohtusaali 
-

-

 uurida (Seibert 2017: 20). 
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Busse (2017: 22

straktsioonitasemeid silmas 

90), Andreas 
Deutsch (2017: 91 117) ja Jan Engberg (2017: 118 139). Saksa 

 Struktu-
rierende Rechtslehre Wortlautgrenze), mida 

 
 
 

 
 
igussemiootika uurimusi (Broek-

man, Backer 2015), 

rahvusvaheline 

 
 steooriat, tuues sisse 

s uurimiseks. 
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si uurimusi 
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teoreetilised 
mudelid 

Tõnu Viik, Peeter Torop, Maaris Raudsepp 
 

-
listes teadussuundades nagu hermeneutika, semiootika, fenomenoloogia ja 

me 

kogukondlikust kontekstist. Me 
-
-
-
-

teistes kultuurikogukondades. 
 
fenomenol  
  
  

 teab 
 

-
-

 et me saame aru, kus me 
oleme, mida ja miks me siin teeme, ning milline on teiste inimeste 

enamiku ajast oleme situatsioon

liigendatud ka ruum ja aeg: inimene elab ja liigub kohtades, mida ta 

kodumaa, jne), ning ta eristab ja organiseerib oma elu vastavalt 
-
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filmivaatamise aeg, laste suureks kasvamise aeg, eluaeg, rahva orja-
aeg, iseseisvuse-
talle olulised teised, ning inimese enda ja teiste inimeste tegevused ja 

-
pid alates perekonnast kuni rahvuseni ning ideed 

-

-
duslikeks objektideks ja erine

hele, et ka taustadeks liigituvad helid saavad 
-

di  

te  
 

selle enese seisukohalt kirjeldada, siis mitmetes kultuuri uurivates 
teadustes on selgeks saanud, et reaalsus on erinevate subjektide ja 
erinevate intersubjektiivsete kogukondade kogemuses erinev. Jakob 

objektiivses , 
 pilgule avanevas reaalsuses paikneb iga olend oma 

keskkonnas justkui asi teiste asjade keskel, siis elusolendi enda suhe 
-

sessidega. Subjekti vaates ja tema jaoks on olemas vaid need asjad ja 

Umwelt). 
Omailm erineb objektiivselt  kaardistatud keskkonnast just s

kogeb: 
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-

it ja 

 
 

-

-
mille vahen-

dusel liigendub subjekti omailm ning moodustuvad selle maailma 
 see toimub nii ruumili-

ses, ajalises, kui ka materiaalses ja ideaalses plaanis. 
  mudelit 

-
hendusloome mehhanismidest, on tema suhe maailmaga vahendatud 
lisaks nendele veel kultuurilise - , mis muudab 

-
bol-

 
 

, inimkogemuse tiheda 

-
tega, et ta e

soovidega. Pigem elab ta kujuteldavate emotsioonide, lootuste ja hirmude 
keskel, illusioonides ja meeleheites, fantaasiates ja unistustes. (Cassirer 
1997: 46 47) 

 
Seega elab inimene kultuuri vahenditega loodud (eristuste) maailmas, 

e 
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-

animal symbolicum
traditsioonilise animal rationale asemel (samas, 48).  Kui aga on nii, 

-
- -

ga, siis peame postuleerima inimese maailmade kultuurilist paljusust. 

omailmu on palju. Ajaliselt ja geograafiliselt lahutatud kultuurikogu-
kondadel, aga ka erinevatel professionaalsetel ja muudel eluviisi-

-
gentsuse  abil loodud omailm.   
 
juba 18. ltuurikogu-

Geist
(Volksgeist, objektiver Geist, National-Geist, Gemein-Geist, jpt). 19. 
sajandi teisel poolel kaotavad need teooriad populaarsust ning kultuu-

-
-

objektiivse vaimu  
ultuuris -

-
-

 
 

-
reetilist postulaati, millele tug

Fenomenoloogiliselt ja sotsiaalkonstruktivistlikult positsioonilt saab 
paigutab  

-
egade, 
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ideede kogum moodustab selle subjekti maailma  tema omailma, 

v subjekti keskkond 

 
ja  jumaliku pilgu  -

-
-

loome vahendid veel homo sapiens -

-
masti on nad laenud teistest kultuuridest. Sellegipoolest iseloomustab 

-
 

 lektiivselt 

-
te taevakehadena, aga ka vaim-

 
-

setest arusaamadest ja hoiakutest, mis kehtivad vaataja kultuurikogu-

see printsiip inimese loodud esemete ehk kultuuriliste objektide 

 

ja kuidas sellesse suhtume. Piibul kui piibul on oma funktsioon, kasu-
-

 piibu  ja ei millegi 

see ka kohtade, situatsioonide, olukordade ning erinevate ajaliste 
s. 

 -
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-
-

jumalad, kultuurikangelased, eetilised ja poliitilised ideaalkujundid, 
jne. Ideaalsed objektid eksisteerivadki vaid kultuurikogukonna kol-

 
 Erinevates uurimisvaldkondades on -

-
-

loome epistemoloogilisi mudeleid, mis oleksid rakendatavad kon-
-
-

ning 
 

 
 

 
 

eelistatud 
-

Verstehen) on Dilth
-

 (Dilthey 1997: 43). Seda nii juhul, 

mis nutval lapsel viga 

vahe-
tu sisemine tegelikkus  (samas, 42) ehk midagi vaimset  (Dilthey 
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2006: 177  
 (Dilthey 1997: 42) vahendusel. Aga kui 

tses 

- ehk 
interpretatsioonikunst tegeleb 

 
-

pretatsioonikunst on rakendatav ka kivides, marmoris, muusikaliselt 

inimliku vaimu  

enduse  
-

desse talletatud sisemine  ehk vaimne   
  

-
 materi-

. Aga vaata-
 

 Dilthey selgitab: 
 

-

-

-
istmi-

seks, milles valitseb loomingu ja looja suhe. (Dilthey 2006: 1786 1787) 
 

-



Kultuurisõltelise tähendusloome teoreetilised mudelid 39 

keele tervikut  ja -
kut te inter-
subjektiivsetesse tervikutesse:  
 

-
tide tingituses ja seda vaid tema keskkondade kogumist, mille kaudu 

. (Schleiermacher 1997: 13)  
 

utsub Dilthey selliseid intersubjektiivseid kultuu-
objektiivseks vaimuks , mille ta de-

fineerib kui  (Dilthey 2006: 1783). And-

 
-

Selle 

riigi, religiooni, kunsti, teaduste ja filosoofiani  (Dilthey 2006: 1783). 
 

teoses esitatud ideede ja kujundite tervik, autori hingeelu tervik, ning 
konkreetse ajastu ja kultuuri tervik. Objektiivse vaimu tundmine on 

-
-

des, 
-

teks muutuvad. Iga inimene omandab need vahendid sotsialiseerumi-

ajastusse ja mingi konkreetse rahvuse juurde, siis on need objektiivse 

-
-

deid, mille abil ta meediumi   
 
looja isiksuse saladuse  - -
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avatakse. 20. sajandi strukturalistlikud teooriad asuvad palju skep-

ajaloolis  
 

kaudu ja vastupidi, 
-

tatakse  -, 
valdkonna- 
aja

 
 

Dichtung] 

nktsioon teose kui terviku suhtes. Seega on iga 
lebendiges Geschöpf]. [Teose] looja 

ju kujunemist; 
Zusammenhang], mille sees 

2005: 129) 
 

kaasaegse kultuu
loomingu ja looja suhe . J

m
hermeneutiline 

-
kust tervikust osale 
ja tagasi  
on Gadameri arvates teatud kultuuriliste objektide puhul isegi 

seoses  (Gadamer 2002: 254). 
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-
-

objektidel on  
 -
neutikas vaadeldud kui teos  kestvalt fikseeritud 

)  -
-vaimset sisu objektiivse vaimu  vahenditega, mis 

olid teose loojale antud tema ajaloolise elusituatsiooni kontekstis. 
-

uks -
aliseerimise protseduuridele, mille abil vaadeldakse uuritavat objekti 

mingi laiema 

-
 

 psemal 
-olla ka rohkemate osapool-

tidest, millesse tekst 
asetatakse  

 (Brandom 2002: 93). 

-

selgitada (samas, 93 94).  Autori enda elu ja kavatsused, tema isiklik 
tuatsioon ei 

 
 -
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sessuaalsust, pluralismi ja kestvat avatust uutele perspektiividele, mis 

tehnikaks pidada, ning see 

-

kontekste avastata
etteantud  ja loomulikud  konstrueeritud .  

 
 

 
 

-

-

-
ne empiiriliselt tajutav laud, tool, raamat, taies), abstraktsed ja ideaal-

, teooriad ja 
kunstiteosed), aga ka ettekujutuslikud ja fantasmagoorilised (indivii-
di privaatsed fantaasiate, unelmate, kujutl -
tid). Ainus kriteerium, millele fenomenoloogiline objekt peab vasta-

-
, meenutamise, tuleviku-projektsiooni, 

 
 Teadvuses muutub aistingute vahendusel tekkinud materjal 

teadvuse-
-

-
 Selliselt vormitud 

M -
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omailma objektide konstitueerimisel.1 
 Inimese teadvus on alati teadvus millestki, 

et sellel teadvuse objektiks oleval miskil  millena 

 -
guna, siis see miski  on minu teadvuses esitatud kui 

kuubina (mis omakorda eeldab, et ma tean, mis on kuup, jne).   
 -

-
sel mingi intentsionaalne seos saavutatakse ning miski millenagi 
teadvu

vaataja teadvuses selles kunstiteoses esitatut kogetakse. Selli -

s aluseks teistele teadustele. 

-

 
 

aloo-
                                                         
1

kaudu
Gegenstand
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-
-
-

e transtsendentaalse intersub-
-
-

dutab intersubjektiivne tegelikkuse konstitueerimine muidugi ideaal-
sete objektide olemasol

 
 

Kreeklaste ajalooline omailm [Umwelt] ei ole objektiivne maailm meie 
-representatsioon, s.t nende endi subjek-

nende aktuaalsustega, mis selle maailma sees 

(Husserl 1954:  317). 
 

se see, mida ini-
mesed argihoiakus tajuvad kui 

osaliselt ka selle kaudu, et subjekt tajub mingeid asju tajutuna ka 

represen-
tatsiooni) 

 omailm (Umwelt). Enamasti kasutab Husserl sellise maail-
Lebenswelt  

 loomulikus hoia-
kus  (natürliche Einstellung) avaneb, kuid see pole siiski lihtsalt 

asjade-kogemise  
(Dingerfahrung) Eluilm

ile juba ette antud pind  (Boden
. Kui objektid on 

meie kogemuses antud (gegeben), siis maailm on juba alati ette antud 
(vorgegeben). (  
 Eluilm pole mitte ainult personaalne, vaid ka intersubjektiivne 
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Vergemainschaftung)  (Husserl 19
Meie jaoks on normaalne  

maailmana, seega teatava meie   
 kehtivuste  kaudu moodustub kultuuriline 
omailm ehk teatava kultuurikogukonna jaoks kehtiv eluilm. See 
eluilm sisaldab Husserli arvates nii universaalseid struktuure, mis on 

-
sisuna  kui me 

 
 -

fenomenoloo-

Alustada tuleks ikkagi uuritavate objektide kogemuse kirjeldamisest, 
kuid intentsionaalsete objektide konstitueerimise protsesside noeeti-

-

kultuurisemiootika poole. 
 
 

mudelid 
 

Moskva semioo-
tikakoolkonna alusepanijaid Isaak Revzin, kelle raamat Keele kui 

 ilmus postuumselt 1978. aastal. 
-

vaks teaduseks, mis lisaks loomulikele keeltele huvitub ka tehiskeel-
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suhestumine muude -
tus loomuliku keele omadused:  
 

 
1) universaalsus: keel teenib igasugust inimtegevust; 

 

 
 

5) stabiilsus: keele kandjale tundub keel muutumatuna. 
 

  
1. suhtlemise funktsioon ehk kommunikatiivne funktsioon;  

 

-

(Revzin 1978: 133 134)  
 

Semiootika on teadus 

-
misest ja nende kasutamise valdkonnast  (Revzin 1977: 35). 

manifesteerimise 

-
mise postulaat, 2. eristamise postulaat. Neile kahele postulaadile 
t  
 

konkreetsest olemusest.  Struktuursuse eelduseks olev elementide 

. (Revzin 
1977: 44) 

 
-

tuna nii sama tasandi kui madalama tasandi struktuuridest. Struktuu-
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mane, et: 

 
 Keel on osa kultuurist ja kultuur osa keelest. Just selle

tunnuste, semantilis-

kultuurikategooriate ja kultuuriskeemide (Sharifian 2017: 7). Kultuu-
-

dused keeles (samas, 14). Kultuurisemiootika kujunemisloos seostub 

ajalooliste sotsiaalsete ja kultuurisuhete rekonstrueerimise vahendina 
-

seoses keele toimimisega nii objekt- kui metakeelena. 
Roman Jakobson on osutanud metakeele olulisusele lapse emakeele-

-
-

loogiale. Kultuurisemiootika kasvupinnaseks ongi nii keeleteadus kui 
-
-
-

- ja tajuprotsessides, mis 

: 162), ning radikaal-

asjaolu tunnistamist, et loomulik keel sisaldab nii verbaalset kui visu-

s pole keeles midagi, mis poleks 
-

-
keelt. Asjaolu, et keel on korraga primaarne ja sekundaarne modellee-
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maailma kirjeldamiseks ning diskursus luulena, teadusena, rahvaluu-

keelelisest mudelist kui mitme mudeli komplementaarsest koosolust. 
-

prot-
sessi. Samuti on oluline sisu- 

-nud 
oma kultuurisemiootikas Umberto Eco (Eco 1986).  
 -
ju -

-
ootiline keele- 

-

-

muuta perifraasiks
-

-
tada k , 

-

ka visuaalse ja kultuurilise koodi vahendamine. Wolfgang Wilss 
-

keprotsessis liikumine keeleliselt elementaarsemantikalt seda alluta-
-

isuse tasandile (Wilss 
-
-
-

gendatav kolme simultaanse komplementaarse protsessina  inter-
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lingvistilise, intralingvistilise ja intersemiootilisena (Jakobson 2010).  
 Kultuurisemiootikas on alates 1970ndate algusest olulisim kul-

. Et tekst on kultuuri-

Lotmani 1963. aastal ilmunud artikkel -
lisest ja kirjandusteaduslikust eritlemisest , milles Lotman teeb selge 
eristuse:  
 

Keeles tekib struktuur ajalooliselt stiihiliselt ja toimib kui informatsiooni 
edastamise vahend. Kirjanduses tekib struktuur loomingulise akti tulemusena 

sellisel juhul kirjaniku 
mudeli tunnetuslikud omadused.  Keeleline struktuur on informatsiooni 

unstilise teksti 
struktuuri. (Lotman 1963: 49 50, 52)  

 
-
-

ilukirjanduslik tekst omandab 
-
-

ilukirjanduslikus tekst  sekundaarne model-
-
-

Pjatigorski 2010: 95 98). Tekstilise mudeliga kaasneb ka teksti 
-

jendub 

kui keeletekst, kirjandustekst, ajastutekst, isikutekst jms).  
 
semiootilise algbinaarsuse olemasolu. Esimene on loomulik keel ja 

-

- ja aegruu-
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mudeliga on kultuurisemiootikas komplementaarne kultuurilise 

teksti materjalina manifesteerub mingi keel ja materjali struktuur 
muutub teksti struktuuriks. Verbaalsete tekstide puhul on loomulik, 
et keeletasandid foneemidest lauseteni muutuvad ka tekstitasanditeks. 

-
kuid foneemide

-
rimine produktiivseks. Seejuures on oluline, et kontinuaalse domi-

kuid diskreetse dominandiga tekst elementide kaudu ehk induktiiv-
-

-, fraasi-, 
lause- -

-
aalsus ja diskreetsus on teksti kaks kooseksisteerivat parameetrit. 

segapuder korrastub nende piiritlemise erinevatel tasanditel. Seega on 
ste piir. Kunagi vajas Lotman teksti piiritle-

 
 

struktuurne posit

1999: 14)   
 

 
 

-
-
-
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-
 

  
io-

endus muutub 

-
-

e komplementaarsust.   
 Kultuuri kui keerulise uurimisobjekti dialoog kultuurisemiootika 

-
-

vate aspektide uuritavaks tegemi

kultuu-
. Transmee-

dialise mudeli aluseks on teadete (tekstide) samaaegne eksisteerimine 

-
tekstide, teatrilavastuste ja ekraniseeringutega, vahel ka koomiksitega 

-
raamatuna kui mingis e-

 
vahendamise korral 

vahenduste summana transmeedialises kultuurikeskkonnas (vrd Oja-
maa; Torop 2015). Kuidas kujuneb ja toimib transmeedialine kultuu-

ja eritasemeliste tekstiversio

distsiplinaarset uurimisobjekti ja identiteeti. 
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Siin vaatleme 

-

-
ner, Wagoner, Zittoun jt) kui ka sotsiaalsete representantsioonide 

-
use 

elukaart  

 on sotsiaal-
kultuurilised subjektid   objektiks on 

- 

suhtes mingis kontekstis.  toimub aktiivse subjekti ja 

 
 kultuuri -

nimese ja keskkonna suhteid ning 

Valsiner 2000: 49). Kultuur on inimestevaheliste ja indiviidisiseste 
protsesside semiootiline suunaja ja piiritleja nii intersubjektiivses 
(kollektiivses) kui intrasubjektiivses (individuaalses) reaalsuses. 

 -
-

d piirangud (raamistu), mille sees indiviidid saavad suhteliselt 

 tem
individuaalset kogemust, ja tema unikaalset seost maailmaga. Pri-

-

erkujundav aktiivsus. 
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on seega sild materiaalse ja ideaalse 
vahel. -

-

suunatud ja piiratud sotsiaalsete ja kultuuriliste tingimuste poolt. 
 

-
tusest ja t

-
davad eri moodi suhestuda olemasoleva olukorraga, muuta  kogemust 
antud hetkel ning planeerida oma tulevikku suunatud tegevust. 

 
 -

a 
olemuselt intersubjektiivne. Samalaadsed protsessid toimuvad uus-

-
se kujunemisel osaleb alati intersubjektiivne suhe, ego positsioneeru-
mine nii objekti kui ka teise subjekti suhtes. endused luuakse 

 -

 
 : kultuuriline  ja 
institutsionaalne, kontekstuaalne (orienteeritus konkreetsele teisele), 
positsiooniline, situatiivne ja isiksuslik. Lisaks sellele eristab Marko-

suhetes objektiga: 1) mitterefleksiivne, automaatne, pindmine tasand, 
kku 
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-

 
 Kui loomade Umwelt -

lites. 
Elusorganismide omailmas eksisteerivad vaid objektide funktsionaal-

-

avada selle olemust. 
 -

-
-

des erinevate subjektide osaliselt kattuvatest mentaalsetest ruumidest 
-

 sotsiaalsete rep-
resentatsioonide teoorias -
teemide kujunemist ja funktsioneerimist gruppidevaheliste suhete, 
praktikate ja grupisisese kommunikatsiooni vahendusel. Serge Mos-
covici (1984, 1998) algatatud uurimisprogramm kuulub sotsioloogi-

Durkheimi 

409; Markova 1996). Moscovici sotsiaalsete representatsioonide 
-
-

dele omaste  
 Lisaks nn mentaalsetele elementidele sisaldab sotsiaalne represen-
tat tikat 
representatsiooni objektiga seoses. 
  
 

 
b) nad tekivad ja muutuvad suhtlemise ja interaktsiooni kaudu. Sot-

-
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representatsioone. Erinevalt Durkheimi kollektiivsetest kujutlustest 

-e kui -
 

c) SR on seotud sotsiaalselt oluliste objektidega, sotsiaalse represen-
ta

t (mudelit) 
 

 

-
uste komp-

leksid (ja selle kaudu ka  oma identiteedi sisu). Indiviidi suhtes on 

es moodustavad sotsiaalsed 

 
 

sotsiaalsete kui kognitiivsete 
kaks regulatiiv

-
na esindavad sotsiaalsed representatsioonid teatud teadmist, reaalsuse 
versiooni, mida teatud grupp jagab. See teadmine on praktiline ning 

teooriat selle kohta, kuidas sotsiaalsete regul
-

 institutsioonid kasutavad sotsiaal-
seid representatsioone teadlikult -

reguleerib, kontrollib ja suunab individuaalset toimimist. Doise jt 
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-
musteks, (1) millised so
kognitiivseid funktsioone (3) millises kontekstis. 
 

-
, nad on stabiilsed, kohustuslikud, homogeensed 

vaieldavad, levinud vaid teatud gruppides (subkultuurides), seotud 
kitsamat  
 

-
vat si -
ruvad erinevad organiseerivad printsiibid (nt piirangud, mis tulene-

 ei ole vahetult 

 antud sotsiaalses ruumis  
 -

-

ei ole oluline represent -
genereerivad 

on SR-

 
 

on teatud tuumik-ideed (themata, core beliefs), mis genereerivad 
-ideid v

vaadelda teineteist tingivate vastandite paaridena, mis antud kultuuris 
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 Niisiis on sotsiaalsed representatsioonid vahend, mille abil luuak-

jao -del on seega nii konstitutiivne 
(teatud reaalsuse versiooni loov) kui ka regulatiivne funktsioon. SR 

koordineerida, teiselt poolt olla vahendiks tegelikkuse 
(sense-making  

-
timises (Moscovici 1984: 9). SR sisu on alati preskriptiivne, s.t sisal-
dab endas mingit tegevuse juhendi

sisaldab infot mingi objekti kohta, mida peab kasutama just niisugu-
sel (ja mitte teistsugusel) viisil, mis vastab sotsiaalselt eelistatud 
suunale (Valsiner, Veer 2000: 409). Sotsiaalsed representatsioonid 

-
-

aalse reaalsuse ehk  
 -d ja ignoreeritakse 

-
 -

stabiliseerimise peami-
seks mehhanismiks sotsiaalne identiteet. Identiteet on mehhanism, 

 see on 
sotsiaalsete representatsioonide loov komponent (Duveen  2001). Just 
identiteedile tuginedes toimub valik erinevate SR- -
tamine ja muutmine. Sarnaselt Thomas Kuhni paradigmade mudelile 
toimub teooria (SR) valik mitte niipalju argumentide loogilisuse 
alusel, vaid teooria taga olevate subjektide vaheliste suhete alusel. 
Inimeste positsioon sotsiaalses struktuuris (ning subjektiivne identi-

-
-l toimida 

objektile osutab SR ka teatud subjektile (grupile). Ja vastupidi: 
-
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mingi idee ohustab kellegi olulist identiteeti, siis sellele ideele 

jaoks sobivaks. Baueri (1995) kohaselt toimib SR kui kultuuriline 
 

 -
duaalse teadvuse vajalikud eeldused, teisalt aga toimivad nad parata-
matu surve ja piiranguna. Mitterefleksiivne toimimine mingil kollek-

se omail-
ma. Refleksiivsus, distantseerumise ja subjektipositsioonide vaheta-

-

-
-

 
 

 -

kombineerides, uutesse kontekstidesse paigutades ning oma unikaal-

toimib k -
rivad  sotsiaalseid soovitusi ja kultuurivorme oma individuaalses 
kontekstis. Inimene v
muuta, kuid ta toetub seejuures alati mingitele teistele kultuurilistele 

o-
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-

-

hendust 

terpreteerimisega 

  seda teksti 
lugedes ja interpreteerides. Ja teiselt poolt: ka fenomenoloogias ja 

-
devahelist kommunikatsiooni, vaid ka intersubjektiivselt kodeeritud 
tekstide ja teoste loomist ja interpreteerimist teiste subjekti poolt.   
 -

-
isu-

-
-

 -

Viimases kirjeldatakse, kuidas 
-

 nelja vaadeldud teooria 
-

(kultuuri-   

-
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 -

-
 hen-

dusloome kollektiivne komponent omab teatavat iseseisvat staatust 
-

rmeneutikas 
objektiivseks vaimuks , fenomenoloogias kultuuriliseks omailmaks, 

-
gatele kontseptuaalsetele erisustele nendes teadustes moodustavad 

-

-

vaimu  
tuleneb kultuurikogukondade paljususest ja neis kasutusel olevate 

2 
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Internetimeemid EKRE poliitilises 

kommunikatsioonis 

Ele Loonde 
 

ja teiste tekstidega (kultuuri)semiootika kontekstis. Vaatlen, kuidas kolm 
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Facebooki ja Instagrami kontol valimis-
kampaania ajal jagatud internetimeemi konstrueerivad oma auditooriumi ja 
millised on internetimeemide sotsiaal-kommunikatiivsed funktsioonid. Ar-
tiklis toetun Umberto Eco mudellugeja teooriale, mis pakub 

suhet auditooriumiga. Tekstide ja eri kommunikatsiooniosade vaheliste suhe-
te tuvastamiseks toetun Juri Lotmani viiele tekstifunktsioonile. EKRE lehel 

spektrit: internetimeemide kultuuri tundmist ning etnofuturismi tundmist. 
punctum’ina toimib EKRE 

internetimeemides ametliku reklaamkampaaniana jagamise fakt, mis koos 
-

dust. Artikkel demonstreerib poliitiliste internetimeemide toimemehhanisme 
ja nende poliitilise kommunikatsiooni osana kasutamist semiootika vaate-
vinklist.  
 internetimeemid, poliitiline kommunikatsioon, teksti 
funktsioonid, mudellugeja 

 
 

 lisaks puhtalt 
meelelahutuslikule plaanile on neil tihti ka poliitiline 
kommentaari sisu. Poliitiliste internetimeemide loojad Ameerika 

driikides on ennast kirjeldanud Donald Trumpi 2016. aasta 
valimis Front 
Nationale’i ja Marine Le Peni populaarsuse kohta1. Kuigi nende 

paikapidavuses -
meemide kasvavast rollist internetisuhtluses ja ka poliitilises diskur-
suses. Eestilegi  viimase viie aasta jooksul 

                                                         
1 Allikas: https://www.newstatesman.com/science-tech/internet/2017/02/pepe-
le-pen-can-alt-right-really-meme-marine-le-pen-victory  
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on sotsiaalmeedias (peamiselt Instagramis ja Facebookis) tekkinud 
hulgaliselt meemilehti, nende hulgas ka eksklusiivselt poliitikale kes-
kenduvaid.2 2017. aasta l enne kohalike omavalitsuste voliko-
gude valimisi levisid nii Facebookis kui ka Instagramis Eesti Konser-
vatiivse Rahvaerakonna jagatud internetimeemid. S -

-
internetimeemid 

levisid nimetatud sotsiaalmeedia platvormidel rahastatud posti-
tustena3   laiema kasutajaskonnani 

egemistega. Kahtlemata pakuvad 
jagatud internetimeemid intrigeerivat uurimismaterjali just semioo-
tikule, sest juba esmapilgul torkab silma jagatud internetimeemide 
kui tekstide . Edaspidi 
EKRE sotsiaalmeedia kanalites levinud internetimeemi. 
 A kohe silma teksti-

. 
Kolme ana  internetimeemi jagati EKRE Facebooki lehel 

 enne kohalike omavalitsuste valimisi 2017. 
aasta oktoobris.4 Need olid muuhulgas esimesed valimised, mil 16- ja 
17-  
 Ehkki jagamisel puudub viide 
Helmet ku
jagamisele keskendunud lehelt Egregious EKRE Memes for Fashy 
Finno-Ugrians5. Sarnaseid lehti on Facebookis paari viimase aasta 

Ketseri 

                                                         
2 
Memes for Fashy Finno-Ugrians, Sotsiaaldemokraatlikud Meemid, Poliitilised 
Meemid jne. 
3 Inglise keeles sponsored post -
deni, kes ei ole  
4 
oktoobrist algas eel- ja e-  
530.11.2016 jagatud Mart Helmet kujutav internetimeem lehel Egregious EKRE 
Memes for Fashy Finno-Ugrians: 
https://www.facebook.com/ekrenadsi/photos/a.1714864258800172.1073741828
.1714861302133801/1862529754033621/?type=3&theater  
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Estlam jt. K etnofuturismi (viima-
sest tuleb jagatud 
internetimeemid on eelnimetatud meemilehtede loomingule a 
sarnased ja paistavad olevat osa samade kogukondade loomingust.  
 

 
 
Joonis 1. Sotsialismi ja entofuturismi vastandav internetimeem EKRE lehel. 
 

 
 
Joonis 2. Lendoravat kujutav internetimeem EKRE lehel. 
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Joonis 3. Mart Helmet kujutav internetimeem EKRE lehel. 
  
Valimiste eel -
netimeemid suurema avalikkuse ette6 -
meemide auditoorium. Kerkivad ed
spetsiifilised tekstid laia auditooriumiga suhestuvad, seda konstruee-

Neile vastamiseks toetun Umberto Eco mudellugeja teooriale, mis 
 . Tuleb 

tõenäolisi -
tentsusi. -

-
 

 
 

 
 

meem, manab tavaline internetikasutaja silme ette sotsi-
aalmeedias ringlevad pildimakrod Donald Trumpist, pahuratest kas-

                                                         
6  

-
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sotsiaalmeediaga kokku puutuvale internetikasutajale  
lemmikfirmad ja isegi poliitilised erakonnad teevad ja jagavad 
meeme. Seega ei ole imestada ka 

-
.  

 Meemi  kasutas esmakordselt Richard Dawkinsi 1976. 
aastal ilmunud  Meem (ingl k 
meme (ingl k gene) ja mimeme (kr k 
imiteeritud  Dawkinsi jaoks kopee-
rimise ja imiteerimise teel le
[1976]). Richard Dawkinsi esialgne meem on katse vaadata nii 
bioloogilist kui ka kult
mis on saanud kriitikat humanitaar- ja sotsiaalteadlastelt. Paul 
Bouissac (2007: 2) , kas 

teisel aga kui autonoomseid agente, kes iseseisvalt ajus kopeeruvad 
ta oma peremehega. Nii 

Kalevi Kull (2000), Terrence W. Deacon (1999, 2004) kui Erkki 
itika-

nooli saatnud. Meem on semiootilisest vaate
iliku triaadilise struktuurita

  
 , paistab memee-

 pigem vaesestava kui uusi seletusi 
pakkuva vahendina. -

-

meemi 
-

 
 Raamatus  spekuleerib Ryan M. Milner, 
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naljakate 
pildimakrode7  audu 

is 1994. aastal8) osalusmeedia platvor-
midele nagu 4chan, Reddit ja Tumblr, mis eraldasid meemi selle 
daw -
tile  2016: 17). Nii on meem ringiga 

kinsi ideoloogilise 
pagasi maharaputamiseks on akadeemilises diskursuses lisatu -
tesse internet internetimeeme. 
 ilmesta-
vat  nende jagamisele orienteeritus, kopeeritavus ja osalus-
likkus loomisel on osalusmeedia kesksed parameetrid. Internetimee-

ja suundumusi (Shifman 2014
-

seks kodanikuliikumiseks ja annab meemidele identiteediloomelise 
potentsiaali (Bayerl, Stoynov 2016: 1009).  
 Internetimeemi fenomeni selgitamiseks pakub Limor Shifman 
(2014: 8) -

 
stance); (b) mis on loodud teisest 

kasutajate poolt internetis. Seega saab internetimeemiks pidada sellist 
 

-

meemiks ei kvalifitseeru (Shifman 2014: 56). 
 Internetimeemid on tihti (kuid mitte alati) humoorikad ning kasu-

Internetihuumori 
ambivalentsus on tuntud Poe seadusena, mille 

kin 2009). Poe seadus on ka EKRE 
jagatud internetimeemides kohal.  

                                                         
7 Pildimakro (ing k image macro): digitaalset pilti ja teksti kombineeriv 
internetimeemi formaat. 
8 Allikas: https://www.wired.com/1994/10/godwin-if-2/  
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-

konsensuse leidmiseks, mi
 

 
Gabriele Marino, kelle arusaamale internetimeemides ma siin toetun-
gi. Ka Marino silmis on meemi keskne tunnusjoon imiteeritavus ja 

-
meemiks (type-meme) 
objektiks ehk puhtvormiliseks meemiks (token-meme), kusjuures 
esimene tingib teise ja vastupidi (Marino 2015: 50). Internetimeemide 
toimemehhanismi lahates toetub ta Barthes studium (har-

 ja punctum 
element), mille omavaheline tasakaal tagab internetimeemi edukuse 
(samas, 60). Studium’i ja punctum’i rollist tuleb pikemalt juttu ka 

 
 Ehkki akadeemiline huvi internetimeemide vastu kasvab, on selles 

d internetimee-

(2012, 2014) ja Ryan M. Milnerilt (2012, 2016). Semiootilisest vaate-

Sara Cannizzaro (2016) ja Lezandra Grundlingh (2017). Samuti on 

pepper-spray cop  
meemi arenguloost ja toimemehhanismidest. Eesti uurijatest on siiani 
internetimeeme uurinud peamiselt folkloristid. 
poliitilise kommunikatsiooni vaatenurka on kontseptualiseerinud 
Andreas Ventsel (2016).  
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Internetimeem kui auditooriumi looja 
 

Eco mudellu-
geja kontseptsioon pakub  

 n-

seab. Tekst enese lugejat ning sellega 
piiritleb oma auditooriumi (Eco 2005: 62). 
 vastuvõtja kompetentsus pole 
tingimata võrdne saatja kompetentsusega. Selleks, et kindlustada 

loomisel 
mudellugeja, kellele oma teksti adresseerib. Teksti loomine on 
strateegiline tegevus, mille 
kuidas lugeja teksti loeb ja milliseid 
dekodeerimiseks peavad mudellugejal olema vastavad kompetent-
sused, mille autor teksti sisse kirjutab. Eco mudellugeja 

 
-

kaalne ja stilistiline valik, samut
kitsendused jne (samas).  
 

konnotatsioonide osas piisav kompetents, siis tekst on v  
kui 

mainida siinses tekstis samas lauses nii Juri Lotmanit kui Umberto 
Ecot, paigutab lugeja n paradigmasse 
isegi siis, kui ta pole kummagi tekste varem 

akadeemilise diskursuse kohta, nimede paigutus ja selgitav info 

lisaks teksti tuginemisele kompetentsustele ehitab see ka ise lugejat 
(Eco 2005: 63). 
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illiseid varasemaid teadmisi eelda-
vad), visuaalseteks (milliseid viiteid sisaldavad endas meemi visuaal-
sed komponendid) ja kontekstist tulenevateks -

, arvestades poliitilist konteksti). Eristust tuleks 
-

sessis   dusvahendite 
visuaalsetest -

ditest. 
 Etnofuturismi ja sotsialismi 
vastandav meem (vt joonis 1) torkab silma tavatu tekstirohkusega  

-
ste, filosoofia ja 

Postituste juurde kuulub lisaks pildilisele ma-
terjalile ka pealkiri, mis toimib siin sarnaselt fotoallkirjaga ajakirjan-

-
likult suunavat osa (Barthes 1977: 25). 
 -

 
internetimeemides. Etnofuturismi-
kaudu kaks vastanduvat ideede maailma: sotsialistliku ja etnofutu-
ristliku  huumorile iseloomu-

 ja polariseerimine  see on liialdatud kujutis nii 
poliit-tehnoloogilisest EKRE ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna 

u kohalike omavalitsuste 
volikogude valimiste kampaania keskseks strateegiaks pidada) kui 
laiemast maailmavaatelisest opositsioonist.   
 Vasak pool ehk sotsialism 

mänguväljakud, liberaaldemo-
kraatia, skeitpargid, suurfirmad, noortevolikogud, ohutusruumid jne. 

iva lisavarjundi saavad need koos visuaalse 
-

l 
mis on sem igavad noorpoliiti-
kud, depressioon, hirm tuleviku ees 
ning ei eelda lugejalt nende sisu teadmiseks rohkemat kui keskmist 
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 Paremal poolel tuleb esmalt etnofuturism. 
M  

 soome-
(Kauksi -

-
 

Internetimeemi etnofuturismi poolel saavad orientiiriks ja dominee-
rahvuslus, 

laulupeod, aristokraatia, tõrvikurongkäik ja looduslähedus, mille 
 Seda poolt iseloomustab ka hulk 

Intermarium (Ida- teetiline liit, mis asendaks 
Euroopa Liitu), soomustrammid, goid (juudi rahvusest, kuid 
religiooni eitavad inimesed), Ultima Thule sepad, esoteeriline 
rahvuslik eliit, kontra-kultuur ja metapoliitika. 
lendoravad ja meemid viitavad sarnase sisuga meemilehtedele nagu 
Meemimaag9 ja Egregious EKRE Memes for Fashy Finno-Ugrians10 

looduskaitsele vihjav joonistus11. Seega eeldab tekst mudellugejalt 

tundmine laiemas auditooriumis ei ole levinud. Pigem 
et siin on tegemist sooviga luua kompetentsi, tekitada seoseid ja 

-
kiirus ja tähtedesse sööstmine metafoorse funktsiooni 

 
 Tähtedesse sööstmine ja lendorav 

Tähtedesse sööstmise -
per aspera ad astra 

uni Alfred Besteri ulmeromaani The 
stars my destination12 pealkirjani. 

                                                         
9 Meemimaag: https://www.facebook.com/meemimaag/  
10 Egregious EKRE Memes for Fashy Finno-Ugrians: 
https://www.facebook.com/ekrenadsi/  
11 http://objektiiv.ee/sinine-aratus-toelist-rohelist-
maailmavaadet-pakub-rahvuslus/  
12  
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rja sarnasusele teisigi 
-

de 13. 
 Fraas Egre-megre xdddd lendorava meemil on oluline komponent 
teksti  ilma selle remargita oleks 

Meemiliseks  
muudab selle katkine  keel (ingl k broken English) ja xd14 
kasutamine. Viimane on humoorikust 

Xdddd 
topeldus seejuures mitmekordistab huumori absurdini. 
 Nende 
manifesteeriv stiil liidab erakonna vaated internetimeemidel esitletud 
etnofuturistliku ideoloogiaga. Kui pealkiri oleks esitatud n-

Meie noortekogu on alustanud uut 
meemide loomise projekti ning avaldame oma ametlikul lehel 

seisukohtadest. Tulevik kuulub rahvuslastele  on manifestatsioon, 

tegelikkuses neid ka ei rakendata). Pealkirjadest Mart 
, 

sa oled EESTLANE!  ja Tulevik kuulub 
huumorile iseloomulikud lihtsustus ja liialdus. 
 Lugeja roll on alati aktiivne
lugedes rakendama teadmist  kasutatud 

58). Siiski on 
sajaprotsendil -
mas ning lugeja balansseerib alati tuntu ja tundmatu vahel. Visuaalre-
tooriliste koodide osas on Roland Barthes teinud eristuse kultuurili-

studium) ja mingi 
punctum) 

                                                         
13 
https://www.facebook.com/meemimaag/photos/a.1371894366154324.1073741
827.1366937849983309/1493173187359774/?type=3&theater  
14 
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ning punctum’i ja studium’i d internetimee-
mi edukuse tagajana (Marino 2015: 60; Ventsel 2016: 370).  
 Studium’i 

Viimase d ja harjumus-
entidele neis 

internetimeemides.  ja sotsiokultuurili-
 l -

tele. Need ei tekita emotsionaalseid p

tuttavlikult turvalised (Barthes 2015).  
 Studium’i 

-sotsialism meemis  hele ja helge kollase15 
erinevates toonides etnofuturism vs sotsialism. Sama 
vastanduse osa on ka figuuride positsioonid: etnofuturismi figuur on 

rel ja asub visuaalselt 
-

troostitutes 
toonides. Samuti 

evasest erinevate inimeste 
- 

Kesk-

 -

valimisplakati sees (vt joonis 4). 
 Kui eelnevalt kirjeldatud vastandusest meemi visuaalis saavad 

kultuurikon-
-

timeemide tundmist. 

                                                         
15 

-
ne ning vasak 

pruun, joonisel 2 domineerivad sinised ja lillad toonid tumedal taustal. 
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Joonis 4. Ajalooline foto 1934. aasta Milanost, mida on kasutatud internetimeemi 

.16 
 
Esimesena torkab silma etnofuturismi esindaja (vt joonis 5) sarnasus 

Pepe the 
Frog ehk Konn Pepe. Alt-right 

koomiksitegelase na -
tis universaalne parempopulismi sellise kasu-
tuse vastu  oma autori 
kavatsustest hoolimata leidnud kasutuse uues kontekstis ning saanud 
osaks nn suur  (Great Meme Wars). Parempopu-

Pepe populaarsuse
Donald Trumpi valimisedu Eesti kontekstis on meemilehed 
proovinud Pepet siinsesse kultuurikonteksti  sidudes seda 

17. 

                                                         
16 Allikas: https://rarehistoricalphotos.com/headquarters-fascist-party-1934/  
17 
https://www.facebook.com/meemimaag/photos/a.1371894366154324.1073741
827.1366937849983309/1376166349060459/?type=3&theater  
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Joonis 5. parempopulistliku 

18 
 
Maas 

Wojak, The Feels Guy 
ehk Wojak, Tunnete Kutt. Meemil on palju esinemisvorme, mis 
varieeruvad erinevate kurbuse astmete vahel, kusjuures siin esinev on 
internetimeemi -

-
tud sotsiaalse -
da meemi seotust Pepega  
sooritab neil Pepe Feels Guy 
akti (vt joonis 6).  
 

                                                         
18Allikas: http://knowyourmeme.com/memes/pepe-the-frog  
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Joonis 6. Wojak, The Feels Guy erinevad vormid ja kasutamine koos Pepega.19 
 

vastanduste illustreerimiseks (joonis 7)  
Feels Guy 

 
 

                                                         
19 Allikad: http://knowyourmeme.com/memes/wojak-feels-guy ja 
https://www.facebook.com/talupojameemid/photos/a.272969243145959.10737
41828.265587657217451/283524852090398/?type=3&theater   
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Joonis 7. te visualiseerimiseks. 
 

motiivi korduvus ka teistes sarnast maailmapilti esindavatel meemi-
- ning kaane-

pildil seesama lendorav (joonis 8).  
 

 
 
 
Joonis 8. Lehe Meemimaag profiilipilt ja kaanefoto.20 
 
                                                         
20 Allikas: https://www.facebook.com/meemimaag/  
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-

Rahvaerakonna seisukohtadega 
-

Trumpi valimine i tugev tulemus 
Prantsuse presidendivalimistel, Ungari ja Poola tugevalt parempool-
sed valitsused) ning globaalne meemikultuur on samuti relevantsed. 
Internetimeemid on kanda kinnitanud parempopulistlike ideoloogiate 
levitamisel ning viide Pepele 
samasse viiteraamistikku.  
  levikusse panustati raha, 

ni, kes muidu EKRE Facebooki lehte 
Sponsored, 

mis viitab otseselt reklaamile ja teadlikule kommunikatsioonistra-

auditooriumi osas, kellel on kompetentsus Facebooki reklaamiga 
 

 Mart Helmet kujutav internetimeem eelda -
alia valimiskam-

paania ajast (vt Joonis 1), mida Mussolini nimetas hiljem teiseks 

vaid jah ei -
aegu sajaprotsendili-

ne. Mar
-
-

konnas.  
  mille 
olemasolu tekstid eeldavad (vt joonis 9). Mudellugejalt eeldatakse: 1) 

-

teadmisi etnofuturismist kui kaasaegsest rahvuslikust ideoloogiast. 
-
-

turismiga samastumist identiteeditasandil.  
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Joonis 9.  

 
Et -
naga ja etnofuturismiga kursis olev rahvuslik internetikogukond) too-
dud poliitilise kommunikatsiooni osana suurema auditooriumi ette, 

 -
-

 
 EKRE ametlikul lehel jagamisega muutub internetimeemi mbrit-

teadlikule auditooriumile suunatud, dominee-
rib kompetentsuste eeldamine, samas kui laiemale auditooriumile 

 
 

 
Internetimeemide sotsiaal-kommunikatiivsed funktsioonid 

 
Juri Lotman kirjeldab viit tekstide sotsiaal-kommunikatiivset funktsi-
ooni. P
kultuurikonteksti ja lugeja-auditooriumiga, samal ajal informatsiooni 
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(Lotman 2016: 263 264). Kahtlemata sobivad sellise kirjeldusega 
-
-

protsesse ja suhteid maailmaga. Internetimeemide (ehk viraalsete 
tekstide21) sotsiaal-kommunikatiivseid protsesse on uue meedia ja 

Ventsel (2016). 
 Adressandi ja adressaadi vaheline suhtlus

 2016: 264) 
viitab kommunikatsioonile, milles suhtlejad edastavad teineteisele 
mingit sorti informatsiooni, olgu selleks internetimeemide kontekstis 
nalja tegemine, sotsiaalsete ja poliitiliste teemade kommenteerimine 
vms. Poliitilist kommunikatsiooni silmas pidades toob Andreas 

-

nternetimeemide jagamine laiemat 

jagaja jaoks olulistele 
teemadele (Ventsel 2016: 371 372). 
  poliitili-
se kuvandi loomine, kuna need on vaadeldavad valimiskampaania 
osana. Kuvandiloomise strateegia jaguneb seejuures samastuvaks ja 
vastanduvaks
kaudu ideede ja ideoloogiatega. Kolmes ternetimeemis 
ilmneb see  
ja sarnaste meemilehtede 

-
sema etnofuturistliku rahvusriigi suunas. Sama toimub Mart Helmet 

les 

-

                                                         
21 Viraalne tekst on heterogeenne hulk 
inimeselt inimesele, nii 

konnotatsioone memeetikaga (Ventsel 2016: 369).  
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dustel ja eitusel: meie ei ole sellised nagu nemad
-

paliku maailmapildi ja kitsamalt sotsiaaldemokraatliku erakonnaga 
seotud ideedega
vastandavas meemis, mille toimemehhanism toetub dihhotoomiale 
hea (etnofuturism)  halb (sotsialism). Sotsiaaldemokraatidele vas-

ra 

inimene, sa oled EESTL  
 

 auditooriumi ja kultuuri-
traditsiooni vaheline suhtlus

oni (Lotman 2016: 264). Internetimeemide 
puhul peavad kasutajad oluliseks teadmist, millisest kontekstist algne 
teisendatav 

(2013) -

teksti variatsioonide kogumit (Ventsel 2016: 372 373).  
  on algsest kasutuskeskkonnast 

kujutatavate ideede ja kasutatavate koodidega) liikunud ilma muutus-
teta suurema lugejaskonna e  
teadmised varasemast kontekstist. Samuti on internetimeemide kasu-

 
 Auditooriumi ja kultuuritraditsio -

us -
nevates variantides. internetimeem digitaal-

istajana) ja etnofuturismi-sotsialismi meemi 
 

 Lugeja suhtlemine iseendaga
kujundav, tema struktuurilist eneseorientatsiooni muutev funktsioon 
(Lotman -
koguko -
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jagamise, like imise ja remiksimise kaudu hoitakse ja luuakse grupi-
suhteid, J  faatiline funktsioon (Ventsel 
2016: 375 376). Faatilise kommunikatsiooni esmaseks tunnuseks on 

-
likud rituaalsed tegevused (Jakobson 2012 [1960]: 1738 1739). 
 autokommunikatsioonis 
identiteeti loova ressursina, kuna esindavad ideid, millega lugeja saab 

mmentaariumis 
ja jagajate seas, mis on otseste reaktsioo
peegeldus,  (1) etnofuturismi 

kohati ka teiste internetimeemidega vastamine ja (2) 

 

mitte.  
 Sotsiaalmeedia kontekstis on identiteedi suhtes oluline ka kogu-
kondlike sidemete hoidmine. ul 

Facebooki-
tag imine22 23. 

aga, teisel 
 

 Lugeja suhtlemine tekstiga, milles tekst omandab iseseisva 
kommunikatsioonipartneri funktsiooni (Lotman 2016: 264). Uue 

mitmesuunalist kommunikatsiooni ning k

lahus looja kavatsustest. Siia kuulub ka tekstile interaktiivselt 
reageerimine (Ventsel 2016: 374). 

                                                         
22 Tag  

 
23 Jagamine ehk share
oma ajajoonel (ehk profiilil) ning ja
sellest, milline kasutaja seda jagas, oma uudisvoos. 
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 Uue meedia tekstid kutsuvad tekstiga aktiivselt suhtlema, sest on 

(emotsionaalne) reaktsioon. Tekstile reageerimise vallandaja on 
punctum 
sotsiaalmeedia platvormi lubatavused: Facebookis on tekstiga 

 like ides24, react ides25, share ides, tag ides ja 

peamine reageerimise viis on jagamine ja i26 
kaud  
 
viisi. Esimesel puhul astuti tekstiga dialoogi ning kommentaaridest 
kumab viiteraamistikuga kursis olemist, tekstile vastatakse sarnases 
stiilis. Sellise reaktsiooni saab tekst esile kutsuda vaid mudellugejale 

ases auditooriumis, kes tunneb 
etnofuturismiks nimetatud ideoloogiat. Teine suhtlemis

mis see on? , mida see 
b?  jne. See reaktsioon on tingitud EKRE ametlikul lehel 

jagamisega tekkinud auditooriumi muutusest  mudellugeja ja kesk-
 Rakendub Poe  seadus 

 
 Teksti ja kultuurikonteksti vaheline suhtlemine, milles tekstist 
saab autonoomne osaline kommunikatsioonis ning erinevate konteks-
tidega suhestudes ilmutab see erinevaid aspekte (Lotman 2016: 265). 
Viraalne tekst balansseerib studium  (ehk varasemalt tuntud 
konteksti) ja punctum  (ettearvamatu element) vahel. Varasemalt 
tuntud konteksti alla kuuluvad siin internetimeemide 

ntekst, milles need ilmusid ja levisid. Viimasest on 

esitatud teemasse (Ventsel 2016: 377)
suure levikuga viraalsetes tekstides esitatakse tihti popkultuuris 
levinud Shifman 2012). 

                                                         
24 Like  
25 React like

 
26 Direct message: 
postitusi.  
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sotsialism mee-
mis, katkise  keele ja liialduste kaudu jne). Samuti suhestuvad need 
parasjagu aktuaalse sotsio-kultuurilise keskkonnaga  
valimised ja vastandus sotsiaaldemokraatidega suhestuvad tekstidega 
kahesuunaliselt. 
 

 
 

 
-

tooriumile suunatus ni -
parla-

mendierakonna avalikule lehele ning rahastatud postitusena ka laiema 

mudellugeja ja tegeliku auditooriumi vahel. Punctum ina hakkabki 

-
internetimeemide 

kasutamine poliitilises kommunikatsioonis ei ole  
levinud.  
 Internetimeemid -

Auditooriumi kutsutakse punctum  

 ja reaktsiooni esilekutsumise 
 aktuaalne. 

 
lugeja suhtlemine tekstiga, mille tuum sotsiaalmeedia kontekstis 

like imise, jagamise, react
tag imise kaudu. 
 kompe-
tentsuste spektrit: internetimeemide tundmine ning kaasaegse etnofu-
turismi tundmine. Need on kompetentsused, mis tulenevad algselt 

ditooriumile 

-
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gendamine) saavutamiseks -
lugeja sel hetkel, kui neid meeme jagatakse laiemale auditooriumile. 
Kuna internetimeemid olid osa valimiskampaaniast ning postituste 
ulatuse suurendamiseks kulutati ka raha, paistab, et jagamise 

oli 
dominantses lugeja ja teksti vahelise suhtluse funktsioonis. -

-

ka Poe   EKRE 
lehel jagatuna on internetimeemide mudellugeja paradoksaalselt 
ebakompetentne ning teda kutsutakse tekstiga suhtlema ja sellele 

 
 -

-
-

hteid ja sotsiaalseid harjumusi. Viimase edasiarendusena 

kontekstis. , 
kui -

ao), on internetimeemide uurimisel perspektii-
vi pikaks ajaks. 
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Acta Semiotica Estica XV 
 

 

linnaruumi kontekst 

Riin Magnus, Tiit Remm 
 

gi 
kultuuri looduse suhetest, teisalt aga 

teiste liikide (ootamatu) tegevusega uues 
 -

linnahaljastuses. A  aluseks 
Eesti Loodus 

l

iselt suhtuvad artiklid ilmusid Eesti 
Looduses -

i-

 
sajandit tagasi siia sisse toodu

ks seega 

keskkondadele (nt linnaruumile). 
   
 
  

antropotseeni ajastiku idee (Steffen jt 

koondab inimest (teistest) looduslikest teguritest eristavaid tegevusi 
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inimese elupaika ehk liikide introduktsioon1 on antropotseenile ise-

1960. aastatest. Sel perioodil hakkas omaette teadusharuna kujunema 
muhul-

ke.2 
peamiseks ohuks looduslikule mitmekesisusele (nt Wilcove jt 1998; 
Early jt 

 
kiskjavaba Uus-Meremaa projektini Uus-Meremaal (Russell jt 2015). 
Ohtude ennetamiseks on vastavad liigid lisatud ka sissetoomise keelu 

-
3 

-
lises paradigmas, mida iseloomustab nende liikide vaatlemine 
potentsiaalse ohuna looduslikule mitmekesisusele ning vastandamine 
oma levila piires elavatele ja kasvavatele liikidele. Samas kannavad 

 
 . Ana-

-

-
 linnahaljastuses. Selleks et esimesele 

Eesti Loodus aastatel 
1958 -

                                                         
1  Eesti keeles kasutatakse arhailisemat 

 (nt juba Lepik 1925: 33). 
2 On ka autoreid, kes leiavad, et teadusliku distsipliinina kinnitas invasioo-
nibioloogia kindlamalt kanda alles 1980. aastatel (Reichard, White 2003). 
3 Nt Euroopa Parlamendi 
2014 looduslikku tasakaalu ohustavate 
ennetamise ja ohjamise kohta. 
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sele vastamiseks tegime ekspertintervjuud inimestega, kes on Eestis 
tegelenud linnaha

 
 kide teemaga ei tegele vaid loodusteadused; ka mitmed 
keskkonnahumanitaaria uurimissuunad on sellele viimastel aasta-

teema seoses teiste liikide rolli uurimisega kolonialismiajaloos ning 
Ameerika ajaloolase Alfred Crosby 1970. ja 1980. aastatel kirjutatud 

- ja kolo-
nialismiajastul toimunud kontinentidevahelist liikide liigutamist ja 
introdutseerimist (Crosby 1972). Hiljutistes uurimustes on kohalike 

(Mastnak jt 2014). 
 

-
jt 2016; Tassin, 

Kull 2012; Keulartz, van der Weele 2008; Colautti, MacIsaac 2004). 
Nii on leitud, et nii ametlikes dokumentides kui ka meediateadetes 

viisil (Ernwein, Fall 2015; Gobster 2005; Chew, Laubichler 2003). 

inimeste migratsiooni kirjeldustele (Fine, Christoforides 1991), ning 
-

andavad 

jt 2015). Jacques 
Tassin ja Christian A. 
eristanud nelja metafooride kategooriat: militaarsus, tervis ja haiguste 

alustalad (Tassin, Kull 2012). P. Sol Hart ja Brendon M. H. Larson 

-
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diskursuse 
keskendub seega 

paradigma 
-

dusi, mida eelnimetatud retoorika-  
 -
na Emmeche 2001), on semiootika baasopositsioon oma

erinevaid kultuurilisi maailmavaateid ja vastupidi  kuidas maailma-
vaated suunavad loodustunnetust (nt Descola 2013), ent kultuuri- ja 

idas 
looduses endas toimuvad muutused ajendavad kultuurilisi valikuid, 
mis omakorda viivad looduse hinnangulise kategoriseerimiseni. 

ehk introdutseerimisega 
kujundab inimene oma keskkonda, samas invasiivseks muutuvad 

teise

ntroduktsiooni faasis ta 
 haruldasest eksoodist ja kasulikust 

migrandin -
mused ning protsessid liikide raamistamist ning hea halva, oma

 
 
 

 
 

on introdutsee-

4 Sama definitsioon on ka rahvusvahelises 

                                                         
4 https://www.envir.ee/et/voorliigid 
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rliikideks kokkuleppeliselt selli-
-

5 

tollaste Eesti- ja Liivimaa kubermangude kohta. Ameerika 

Euroopa kolonisatsiooni algusaega (Kaufman, Kaufman 2012: 17). 

seotud inimese keskkonna
kohaliku (teadus- -

use kui ka 

-
lised regulatsioonid ja piirangud 

andmebaas Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 
(DAISIE) kajas
uurimust on finantseerinud (Hall 2017: 434). Samuti ei kata invasiiv-

-
 

Euroopa 

asetada keskkonda eristusi ja piire, mis ei pruugi kattuda teiste liikide 
ire nihutada. K. Kull 

kommenteeris intervjuus sellest tulenevat vastuolu keskkonnas 
-

 
 

objektiivs mis sa teed [...], sest siin ongi vastuolu 
  formaliseeriv modelleerimine 

                                                         
5 https://www.envir.ee/et/voorliigid 
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ei ole formaliseeritud semio
 

 

agentsus (erinevad levikumehhanismid, elupaiga valikud), looduse 
mitmekesisus ja muutlikkus (sh liikide pidev, kuigi suhteliselt aegla-
ne kujunemine; liigi ja populatsiooni suhe re-introdutseerimise ning 

-
-

us kultuurilise enesekirjeldu-
sega. 
 

eristuste kohta. Kultuuri kandev sootsium on seotud oma keskkonna-
-

kondlikele ja kultuurilistele vajadustele vastavalt valides, kohandades 
vajadus ja viisid kesk-

 

 teadmusest ja selle korrastusest 
-

lised, argise ja erialase tegevuse motiivid. Nii on 

tarviduse struktuuridesse (Berger, Luckmann 
2018: 80)  

. V  erineb 
ja linnahaljastuses, ent ka eri valdkondade loodusteadlaste vahel.  
 See, -
vused ja muutused looduses, ta representeerib neid ning on loodud 

ja kultuurilise enesemudeli suhtest ning kajastab inimese enesetead-

ja eristamise problemaatikat ning biogeograafilist loodusliku leviku 
eteadvustamise 

kihistus seob looduskeskkonna kultuuripraktikatega (nt kultuurliigid, 
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) ning kultuurilise identiteedi 
markeerimisega (nt isendite, liikide, paikade sakraalsus, eesti loodus).  
 

 
Joonis 1 kujunemine kultuuri suhetes loodusega: 
 
(1) looduse mudeli ja kultuuri enesemudeli suhestamisel; 
(2) vastusena aktualiseeruvale kirjeldusprobleemile looduse (normatiivse) 
mudeli ja selle empiirilise objektmaailma vahel; 
(3) looduses  kujundaja  
(4) suunates inimregulatsioonide ja -
loodusele ja kultuurile. 
 

-
korraga, kus 

-
semioti-

seeri
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  saada 

teiste liikide agentsuse suurem tunnustamine ning samas, inimvastu-

 (vt joonis 1). 
 

looduskeskkonnaga 
suhestumise viisid kultuuris ning kultuuri enesekuvand. Nende kolme 

-
-

de ja territoriaalsuse ning teisalt loodusgeograafilise liigi levila sidu-

kohalik ja võõrliik muudavad loodusgeograafia kultuuri- ja poliit-

loo -
tud ajaline piir 18. ja 19. sajandis seob introdutseerimisintentsiooni 
Eestimaa ja Liivimaa kubermangude ning Vene tsaaririigi geograafi-

imalikkusest (nt 
kas Saaremaal 
kliimaga Kagu-
totaliseeriva ruumilise modelleerimise kaudu: kultuuri enesemudeli 
(ruumilistes termineis teostatav) eristus meie ja nende vahel seatakse 
vastavusse loodusgeograafilises kirjelduses tehtavate eristuste ja 
piiritlustega. Nii objektiveeritakse sotsiokultuurilis-institutsionaalset 

sissetoomistegevusega, 

kui sotsiokultuurilisele eneserefleksioonile. 
 
 

nduse kujunemine Eestis 
 

 
ning - introdutseerimis- ning 
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 liik 

-
kide tajutav 
keskkonna ja liikidevaheliste suhete muutuste allikat, vaid ka juurdu-

n 
20. sajandi alguse paiku langesid eksootilised liigid 

mitmel pool Euroopas ebasoosingusse (Hall 2003). Palju tegeleti just 
-

misega (Kumari 1964a). 20. sajandi alguse kohalike liikide soosimist 
olle perioodi 

Euroopas. Nii tunti 
kasvatamise vastu, kuid see huvi hajus 20. sajandi algul, mil tooni-

-Bulmahn 2003).  
 

 
neile on antud ning millis -

Eesti Loodus (EL) 

kuni 2017. -teemalised artiklid. 
-
-

umaiste ja 

-

loomaaialoomi; muu maailma elustiku tutvustused jms, mille tutvus-

-

 ema 
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valguses: kas neis tehakse oma
mise viisid 

ja neile antud hinnangud seonduvad konkreetse sotsiokultuurilise 
-

taustaartiklite konteksti, hindamaks, kas tegu on teedrajavate, keskse-
 

 - 

(loomade reaklimatiseerimine ja kodumaiste taimede kasvatamine 
inimese muudetud k

 
 
2000. aastatel  tel 28 artiklit). 

 

tutvustused. 1960., 1970., 1980. aastatel on seejuures oluliseks 
teemaks nende kasvatamis- 
avaldatakse lisaks artikleid probleemsetest liikidest; valdavalt on 

teemad. Nii ilmub varasema introduktsiooni ja kultiveerimise teema 
asemel 1990. aastate keskelt ja eriti 2000. aastatel uue teemana 

alates 1990. aastatest umbes neljandik, 

artikleid probleemsetest liikidest ilmub kogu perioodi jooksul, 

2000. aastate teises pooles  ilmuvad artiklid ida-kitsehernest, 
marmor- 
jmt. See - -



Eesti võõrliikide tähendusväli 99 

 
Eesti Looduse 

muutused 60 aasta jooksul. 
 

de uurimine 
laieneb 1960 Fauna 
rikastamine ja fauna rikkumine 1964a, 1964b). H. Kruus 

teostas ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Insti-
tuudi aklimatiseerimise grupp. Artiklist selgub, et 1957 1958 a 

-vormi. Artiklis tuuakse 
 ulatuslikumaks muutunud linnade ja 

asulate haljastamise tarbeks materjali tekitamine. H. Kruusi artikkel 
-eksperimentaalset 

suunda, mis 1950. ja 1960. aastatel paljuski domineeris. Tallinna 
-

- -punktides kontinentaalse kliimaga 
Suure-Jaani ning Luua, kasutades viimaseid samas vahepunktidena 
taimede NSVL-

-
nikaaed ja Tallinna Botaanikaaed (samas). Samal ajal introdutsee-
ritakse Eestisse mitmeid loomaliike  

Kruusi artikliga annab E. Kumari artikli esimene osa neutraalses 

Tsaari-Venem , tuues -is toimu-
nud loomade aklimatiseerimise mastaapsuse. Veelgi selgemalt osuta-
takse sellele Jaan Naabri 1971 -
takse n
plaane kui liikide ulatusliku introdutseerimise laiemat konteksti. 
Kumari artikli teine osa on aga kantud teistsugusest tonaalsusest, 
keskendudes introduktsioonidest tulenevale loodusliku tasakaalu 

introdutseerimise suhtes negatiivselt meelestatud, pooldab Kumari 
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 (Kumari 
1964b: 348). Peamiste probleemidena loomade aklimatiseerimisel 

aklimatiseerimistegevusi rahvusvaheliselt koordineeriva organisatsi-
ooni puudumise. Nii Kruus kui Kumari kasutavad oma artiklites 

 kui liikide kohastumist kohalike kesk-

henduses.6 

-
lusega. Samas aga kannab see usku, et kui teadust aklimatiseerimis-

seonduvaid probleeme 
 

 k -
vates kirjutistes toob sisse 1967

.7 Artikli 
autorid leiavad, et kohalikud taimed aitavad teid sulandada kohalikku 
loodusesse ning et enamik aedades kasvavatest taimedest ei sobi tee 

tervikliku Eesti looduse poole. 2017. aastal Eesti Loodusele antud 
intervjuus 
teema, millega tegeleti tollal Tallinna Botaanikaaias (seega samal ajal 

kodu-
maiste taimede uurimise teema oli ajendatud (uus)asulate haljastus-

1970. aastal ilmunud Rudolf 
Kodumaiseid lilli kiviktaimlas -

saama kultuurkooslustest, mis peaksid olema looduslikele koosluste-
                                                         
6 sissetalumisele, 

 
7 Looduslikke dekora-
tiivtaimi .  
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 kirjutab kodumaiste taimede 
-

- ja 

kultuur ja kultuurmaastikud peaksid kohalikku looduskeskkonda pi-
-

sitluse korral, s -
lina. 
 
piiritlemise probleem esile tulevat, siis Jaan Naabri 1972. aasta 

Ulukite aklimatiseerimisest Eestis gi-
 oravate viimise Kihnu ja 

-
tuse probleem. Samas artiklis kirjutab au

majandusliku argumendi.  
 1984
Kalevi Kull 1960. aastate teises pooles ja 1970. aastatel alguse saanud 
kodumaiste taimede soovitamist kultuurmaastikel kasvatamiseks. 

-
 

stele 
-

se ning koosluste koosseisu vahelisele seosele  loomulikuks 

antud intervjuus mainis Kull, et sellisel kujul ei olnud keegi Eesti 

-
teemal Eestis 
liikumist sellest veel ei tekkinud. 
 ratledes introduktsiooni kultiveerimise

Taimede introdukt-
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sioon ja aklimatisatsioon  (1990) kultuurtaimede sordiaretuse ma-
janduslikku kasu ning introduktsioo iseks. 

-kultuurist, ent 
-  eristada kaht 

tasandit, esmast introduktsiooni loodusliku taimeliigi esmakordse 
viimisena kultuuri, ning teisest, juba kultuuristatud taime toomist. 

looduses, mujal kultuurtaimena) nin
kohanenu. 
 Tere, rukkilill!  (1991) animeeritud 

 
metafoorse seos
vastandatult negatiivsetele uutele migrantidele. Oma

-

vastused omistavad rukkilillele 

lipunktidega  
seekaudu naturaliseerib artikkel rahvust/riiki ja sotsialiseerib 
rukkilille selle konteksti: 

 

ellele 
hulgas kitsaid spetsialiste

. R
 

 
Ettevaatust, karuputked!  (1992) 

, Sosnovski karuputkest, on suhteliselt neut-
liigist ja selle introduktsiooni loost, ent samas kriitili-

inimesele kujutatava ohu teemade 
iku 

- -
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-

a juba 
pealkirja vormi kaudu. 
 Eksoodid kuuluvad samuti faunasse  1993) 

-
kide jaotuse, mis haaraks ka kodulo
ja inimest, ent ka neid liike, mille olemas- 

-ruumi-
st ning inimese looduse vastandust, on Kepparti artikkel 

 
kultuuri 

itte 
aga tundmatu tulnukas. 
 

 Lilleleht 
(1994 Mis on bioloogiline mitmekesisus?
tahtmatu introduktsiooni suurel
viia looduse vaesustumisele. 
 
neut

t-

 (2001), kus 

taimede terminoloogiat ja tuuakse nimekiri taimed

-

18. sajandi keskpaik, v.a harilik katkujuur (Petasites hybridus), millel 
 Hinnangud liikidele 

, kitsamalt Eesti 
alal naturaliseerunud (peale 18. saj keskpaika sisse toodud) 

 kohaliku looduskooslusega  
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metsistunud, naturaliseerunud liigid ja alamliigid. Kalevi Kull viitas 
-

digma kujunemist Eestis: 
 

-s keegi 

Eesti Looduse loo 'Eesti 
taimede must raamat', mis on 2001 ilmunud alles. Kui palju seal vahet oli, 

-

vastupidine punasele. See on see, mis minu meelest tekib 90ndat -
-

 
 

K. Kulli, T. Kuke ja T. 
-

ku
-

ritolu taimestiku linna-
haljastuses) ilmneb 2000. aastatel, kulmineerudes 2005. aastal, 
seejuures 2000

 
 (2001) on puudele 

alugu. 

aiandus- ja maastikukultuuri areng, loodushuvi toetamine, majan-

turaliseerumine 
-

kultuurkoosluste mitmekesisuse (kriitilisi) tunnustamisi EL-is, samas 
 hindama bioinvasiooni ohte. 

 
pihtimus  (2005), milles 

-elustiku rikastamisest  -
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de Liidus ning oma 
-elustikku (piirkonna, veekogu ja 

leiukoha tasand), liigi kujunemise piirkonda ning konkreetseid 

pidepunktina osutab Timm Peeter I algatatud kanalite kaevamisele, 

-
de introduktsiooni oma eksperimentaal-zoogeograafilise huvi ja 

iemasse konteksti: -
kad  (Timm 2005: 6). 
 
artiklis  (2006). Artikkel 

osta saab, ja kes inimtegevuse kaudu ka kohalikku loodu-
sattuda. See 
problemaatikale   
on siin tulnukad, endeemseid 

 mullaelustiku sissetoomi-se reguleerimine on 

-

kohelda,  ja 
-  

 

 
 2009. aasta Eesti looduse juulinumbris ilmub uudses artikkel-
vastuartikkel formaadis kaks ida-kitseherne teemalist artiklit. Botaa-

vasioonipaljunemise tagamaid 
artiklis -kitsehernest on saanud invasiivne 

Artiklis osutatakse, et taim ei saa kasvada ilma konkreetse 
arbakteriliigita (Rhizobium galegae), mida siinses looduses ei 

Artiklis -  
aga seab ida-
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umbrohtudega. 
kujunenud invasiivsete v
nt S

 
 
pajatab ka Eha vilponis
Hobukastani-keerukoi: uus invasiivne taimekahjur Eestis  

(2009). 

 aianduses ja haljastuses, mida sellest toituv 

liikide kategoriseerimiseks ja hea halva, oma -
tamiseks. 
 J  (2010) algab 

- kui mitteinim-

Vainura 2010: 1  
 introdutseerimist Eestisse, leiab autor, et 

nende jaoks leidub ruumi ka Eesti looduses, kui nende arvukust jahiga 
-

kaitse osakonna 
mainitud liike taas introdutseerimise probleemidega. 
 
eristub 2015

Euroopa nulg ja nulumetsad Eestis . Artiklis 
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tekkinud kooslused, millel puuduvad looduslikud analoogid (Hallett 
jt d 
looduslik/

 
 Samal, 2015
“Sissetoodud loodus: kus see on ja mida sellega teha , mis 

artiklite kesksed teemad, paigutades 

oleks, kui suudetaks konkreetsete liikide ohtlikkust prognoosida, ent 
seda on raske teha (nt verev lemmalts on Eestisse toodud 1939. aastal, 

 
 
domineeris looduse korraldamise paradigma koos sellele omase 
eksperimentaal-loodusteadusliku huvi, majandusliku kasu ja 

 
-

toodud liike millelegi 
 eristatav. 1990ndate aastate 

 vara-
- 

ja inimmigrantide omavaheline seostamine ning teema sidumine 

 rahvusvaheliste konventsioonide taus-
tal aktualiseerunud loodusliku mitmekesisuse teema varju ning viib 
20
poollooduslikele kooslustele (puisniidud ja -karjamaad) omase mit-

kultuurkooslustes (linnas, pargis, kultuurmaastikel ja uu -

-)kooslusele, siis teine toob pigem esile 
mitte-invasiivseid, kultuurmaastikus naturaliseerunud liike ja nende 
rolli keskkonna mitmekesistamisel ja esteetilisel rikastamisel. 

-
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Kalevi Kull osutas intervjuus, et 
990. aastatel

Eesti Looduse 
 

 
 

 
 

 
Suurbritannia

inim-immigrantidega (Fine, Christoforides 1991). Samuti sidus neid 
protsesse nt eelmainitud Heljo Kralli artikkel (Krall 1992), mis 

- ja taim-migrantide 

sarnast sotsiaalsete protsesside ning introdutseerimistegevuse 

vahel (Kendle, Rose 2000: 28). Sotsia
-

vad  
-

 Linnale on omane semiootiline mitme-

kehastades oma ja võõra vaheliste piiride kehtestamist muuhulgas ka 
-
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dustes. para-
(Magnus, Remm 2018). 

 -
seks elustiku homogeniseerumise teguriks (McKinney 2006) ning 

-
nud puuliigid nagu taevapuu (Ailanthus altissima) 

-Ameerikast (Robinia pseudoacacia
2010: 16). Eestis invasiivseid puuliike, mis linnadest kaugemale 

l -
tavalt olemas. 

-
jastuses, siis 

 
oluline on? 
 
intervjuud viie inimesega, kellest osa on linnahaljastuse praktikud, 
osa aga pigem teoreetiliselt neil teemadel arvamust avaldanud. 
Intervjuud tegime 2017. ja 2018. aastal ja intervjueeritavateks olid 

r (KZ), Tartu linna arborist (intervjueerimise 
ajal); Heldur Sander (HS), dendroloog ja dendroloogia ajaloolane; 

 
 
kategooria nnahaljastuses oluline ning millised oma
eristused on linnahaljastuse kontekstis (veel) aktuaalsed. Inimesed, 

-
-

neid omadusi arvestades kohalike liikide suhtes mitmeid eeliseid. 

linnades kodumaiseid liike tuleks kasvatada  kuna nad on siinsete 
oludega kohanenud ning seega vastupidavamad  
vastupidist  kohalikud liigid ei talu nii h
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-

alles sii -

olukorras  nt 
aukodanikele istutatakse Tartus endiselt harilikke tammesid, kuigi 

 
 

hoopis puukoolide materjal  isegi kui haljastuses kasutatav puu on 

liikidele omistatavad positiivsed omadused  haiguste- -

juba Eesti linnade haljastamise algusaastatel  Rootsist toodud 

otsest seost Eesti poliitilise kuuluvuse ning sissetoodud liikide 

p
-

 

kognitiiv-
sest naturaliseerimisest  

-

tegevused kohalik

Hebriididelt, samas kui looduskaitseline mingi eemaldamine samasu-
gust vastuseisu ei kohanud (Warren 2007).  
 -
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- 

-

pr

teema linnahaljastuse kavandamisel aktuaalne (kuigi hetkel ta seda 
gude aja puud 

olid talle vastumeelsed. 
 -
reetse linna tasandit ning linnasisese planeeringu tasandit. Puuliikide 
semiootilisus kasvab koos kohaspetsiifilisusega  -
sandil p - ja bioloogilis-

haljastuse ajalugu, linna identiteet kui ka roheala taristu-funktsioon. 
Linnaruumi liigenduses eristuvad nt esindusalad, erinevad linnaosad 
(Tammelinn ja tammed, Hiinalinn ja paplid  KZ intervjuu), erinevad 

Linnaruumi heterogeensust markeerivad nii erinevad 
puuliigid, -vormid kui kogumid (allee, park, jne). Ka sama inimene 

kalda kindlustamisel, kasutades tema invasioonipotentsiaali, samuti 

 
 Eespool viitasime kognitiivsele naturaliseerumisele kui valitud 

ajastuid j
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plaanimajandusega (vt ka Magnus, Remm 2018). Seda mainis 
intervjuus ka M

-
nimetas aga 

torkavat kuuske kui -aegset trendi, mille praegu on 
asendanud serbia kuuse populaarsus. 
 -

 Linnaruumi kon-
tekstis teki  kas linna liigiline mitmekesisus peaks 

Mitmekesisuse -
lise mitmekesisuse eri tahkudele kui ka linnakeskkonna mitmekesi-
suse erinevatele allikatele. L

 

Samas mainis ta, et eesti puuliikide arv seab piiri mitmekesisusele, 
 kohalikke liike kasutades linnas luua. 

-
t linnas, mis osalt seotud teatud haljastuselementide kui 

-

 
-

ka Kaire Zimmer, mainides inimeste huvi tajutava erinevuse vastu: 

osutas seejuures veel kultuurkoosluste mitmekesisuse kriteeriumide 
problemaatikale. Niisiis tuleb haljastajal silmas pidada mitmekesi-

Warren 2007)  maastikku ilmestava eksootilise ja karismaatilise 
hindamine
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aktualiseeruda.  
 

 nt seos konkreetse ajastuga, 
Eesti 

Looduse artiklite -

kuidas kultuurkoosluste mitmekesisuse kriteeriumeid bioloogilise 
mitmeke  
 
 

 
 

iseloomuli-

looduslikest teguritest  
-

viisidel (huvitavatest eksootidest kultuurkoosluste mitmekesista-

looduse -

testab  linnahaljastus on selle  
 Kuigi esimesed Eesti Looduse artiklid, 

aastatel, ei ole kuni 1990./2000. aastateni siiski oma -
Eesti Looduse artiklite ana-

 
 

ja eksootiliste liikidena. Probleemidele keskenduv (invasiivsete) 
paradigma muutub domineerivaks 2000. 
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aastate teises pooles ning e teistsugu-
s  artiklid. 
 Ehkki -

linnahal-

ing 
-

mal on linnas raske kanda kinnitada (Magnus, Remm 2018), siis 

de seatud 
piirangud valikutele. Semiootilised piirangud (millised on linnaruu-

nas aktualiseeruda 

-
ngimusi  et valik 

 soovides 

mise tingimused.8  
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Acta Semiotica Estica XV 
 

 

vahel 

Rasmus Rebane 
 

Artiklis antakse de erinevatest 
iseendaga suhtlemisele (autokommunikatsioonile) kuue semiootika valdkon-

le 

teenib isiksuse moodustamise funktsiooni; Charles W. Morris, kes arutleb 
iseendaga suhtlemist biheivioristlikus enese-
Ruesch, kes eritles intrapersonaalset kommunikatsiooni erinevatel abstrakt-
si
ruumi, aga autokommunikatsioon aega; ja Juri Lotman, kelle autokommuni-

 . 
 : autokommunikatsioon, Peirce, Morris, Mead, Lotman, 
Jakobson, Ruesch 
  

Autokommunikatsioon, nagu seda nimetatakse Tartu semiootika-
koolkonnas, on laialt le -

-
selt tuntud nt sisemonoloogi nime all. Semiootikas on iseendaga suht-

-
-

mislugu, mida saab enam- -

 
 

ahel 
konkreetsemate teatepulga-edastamisteni ahela teises pooles. Kahtla-
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-

(nt kommunikatsioon, mida ongi edasi arendanud vaid Ruesch ja 
lik: Ruesch otseselt ei vajanud 

Morrise enese- -

-
ata ka huvitav seos tema ametivenna Jakob 

Ego-Ton. 
 -
teliselt vaieldamatud. Roman Jakobson oli tuttav Rueschi 

dlemisi arbit-
-

-

-
muutumatul kujul. 
 
 

Charles S. Peirce 
 

absoluutselt individuaal. 

tulemas. Kui keegi arutleb, sii -

-
1 

                                                         
1 -important to assure oneself of and to remember. The 
first is that a person is not absolutely an individual. His thoughts are what he is 
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-

katkendit tsiteerivate sekun

-

teistelt. Eitades individuaali absoluutsust, seirab Peirce autokommu-

kokku Jakobson (1971a: 559), ei ole keeles eraomandit. Peirce, 

m

laiemalt, isegi kosmoloogiliselt, aga individuaali absoluutsuse eitami-
 -

1966: 125 126)2. 
 
lahustumatu entiteedina

mina, mis eksisteerib praegu, eksisteerib ka teine mina, mis on alles 

nt kriitili

                                                         
 that is, is saying to that other self that is just coming into life 

in the flow of time. When one reasons, it is that critical self that one is trying to 
persuade; and all thought whatsoever is sign, and is mostly of the natural 
language. The second thing to remember is that the man's circle of society 
(however widely or narrowly this phrase may be understood) is a sort of loosely 
compacted person, in some respects of higher rank than the person of an 

 
2  
a vanity  
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 Esimese punkti viimane osa, -

nad olla emotsionaalsed ener-
geetilised 
lihaselised kui ka vaimsed; ja loogilised, mis on puhtalt vaimsed ja 
seisn

lelised, 
 

 

teadvuse-

491; vt ka CP 7.547). 
advuse objektidel kaks vastassuunalist 

pinnale.3 Ruesch 
 

 

paneb tuhanded teised ideed, mis o

-
dega ja mida me siin ei arutle; vt CP 7.548) ja 

                                                         
3  
(the Lake of Memory
1945, 1. ptk) sajandeid e.m.a.  
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Ameerika  
 
kaudu. Nagu vahendab Robert Lane:  
 

ajal. (Lane 2009: 3)  
 

 
 Peirce selgitab, et  
 

selles, mida o

midagi tervenisti virtuaalset. (CP 5.289)  
 

 

Georges Izambardile4

 
 

-
oleviku ja tuleviku vahel nii, et 

-

                                                         
4  rjas Paul Demenyle 

(vt Macke 2008: 141). 
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1992: 684). Eneseko

leekid
tulevaste arusaamiste aluseks.  
 

-
rjad, mis puudutavad 

-

mis 
Theateteus 190b). 

 

ehk teisele inim
-

nimi?), praktiline (kas midagi tuleks teha?), ja hinnanguline (kas 
samas

kokku Platoni omaga. Suuremas pildis ootavad Clay ja Peirce oma-
sarnasus on ka nende arusaamades intuitsioo-

nist, alateadvusest, kogemusest5

semioosil ja teise üldsünteesil. 

                                                         
5 
ajakirjas Journal of Speculative Philosophy, sest 
neljale kogemusvormile lisas Clay omalt poolt kaks, millest  temaatiliselt  
on inlooking sensational perception, umbes nagu Sherringtoni propriotsept-

ada, aga 
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George H. Mead 
 

-
sutab Mead 

conversation of gestures, oleks ilmetu 

Wilhelm Wundtilt ja on Meadi kaudne 
vocal gesture

ole Meadi sotsiaal- -

kes toimetas Meadi postuumseid teoseid. 
 

iseendast k
mehhanismita. (Mead 1912: 405) 
 

the construction 
of a self
siinset argumenti 

self-
communication
arutelule ja pigem tuleks Meadi argumenti selgitada Meadi enda 

 
 

eneseteadvu

 
 Mead kirjutab, et teadlikkus iseendast peaks esmalt kogunema 
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(Mead 1910: 178). Need aistingud on eneseteadlikkuse algmed, aga 
 

seotud selle kogemusega.  
 Inimene saab minaks, kui ta muutub iseenda jaoks teadvuse objek-
tiks. Orgaaniliste aistingute ja kehaliste toimingute organiseerimise 
ning eneseteadvuse kujul indiviidi kontrolli alla toomise kaudu 
saavutab ta selle objektistamise (vt Mead 1912: 405). Subjekt saab 
indiviidist alles siis, kui ta tegutseb iseenda suhtes nii, nagu ta tegut-

-
vastuvõtja on olla iseenda jaoks 

objekt ja olla iseenda jaoks saatja 

isee

avad 

-

-
kides.  
 

keele ja eneseteadlikkusega kaasneb ka piirangute kasv. Suureneb 
b 

-
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mina eristab Mead sellest harjumuste korrastusest, mida nimetatakse 
inimese iseloomuks (karakter), aga mis ei ole eneseteadlik, sellest 

el konfliktis. Sellest 
 samas, 378). 

 -

nimekirja lisada. Hetkel on aga -

a consciousness of meaning), mida 

kujutada (Mead 1910: 178). H

-esitus (self-presentation) on suunatud teistele ja 
mu, on Meadi enese-

enesele-esitus. See on autokommunikatiivne protsess, milles me 
 

 Eelnevaga seostades tuleb esile, et iseenda esitlemine iseendale 
sse 

- -

(1949: 209 210). Morris, kes toimetas Meadi teoseid avaldamiseks ja 

saab enese-tingimine (self-conditioning), mis on tema enesega-suht-
 

 
 

Charles W. Morris 
 

es (Morris 1938; 1949). Siinset 
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l ri-

denotatum) on selle teo 

l juhul prognostiline: koer valmistab ennast 

samm selleni, mida Morris nimetab enese-tingimiseks  
-

dite tootmise kaudu (samas, 39 40).  
 -tingimisest iseenesega 

 

nimetada märgikäitumiseks -

 
 Veel eristab ta interp

olnud M -
 -

-
emiseks, ei 

ainult kirjutajale endale.  
 -

social act -
kondlik, sest see on stimuleeritud teiste inimeste poolt (Mead 1910: 

-
-

ka
-
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naalseteks, kui teised loevad seda luuletust, aga luuletuse kirjutamine 
 inimeste poolt 

-

enne, kui keegi teine saab seda lugeda, siis see on isiklik tegu 
(personal act) ja olemuselt autokommunikatiivne.  
 

-tuntud kellahelina, 

on inimesed. Viimane seisneb olukorras, kus 

Morris enese-  
 

hoida üleval kolme sõrme oma paremal käel, 
korrata iseendale neid instruktsioone. Sellised 

juhi tegevused on märgiks talle endale, mis tähistavad seda, mida esialgu 
väljaöeldud sõnad tähistasid 

 
 

 

post-language symbols -
vad muud funktsiooni kui teistega suhtlemine6. Enese-tingimine on 
siin oluline ka selle p

-
sei

self-

                                                         
6  
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indication -

 
 
(comsigns -

adi terminoloo-
significant gestures

-
da, et tegelikult ei kuule tei

kuulajatele. Mead

retseptoreid  -
moodi samas, 

-
-

  
 

-
es kirjutaja 

148). 
-

 
- d: 137). 

-
Morris ja Lotman erinevad aga oma arusaamades kultuurist. Lotman 

-

-
-
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-

 
 Mo -

-

samas, b seda 

- 

 
samas).  

 Morrise jaoks on enese- -

i selles ulatuses, mil 

-

samas, 213). Juri Lotman 

d: 128). Lo duse 

samas
auto ja self 

variandid ja erinevus on lihtsalt pinnapealne (keeleline ja arbitraarne), 
self-

communication
intrapersonaalne kommunikat-

sioon
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Jurgen Ruesch 
 

-
naalne, interperso
tasandite eristab Ruesch ka kommunikatsiooni funktsioone, kasuta-

positsioonist. Esiteks proprio-funktsioonid, -
midele, milles vaatleja on osaline ehk mis toimivad Colin Cherry 

objektikanalis ja teiseks ekstero-funktsioonid, mis 
 mis toimivad 

metakanalis.7 
 Indiviidi tasandil on nendeks funktsioonideks: proprio-taju (keha-
sisesed stiimulid), proprio-
ja proprio-
ekstero- -

- -
tega arvestamine). Need funktsioonid vastavad masinate peal raken-

kesksed prot-

puudutab ainult proprio-funktsioone, aga teadupoolest on autokom-
-

estamine eeldavad 

proprio- ja ekstero-funktsioonide vaheli

-
a keha-sisese stiimuliga (proprio-

                                                         
7 -

parakanali 
. 

-funktsioon.  
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8. Sherrington, kellelt 
stas originaalselt 

deep field) mis on organismi sees ja 
surface field) organismi kehapinnal 

mikrokosmost organismi sees ja makrokosmost selle 
samas, 471 472). Sellisel 

meeleret-

-

-
isiksuse tasandilt globaalse semiootilise terviku (kultuuri) tasandile 
(samas, ttu 

tasandil.  
 -

l (condensed 
traces)  kujutletava entiteedi, kellega suhelda (Ruesch & 
Bateson 1951: 15). Teaduse seisukohast on nende jaoks oluline, et 

-

kes parandaks neid vigu (samas

uute ideede loomiseks ja 
kujundamiseks, nagu arvas Jakobson (1985a: 91).  
 

-

                                                         
8 h samastab semioo-

unilateral) kommunikatsioonist on 
autokommunikatsioonis saatja
1995: 159). 
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-
-

- -
le just intraperso-

 
samas, 288).  

 -

oriatele, kuigi mitte alati 
samas, -

dekodeerimise protseduur -

allpool). Ruesch ja Bateson nendivad, et intrapersonaalse kommuni-
katsiooniv
kunagi uurida (1951: 278).  
 

 rikkusega, mis 
omakorda on vaid vaesunud ja piiratud versioon isiku tervest 

samas, 

ustik on piiratud 

kommunikatsioon (mis on piiratud kasutatavate kodifikatsiooni-

samas, 281 282).  
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Roman Jakobson 
 

hilje interpersonaalset 

- , et 

 (1985a: 
91). Analoogselt Lotmani autokommunikatsiooniga leiab Jakobson, 
et sest tsensuurist panustab 

-
mises  (samas). 
 

ruumi, siis intrapersonaalne kommunikat-

suhtlemine erineva

tuleviku vahel (1971d: 698).  
 

-
speech circuit) 

ja sarnaste interkommunikatsiooni vormidega, milles saatja ja 
 680). William Dwight Whitney 

(transmissible
(1985c: 209
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privata privatissima
provotseerida verbaliseerimata, subliminaalsete kogemuste verbali-

kirjanik eristab kirjutiste erinevaid kategooriaid: neid, mis on 

abikaasaga ja viimaks privata privatissima
ainult tema enda jaoks (vt Pomorska 1992: 66).  
 kobson 

-

-
teks Saksa loogiku 

an Andere) 
kommunikatsiooni ja intrapersonaalset (Sprechen mit sich selbst) 
kommunikatsiooni (1985c: 203).  
 

midagi olulist, on Jako
varasema ja hilisema mina vahel (1971d: 702]. Ka Juri Lotmani 

 
 st Jakobsoni 
eluajal avaldamata artiklist, milles ta arutleb keele dialoogilise 

adresseeritud iseendale (vt Waugh 1997: 

iseendaga suhtlemist oma kommunikatsioonimudelisse  selle 
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Juri Lotman 
 

ast vali-

 sisenemisest 

ning teist iseloomustab Lotmani optimism, et on 
autokommunikatsiooni grammatika (Lotman 2010c: 73).  
 -

-
k on 

edasiliikumist ja informatsiooni kvantitatiivset kasvu (samas, 73 74). 

muusikat, vaadata pilti 
 -

-

 
 - -

 

-
miseni (2010d -

 
 

mises alles ellu 
tulemas. Lotman seevastu on orienteeritud minevikule: autokommu-
nikatsioon korrastab olemasolevat informatsiooni uue koodi sissetoo-
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-metafoori 

kauaks unustusse vajunud.  
 

d: 130), ehk 
keelt

elt vara-

- -
 

 
-

-
d: 

12

ei 
 

 

 -
-tingimise 

funktsioon juba mittemnemooniline: varasemalt sooritatud pintsli-

midagi uut ilma ajalise katkestuseta. Oluline erinevus seisneb siin 

d [1973]: 
130). Lotmanlikus autokommunikatsioonis pole oluline mitte see, et 
kunstnik iseendale -

protsessi.  
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panus on kogu vaimuelu, autokommunikatsiooni ja kommunikat-
siooni aseta

-
-

da teistega ja nii vaesub ka iseendaga suhtlemine ja kogu vaimuelu. 
-
-

cue 
reduction and fixation redente gration) esineb sealjuures ka 

 
 

-
ab peaaegu alati silmas iseendaga 

korrastada (1991 [1981]: 276 277).  
 
 

 
 

ja enese-veenmise) ja Lotmani autokommunikatsiooni (kui loomin-
gulise tegevuse ja kultuuri enesekirjelduse
arenguid. Iseendaga suhtlemine on teema, mis on semiootika vald-

-
 

emist ja siin esitatud ajaloolisse 
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konteksti seadmist. Autokommunikatsiooni grammatika, seega, 
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Isu ja  

 
Krista Simson 

 

S
 

 -
teid; -

-

-
idealismi asendumist Warholi 

pragmatismiga. 
 Toit assotsieerub isuga ja isu omakorda sooviga. Prantsuse kultuuri-

toid
 

 
 

 
 
Prantsuse epikuurlase Brillant-

-

irard eristab 
loomalikku isu ja inimlikku soovi. Lihtne isu erineb komplitseeritud 

Teise soove, 
soov ei alga lihtsast isust, vaid Teise -

-
rivaal seda  (Girard 1979: 145). 

Rivaalist saab Teine Teine 
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Teise heaolu mingil moel 
tema arvelt ning ta peab vajalikuks sellist olukorda kompenseerida 
(Redekop, Ryba 2014: 3). Moodustub soovikolmnurk, kus objekt on 
subjektiga seotud Teise
Cervantese romaani soovikolmnurga ainus ohver. Osa Sancho Panza 

 
-

Quijote isikust, need on imiteeritud soovid, mis kuuluvad tegelikult 
Teisele (Girard 196 Teise 

ilmselgelt ei lahuta subjekti Teisest 
as, 9). Girard 

2004: 2708). Inimlik kalduvus tahta seda, mida teised tahavad, imiteerida 
Teisega 

sarnaneda ja samal ajal temast vabaneda, vastuolu imetluse ja viha vahel, 
 

 
 

Chercher la vache 
 

seel

inimloomusest lahutamatu joonega.  
 Eedeni Aed oli vegetaarlaste 

asjaolule, et tema verd valatakse. Veretu toiduohver omakorda on alati 
 karjakasvatajast Aabeli ohvrit pidas Jahve 

 
 Evans-

chercher la vache: Nueri 

looma nimes (Girard  1979: 3). Karil
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maksku mis maksab soovitakse kaitsta ja koos hoida, valib kogukond 

valitakse mingil 

kirjutab Girard, oli kindel aeg asendaja valimise ja ohverdamise 

Ammune komme tappa vananev jumalkuningas asendus substituutohvri 
hukkamisega kuninga asemel ja ohvri kohtlemisega kuningana enne 

 K

sotsiaalse rahu ning peatab imekombel kog

 
 Paganlus jumalikustas elu, kristlus jumalikustab surma, kirjutas 

jumalikustamine on religiooni tekkimiseks vajalik.  
 

 
 ja ohver 

 
 kujutab hetke enne Kristuse ohverda-

mist. Kristus jagab sakramenti, see on tema voli ja -
-

praesentia -
kalise sakramento 1 

aastal ilmunud raamatus  (La Violence et la Sacré) 

 
(Je vois Satan tomber comme l’éclair) 

                                                         
  Alar Laatsi 2005. aastal EELK Usuteaduse Instituudis peetud loengust 
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tab Jeesuse ohvri erinevust ohvriks toodud patuoinas-
test -

-
liseerib pigem ohvritoomise  2001: xxiii). Stseen, 

-
 

 

-
 

nende puhul on sageli kahtluse all. Milano Breras eksponeeritav Kristust 

kindlaks teha, kas ka algselt oli tegemist originaaliga (Richter 2006: 

1980): lisaks trad

lseid kompositsioo-
ne telliti teatavasti soosingu saavutanud kunstnikelt, kelle stuudiotes 

 
 

 pettekujutuse loomisele, kuigi da 
- ja joonperspektiivile, valgusele ja 

Leonardo:  
 
M jutustad oma sulge 
kasutades, teeb maalija seda pintsli abil veel kergemini, [...] ja kui sa nimetad 

 
  
Kristuse figuur maalil on pige

asendada Leonardo maalitud angerjad ja apelsinid leiva ja veiniga. 
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Toit kui indikaator 
 

Below the salt 
.2 -

-
reetsesse sotsiaalsesse 
tegelikult midagi muud kui ammune refleks, mis omandab soovi kuju, 
kirjutab ka Everaert-Desmedt (Craig 1918: 91 107). Oma isuga oleme 

 naabritega, kogukonnaga. Toidul on 
o

kartulit, kes kaaviari, kes maiustab ambroosiaga. Toit on sotsiaalne kood, 
etnilisusest ununeb s -

-

na- -

-
a meie identiteedist lahuta-

 
 

co 2008: 3). Surm ja haigus tulid suu kaudu. 

se  (Kohler, Eisenstein 1906: 484). 
-

Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. 

pidi targaks tegema.  (1Ms 3: 1 9) 
 
 
 

                                                         
2   
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su 

tervisele, noorusele ja seksuaalsusele. Caravaggio (1571 1610) nat r-

hedonismist ja Caravaggiole omasest homoerootilisest suhtumisest tule-

laine algas Raffaeliga, vastureformatsiooni-aegsed peidetud naljad oli 

 Realism 

toimitud. Caravaggio maalide puuviljamotiivide puhul on enamjaolt tegu 
-

Il libro 
:  

 

ida kord hinnati, hakatak-
3  

 
De 

 (1588) olid 
oma aja  

kokkuseatud portreed kujutasid erinevaid aastaaegu. Caravaggio maali 
mis 15. sajandi viimastel aastatel kardinal Borromeole 

                                                         
3 

 (1561). 
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/671/courtier.pdf  
2.09.2018 
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jandiga, kus tegelaste ekstaatilised ilmed meenutavad stseene koomi-
lisest ooperist.  

 
 

 
Baroklikust teatraalsusest kantuna kujutab Caravaggio oma maalil 

-
boolne ohver muudetakse argiseks toiduks. Rituaal, nagu Catherine Bell 
seda defineerib, on tegevus, mis on loodud ja orkestreeritud eristama ja 

püha ja profaanse vahel (samas, 73  
 Caravaggio, legendaarselt paheline maali antikristus (Zimmerman 

lustatav ja pidevalt uut varjupaika otsiv, puutus 

 d ja 
-

sikeselikku huumorit (Varriano 2005) on sunnitud tunnistama ka religi-
-

 on kompo-

2004: 14).  
 
Caravaggio 

e 

surmale   
 
 

Andy Warhol: suurustes S, M ja L 
 

Warhollikus võtmes 
crème de la crème 

 , 
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millele Warhol lisab Dove i, Hell s Angels 6.99, 
mis vihjavat saatanlikule 666-le. Warhol kasutab alusmaterjalina mass-

 reproduktsioone: kunagine 
etalon oli selleks ajaks aks 

muudetud.  ikoon, ta 

kujutist, laua taga istuvat seltskonda puutumata asendab ta omakorda 
Leonardo-aegse sakramendi kaasaegsemaga. Katoliiklasena on sakra-
mendi idee Warholile omane  
Jagades Antony Haden-Guesti arvamust, on enam kui kahtlane, kas 

 Andy 
-Guest 2000)), kui ta 

Püha Terror4, mis teda teemat avamast 

maalitud ikooni poolt, kes interpre-

 
 Teine, mediaator -

Toit kunstis 17. 
 

sitsioone. 
-

 (Andy Warhol, Priest: “The Last Supper Comes in 
Small, Medium, and Large”, 2001), pidades arvatavasti silmas Warholi 

-
Nälja-

mängud ja reality-show'd varustavad massikultuuri pigem ohvrite kui 

.5 

                                                         
4   (1990), 

 
Anspach, Mark 2013. Hunger Games 101 
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Andy Warhol ja sotsiaalne isu 
 

 kogu eluks, siis linn 

Warholi filmid Eat The Nude Restaurant (1967) tunduvad 
 

hingele korda ja vastupidi. Eat 
Imitation of Christ (1967) toidetakse Son i-nimelist peatege-

The Nude Restaurant keerab 
 komplitseeritud soov tekitab lihtsa 

ja vastupandamatu isu. 
 
Immigrandi ikonostaas  Campbelli supp, Coca-Cola ja Marilyn Monroe 
pilt  osutab katoliik -

 

mida t - iga, purgisupp 

-
 

 Andy Warholit on mitmeti iseloomu

siiski o

yn kuu aega hiljem suri, 

tuntud kui american dream. Andy Warhol ei loonud ikoone, ta kasutas 

6. Eitamata Warholi 

püha ja profaanse vahel on 
                                                         
6 Tate Etc. issue 10: 
Summer 2007 https://www.tate.org.uk/context-comment/articles/warhol-
stumbled-across-real-america-pantry-woman-who-never-adapted-american  
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ta Pühade 

-Euroopa immigrantide 

vaniteux, aluseks Stendhali kasutatud vanité (vanity) (Girard 1966: 6), 
alpuseks  alpusest vaevatu, vaniteux, ei suuda 

genereerida omaenese soove, tal ei ole sisemist ressurssi nende soovide 
vaniteux 

liiki transsubstantsiatsioon, katoliku armulaua kaubanduslik versioon, 

ku  
2014: xxvi).  

 
 

 
versus individuaalne soov 

 
Girard

eolekut veidrast ja brutaalsest, nivelleerides maitset ja 
ready-made 

 isikliku kogemuse 

on politiseeritud, indiviid ei genereeri kogemust ja kogemus ei toeta 
-

niseeritud virtuaalsele kogemusele alla. Rolleston tsiteerib Nicolas Borni 
 (Das Auge des Entdeckers, 1972): 

 
  
 

Kogukondlik tapmine toimub emotsionaalses seisundis, mida Durkheim 

milles mingist hetkest alate
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(Norak 2005)  
  

-
me, seda suurem on oh

ja tunneb nende poliitilisest hukust poliitilist rahulolu. Kunst, mis ei asetu 
enam pjedestaalile, kuuletub avalikule arvamusele.  
 Kollektiivne ambitsioon ei suuda asendada isiklikku soovi. Et inim-

givallast ja 
 

 Mimeetiline soov, kirjutab Girard, toob inimeses esile nii halvima kui 

-
nisme, teadvustada omaenese soovid ja luua Teise soovidest vabanedes 

Mina. 
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Kontserdisaali orkestreeringuks 

 Kristel Põldma 
 

jooksul, alates lindistusest 1937. aastal, kuni klassikalise muusika orkest-

vaatleme, on Isa labajalg  (ERA, P1 32 B3). Valitud loo arenemise 

kuidas lihtne pillilugu ligi saja-

 
 -
kultuuris oma loogilisel ja olulisel kohal erinevate tavandite osana (pulm, 
m -

-
 jt -

nagu karjusepasunad. Populaarsemad rahvamuusika pillid olid kannel, 
 

 ulmades aina rohkem torupillile eelistama tegeli-
kult juba 19. sajandi esimesel poolel, sest see sobis paremini keerulisema 
koega -
nud hoiak, et muusik pidi olema meesterahvas ja naistelt eeldati pigem 

jt -

 
 Nii iseloomustab uurimisalune lugu 

ning ta teeb seda hinnatud ja meisterlikku pillimeest iseloomustava 
instrumendi  viiuliga. 
 Alustuseks vaatlen valitud rahvamuusikaloo arengut Rick Iedema 

-
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Rahvamuusika pilliloo 
protsess 

      
 semiootilised 

-
seerimiseks. Iedema toob esile, kuidas algse idee ja viimaks valminud 

uute meediumite abil ja uutes 
vestlus (talk) 

muutub koosolekuks ja selle kaudu kirjalikuks protokolliks ehk jääd-
vustuseks (meeting), kirjalik osa visandiks (PDP), visand disaini (print) 
plaaniks, disain maketiks (design), makett ehitiseks (building) (Iedema 
2001: 36).  
 

sobilik valitud uurimisobjekti arengu 
palju sarnaseid etappe, kuid ka erinevusi. 
 

  -
tuks kommunikatsiooniks, omamoodi dialoogiks ja vestluseks. Pillimees 

-
vast muusikast osa ja kordasid lugu  tantsides. Tants oli (on) rahvamuu-

Tantsijad loova

kihelkonna pillimees Mihkel Toom (1873

 jt 2008: 24).  
 -
susele ja tajumeeltele (Wiens 2010: 92). Innovaatilised ja uudsed -

-
rahva elu-olu hakati pildistama ja muusikat salvestama helikandjatele, et 

tuntumatest rahvamuusika salvestajatest Eestis oli August Pulst, kes 
mitte ainult ei lindistanud likele 
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eelarvamustele, korraldas edukaid rahvamuusikute kontserte Tallinnas 

aru pilliloo -
miotiseeringut.  
 

 
ibiks. 

 
 
arhiveerimiseks loodi kartoteegi kaart ja kood, et seda edaspidigi oleks 

-
omadus  heli  

pakiti

omale kartoteegikaardil koodi nimetuse  ERA, P1 32 B3. Muusikapala 
abstraheeriti vormi, millel ei olnud esmapilgul mingit seost tema esialgse 
helilise ja meelelahutusliku ole
loomise kokkupakitud infokandjaks ehk visandiks.  
 Vahepealsed andmed selle kohta, kui tihti kodeeritud muusikapala 

Aastal 
1997 anti suurema rahvamuusi

, mille tarbeks noodistas Krista Sildoja 

(Sildoja 1997: 43). N -
tult huv -
mine  helikandjast tehtud talletus muudeti visuaalseks noodikeeleks. 
Iedema terminoloogiat kasutades: loodi noodistamise kaudu visuaalne 
makett  etapiks. Enam 
ei olnud noodistuse kaudu loodud makett esialgsega sarnane helikandja, 

noodistuse kaudu loodud maketi abil oli 
vaks muusikutele, kes vajasid 

noodistus sillaks lihtsa 20. sajandi alguse rahvamuusiku ning 21. sajandi 
muusikalise kooliharidusega muusiku vahel. 
 Aastal 2005 kasutas :Toro seda lugu  

-
tud viiuliga, siis Ro:
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https://goo.gl/cMGtFJ). Loovuse 

esitamise viisis. Selline nihe eemaldab loo algsest esitusviisist ja muudab 
. Uue muusikapala loomisega 

loodi kunstiline disain  
 Rahvaliku muusikapala vahendamise ja resemiotiseerimise protsessi 

Orchestrale (EFO) loo 
18. aprillil 2013. aastal Estonia Kon

kolme rahvaliku loo pealt (Leivo 2017). Selles uues versioonis on 
rahvalik muusikapala 
muusikut: 

makett ehitajate) abil on 
sellest valminud omaette ehitis 1   
 Sellega 

 Baltic Sea Philharmonic (edaspidi 
BSP) 
laseb ta teha New Yorgis elaval vene heliloojal Gene Pritskeril. Eesti 

Kontserdisaalis7 Rootsi muusiku Knutssoni loodud ehitis 1 on liikunud 
appi, saanud -

ehitis 2.  
 -

sarnaneva situatsiooni, kus julgustati publikut tantsu kaudu orkestrimuu-

kontserdisaalis eelmainitud Tori kihelkonna pillimehe Mihkel Toomi 
hoiakuga sarnane meeleolu.   
 

                                                         
7 https://goo.gl/NTyRvr 
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Joonis 1. Loo Isa labajalg  resemiotiseerimise protsess Iedema artiklis 
kasutatud etapikirjelduste eeskujul.  
 

muutub talletamise viisi kaudu, mis 
samuti toimuvad muutused instrumentide osas. Erinevatest semiootilis-
test staatustest olulisemad on aga loo seisukohalt muutused, mis toimusid 
valitud loo esitamise kontekstis. 
 
 

 
 

saanud hoo sisse just 20. sajandil, kui erinevate diskursuste puhul on 
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vaatluse alla tulnud ruumiesteet

lavalise ruumi muutumisel oli elektri kasutamise levik ning selle laiene-
nud kasutusalad (samas, 91
puhul 

kuigi rahvamuusika puhul on esitaja ootused publiku aktiivseks osale-
miseks tunduvalt suuremad, kui traditsioonilise teatri puhul.   
 -

 
 
1) esitusruum oma arhitektuurses vormis ja seisundis;   
2) lava kui maaliline disainitud ruum;   
3) esitluskoht, ja selle sotsiokultuuriline kontekst;   
4) lava kui dramaatiline ruum, mis kannab endas teksti, libretot, 
kujundust, koreograafiat.  
 

Joonis 1)

-ajalt tagasi vaadata Wiensi 

kursiiviga.  
 Alustame esimesest etapist milleks oli Esitusruumiks 

 
a taeva 

all. Lavaks kujunes esialgu istekoht, kuhu pillimees (pillimehed) istus(id) 

tantsima, laienes lava tantsuplatsile; see toob esile selle mudeli tugeva 
sotsiokultuurilise konteksti. 
kujunes ka teatud dramaatiliseks ruumiks

u-
 

 Pilliloo salvestuse osa nimetasime tinglikult Iedema eeskujul -
Esitusruum oli 

1944 
Estonia teatrimaja 3. korrusel (ERR Ajalugu). Igati esinduslik koht ja 
kuigi 
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muusikule aimu ja raadioeetri kaudu oli publikut rohkem kui kunagi 
varem. Lava 

sotsiokultuuriline kontekst avanes pigem kuulajatele tolles ajas 
dramaatiline ruum tuleb 

esile hoopis salvestuse endaga seoses, sest salvestusest sai edaspidiseks 

 
 Museaaliks, kartoteegikaardiks ehk -
pala kaotas oma meelelahutusliku esitusruumi . Lava kui selline 
muutus hoopis tekstiks kartoteegikaardil. Salvestatud muusikapala saab 
kuulda ainult publik, kes oskab selle teksti j -

sotsiokultuuriline kontekst, et ainult 

-
pides ja sellise -
ku. Olukorra dramaatilisus muusikapala jaoks seisnebki selles kurblikult 

 
 :Toro. Varasemalt 

. 

:Toro esines nii suure-
esitusruum 

pigem arhitektuuriliselt piiratud, arvestades helitehnika tundlikkust ja 

katusealune, kaitsmaks tehnikat, pille ja esinevaid muusikuid ja seda 
lava disainiliseks osaks  

Rahvamuusika 
sotsiokultuuriline kontekst, see 

 
gi kohe 

esitusel olemas koreograafiline pool ja muusikute vahetekstid paladele 
libretona.  

 
esitusruumi arhitek-

tuurne v -
lavaks nootide-

-
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malik valida esitluskohta ja lava kui dramaatilist ruumi. Noodistatud 

-
male ringkonnale ja noodikodeeringut valdavale muusikutest publikule.  
 
mudeli nimetuseks oli resemiotiseeringu skeemis 
on konkreetselt arhitektuuriline ja esinduslik (Estonia kontserdisaal). 
Lava disain ja maalilisus avaldub siin muusikute hulgana. Rootsi 

evaid 

visuaalsed disainielemendid. Loodud teosel tundub olevat laiem kon-
tekst, sest publiku olemasolu on kontsertsaali esituse puhul justkui 

kute ootuses. Pigem on 

skeemi kohaselt teost noot nood  
  sotsiokultuuriline aspekt avaldub selles, et eesti rahvamuu-
sika alusel on loonud uue teose rootslane. Seoses Jonas Knutssoni 

ssi sugemete dramaatilist ruumi 

verbaliseeringuga. Teatud kindla lavaruumiga harjunud muusikute jaoks 
-

mast semiootilisest mudelist inspireerumine (Iedema 2001: 36).  
 
osaleda erinevatel lavadel erinevates geograafilistes punktides Baltic Sea 

mudeli esitusruum  
kontserdisaal. Lava maalilisus ja disain 
rohkuses nagu varasemagi mudeli puhul, sest orkestri olemasolu ja 

disainielemendi ja kindlustunde kvaliteedist. Selle mudeli puhul on 
sotsiokultuuriline kontekst 

tinglik publikuruum muutub osaks aktiivsest lavaruumist. Klassikaline 
kontsert muudetakse peopaigaks, publik kaasatakse dirigendi poolt loo 

muutub dramaatiliseks lavaks.   
 ldseteks, 
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:10).  
 

eotud mitmeetapiliste muutustega: 
muutusid loo esitamise instrumendid ja esitusviis (vahetu-vahendatud, nt 
noodikiri), erineval moel muutus loo esituskoht. Samuti toimus suur 
muutus loo staatuses: talupoeglikust rahvamuusikapalast sai elitaarse 
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semiootikast? 
 

Kaspar Kruup 
 

(Kull jt 2018) ilmumist levis taas arvamusi, mida esindab nt Marek 

kes tahab saada suurema mis see semiootika siiski on 

hk 

 
 

 -
-

luse -
rimisobjekt on esmajoo-

nes muutuv, liikuv, suhestuv  

si 
 

 
-

nii seletaja kui 

mitte-inimkesksete uurimisobjektide peale siiski pikemat selgitamist. 
-

teadus . 
juba semiootikatudengid ise seda segadust alandlikult internaliseerivad 
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s, siis takistab see semi-
 

 
-

lega teha saab ning mi -

m
 

 
 STOPP. Oli 

keegi  vahendaja  
-

 maanteeameti ametnikud ei saa ise igas autos kaasa 

-

-
 erinevates oludes annavad 

s muutuda 
 STOPP 

  
 
vahendamist  
vahendite, vahendatava, vahen

abstraktne   
-

-
 

 isest inimestevahelises kommuni-
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vahendamisest 
vahendavad neuronite vahel elektriimpulsid ja neurotransmitterid. 

kida vahendamisest ka siis, kui arhitekti visiooni vahendab ehitajale 

kodeerib ning kuidas meie selle dekodeerimisel omakorda uue kogemuse 

Kuidas muutsid planeerimine ning ehitamine arhitekti visiooni ja miks? 

-

 
 -

semiootika iva  

, sotsiaal-

 mis on 

pidada 

  kuulajal 

 
kuidas semiootika tema koduvaldkonnaga seostub. 
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 -
-

 tagasiside 
 

 -

konkreetset ning selle abstraktseks ja 

-
siooni a

eduelamusega alustada ning kuulajale kohe tema huvide-tegevuste ning 
vatsiooni 

semiootika kohta rohkem uurida. Nii on lootust, et kuulajast saab lugeja, 
kes edaspidi juba ise kogu semiootika keerukust avastab ning erinevate 

 
 

ja selle populariseerimisel, keskendudes esmajoon
-

suheldes, kes semiootika 
 olgu tegemist siis 

aktse
-

vaid arusaamu, motiveerivad edasi kuulama. Suure auditooriumiga 
ks sama vajalik 

 
 -

d, millega oma teadu-

-
mine on millegi saamine millekski muuks. Nii tekib aga kahtlus, et 
semiootika uurimissubstraadik -
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-

semiootika objektid on enamasti protsessid 

-
sesse ja nende elemente? 

 
 millised semiootikad veel loomata on. 
Semiootika saab pakkuda alust kontseptualiseerimiseks ja operatsiona-

mingeid protsesse uurivad  nii palju kui on erinevatele protsesside 
klassidele 

-
etsialist  ka mingit 

 -

-
 

 

 valmis-
vastustel. 

 

the study of 
becoming). Kuidas see, mis on, selleks sai? Miks just selliseks? Milleks 

muutub? See positsioneeriks semiootika selgemalt ka filosoofia suhtes. 
 

olemisest  
saamisest, epistemoloogiast ehk teadasaamisest ja teadasaamise meeto-

us, kuidas vaatlusest 
-

 
 -
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mplekssuse uurija W. Brian Arthuri selle-

suurima liikumisega meie aja teaduses: staatilise maailma eeldamise ja 

suunas; olemise kirjeldamisest saamise kirjeldamise suunas. Arthuri 
arvates on selle trendi veduriteks komplekssust eeldav bioloogia ning 

 peita. 

-
vaks teha. Sildade loomine teaduste ja in

 
 

aks: kuidas 
-

-
t, kuidas saaks me veel semiootikast 

vahendada? 
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Robert Varik 
 

-

Tallinnasse filmikooli8. Oma otsust 

 
 - kui 

-
duste ja kunstide vahel. Siinkohal tekib aga humanitaartudengina 

  
  -
tuuri  humanitaaria vundamenti, taandus 20. sajandi intellektuaalsel 

kirjutada inimesest ja kultuurist. Juri Lotmani vaimseks testamendiks 

-
 

 

kaasa ka siis, kui ta sisust ei pruugi (kohe) aru saada. Usun, et millelegi 
se 

 
 

 

ettepaneku meelelahutuslikku-ulakat iseloomu, sellegipoolest haaras ta minu 

paroodia, nagu ma eksl
2012: 90)  

 

sarnane fenomen on ilmnenud ka Lotmani enda kirjutiste puhul. Arvesta-
                                                         
8 https://vikerraadio.err.ee/816289/ooulikool-andero-uusberg-mida-lugu-ajuga-
ja-aju-lugudega-teeb 
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des aega ja kohta, kus tema tekstid ilmusid, pakkus nende kohatine 

-

-
-

lisest ja teaduslikust kvaliteedist, vaid tihtipeale hoopis rohkem sisu ja 
-stiilist)?9 

 

erinevatest 
 

 
Ma arvan, et minu selle perioodi t s ei domineeri niiv rd mitte kava rajada 
semiootika teaduslikke aluseid, kuiv rd m nu praktiseerida s stemaatikat: 
klassifitseerivas tegevuses peitub mingi loov joobumus, mida pidid tundma 
ka suured klassifitseerijad nagu Sade ja Fourier; teaduslikus faasis oligi 
semioloogia minu jaoks see joobumus: ma rekonstrueerisin, brikoleerisin 
(andes sellele v ljendile levama t henduse) s steeme, m nge; ma olen 
kirjutanud raamatuid alati ksnes m nu p rast: s steemim nu asendas minus 
teaduse limina. (Barthes 2000: 60) 

 

 Tartu Moskva koolkonna 

Moskva koolkonna 

mbainiga eksperimenteerivad 
                                                         
9 

Lotman ise] ja 
avavad uusi teid, kuid ei kasu
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TMK liikmed ei erine ju palju moodsatest kunstnikest, keda iseloomus-

ja mille abil kunsti teha. 
 idas 
suhestub humanitaar(-ia/- -

 
  just intellektuaalne ilu, 

tema viimastel elu  
 

-
ses loomingulisuses, mi

pinnase

Kuid teaduse arengu seisukohalt on olulisem, et ta pakub 

 (Kull jt 2018: 184). 
 
Lotmanist kui teatavast teadlas-
kunstnik-
eriline loomi -

Lotman: 
 

stabiilsete protsesside puhul. Nendes protsessides, mis on seotud ebastabiil-

tunnetusvaldkonnaks. (M. Lotman 2001: 226) 
 

-olla siis n-  
 Ehk oleks 
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adus. 

  
 

-

-
-

viisi maail  
 Juri Lotman ja kultuurisemiootika on muutnud lugematu arvu 

oma universumiss

 
 
Suur tänu Daniel Tammele asjalike kommentaaride ja paranduste eest 
(andku ta mulle andeks mu liigne idealism). 
 

 
Kirjandus 

 
Barthes, Roland 2000. Semioloogiline seiklus. Vikerkaar 1: 58 62. 

Semiootika. Tartu: Tartu 
 

Lotman, Juri 2001. Kultuur ja plahvatus. Tallinn: Varrak. 
Lotman, Mihhail 2001. Paradoksaalne semiosfäär (Järelsõna).  Lotman, Juri. 

Kultuur ja plahvatus. Tallinn: Varrak, 215 226. 
Lotman, Mihhail 2012. Struktuur ja vabadus 1: Semiootika vaatevinklist. 1.1. 

Tartu–Moskva koolkond  
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Semiootikast ja semiootika ajaloost Peet Lepikuga 

 
Kalevi Kull, Ekaterina Velmezova 

 
 
1990-ndail ja 2000-ndail aastatel, kui semiootika osakond tegutses ja 

-
tikutega osa Imatra rahvusvahelistest konverentsidest. Tema puhul 

b imetlust nii Lotmani ja Tartu

Ent veelgi enam. Peet Lepiku varasem osalus Tartu intellektuaalide 
seltskonnas on teinud temast eheda Tartu (semiootilise) vaimu kandja. 
 

-
tepoolne.  

 
 

Miks semiootika? 
 
Alustaksime üldisemast küsimusest, mida on põnev esitada igale 
semiootikule. Miks üldse semiootika, mida semiootika tähendab Su 
jaoks? 
 

Eesti filoloogina spetsialiseerusin folkloristikale ja mind hakkas 
huvitama muinasjuttude struktuuri kokkulangevuse probleem. Olen 

nimetan universalismiks10. Hakkasin muinasjutte eldama 

dotsent Laugastele11 formalistliku tegevusena ja ta ei aidanud mind 

teosest 

                                                         
10  
11 Eduard Laugaste (1909 1994) oli eesti folklorist, 1944. aastast rahvaluule 
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muinasjuttude struktuuris terve sarja kommunikatiivseid algoritme. 

teavet saanu  
 
 

Kokkupuuted semiootika ja Juri Lotmaniga 
 
Kes siinmail ütleb – (Tartu) semiootika, see tavaliselt mõtleb – Juri 
Lotman. Küsisime siiski, teda nimetamata: millal ja kuidas Sa esmalt 
puutusid kokku semiootikaga? Lotmani nimi ilmus vastuses muidugi.  
 

tegemiste kohta. Filoloogina oleksin ju saanud tema loenguid kuulata, 
sest valdasin vene keelt  
Riikliku Kinematograafia Instituudi tudeng. Aga juhtus nii, et esimest 
korda puutusin semiootikaga kokku Lotmani loengu ukse taga ja seda 

 
See 

-
minu rahvaluule-juhendaja dots. Laugaste kindlameelne hinnang: 

12... Igatahes esmakordselt puutusin 
semiootikaga kokku alles 1967. aastal, kui olin saanud Jaak Kangilaski13 

 Lotmani raamatut 
algas pidurdamatu huvi. 
 
Aga kes ütleb – Lotman, see sageli mõtleb – Tartu–Moskva koolkond: 
Lotmani ümber olid ju tema silmapaistvad kolleegid... Niisiis küsime: 
millal ja kellega ja mil määral puutusid Sa kokku Tartu–Moskva 
koolkonna semiootikutega Moskvas? 
 
Moskvas ma aastatel 1966
                                                         
12 

vastandada traditsioonilisele kontinentaalsele konservatismile. 
13 Jaak Kangilaski (s. 1939) on eesti kunstiajaloolane.  
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ne ja TMK 

-
-buum: 

kogumike  
-

matu) huvi semiootika vastu. Kuid erinevalt mitteametlikust buumist 
valitses Moskva ametlikes ringkondades hoiatav-tsenseeriv sordiinialune 
mentaliteet, mis e

 
 
Kuipalju oli Sul kontakte Juri Lotmaniga? Kas osalesid ka mõnel 
semiootikute üritusel Lotmani aegadel? 
 
Isiklikud kontaktid Juri Lotmaniga tekkisid alles siis, kui Haridusminis-

-
ovi ja 

14 

). Eesti keeles ilmus see IX 
15 

 

 
 
Meie järgmine küsimus: mis oli kõige tähtsam Juri Lotmanil? (Pole 
üllatav, kui vastus algab Lotmani inimlikest omandustest: niimoodi on 
                                                         
14 
Ivan Turgenevist. 
15  
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meile juba vastanud Lotmani kolleeg ja lähedane sõber Boriss 
Uspenski16.)  
 
Inimesena oli ta aus (  

5000- vate probleemide poolest rikas teostekogu) ja 
oli vaieldamatu, et just temast sai Tartu Moskva semiootikakoolkonna 

-
 

defineeritud, kuid tema uurimuste kirglikkus, eruditsiooni ulatus, temaa-

aktualiseeris, on 

-
 

17), mille 

isomorfismi, aga siiski ka ajupoolkeradega seotud ootavatele semiootilis-

seovad -
dadega. 
 
Kas võid ka öelda, mis on Lotmani puhul kõige arusaamatum? 
 

-

-uurimise probleemid. 
 
Lotmani saavutustelt on loomulik üle minna tema kooli saavutustele, 
                                                         
16 Vt Velmezova, Kull 2017a: 424. 
17 Vt Salupere 2017. 
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sellepärast küsime: mida pead kõige olulisemaks TMK saavutustest?   
 

tsensuur jt keelajad enam hakkama. Semiootikute kollektiivne rinne oli 
Sign Systems Studies 

Ivanovi, Aleksandr Pjatigorski ja mitmed teised suurmehed, kes oluliselt 
-

ausat teadust tegeva humanitaaria. 
 
 

Eesti uurijad ja semiootika 
 

arenguloos. See on ajendanud tegema rea intervjuusid Juri Lotmani 
kaasaegsetega Tartus18. Uurime neid seoseid ka Peet Lepiku  
 
Miks oli eestlasi Lotmani ümber ja semiootikaga tegelemas nii vähe? 
 

ter Anderson, Oskar 

19 
-

20), et Tartu 

                                                         
18 Vt Velmezova, Kull 2016a; 2016b; 2017b; Kull, Velmezova 2017a; 2017b.  
19  
20  
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seda
-
-

tajad pidasid semiootikat ebateaduseks ja 
-

tegeldud. Prantslaste ja ookeanitaguste autorite semiootikaga haakuvaid 
uurimusi (vist) keegi ei tundnud. Folklooris orienteeruti Soomele ja 

illest pole ju siiani 

-
listes ja folkloristlikes probleemides oivaliselt orienteeruv hiilgava tea-

et samu probleeme lahendatakse  teisi vahendeid rakendades  ka 
Peet, mis see semiootika ikkagi o  

 
Kas Su meelest olid Lotmani puhul olemas ka mingid eesti mõjud? 
 

esimese semiootiku avastamise au. Sest esimeseks eesti semiootikuks ei 
olnud sugugi Lotman, vaid Linzbachi-nimeline eesti soost Peterburi 
teadlane21, kes on avaldanud raamatu 

22. Lotmanilt ilmus tema kohta artikkel 
(vist 23. Seal selgub, 
et Linzbach on oma raamatus kirjeldanud tervet sarja semiootika alus-

samal  1916. aastal! Ja Saussure ei olnud varem oma vaateid avalikult 

                                                         
21 Jakob Linzbach (1874 1953). 
22 Linzbach 1916.  
23 Vt Lotman 2005 [19

Lotman tsiteerib I. Revzini 1965. aasta artiklit Linzbachist. 
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propageerinud24. Sellega on eestlased sattunud semiootika alusepanijate 

monograafia ja 
Kaissarovist25 26 lay 
de Tolly palkas 1812. aastal kirjastama lendlehti ja rindeajalehte partisa-

 
 
Mis mulje on Sul Lotmani eesti keele oskusest? (Selles on arvamused 
inimestel olnud erinevad.) 
 

27, 
kell

ema eestikeelsetest 
 

 
Kes eestlastest kuulus Tartus semiootikute ringi?  
 
Mina sellesse ringi ei kuulunud, olen semiootikas olnud algusest peale 

adekvaatset vastust anda. 
 
Ometi, olid Tartu intellektuaalide seltskonnas – kas külastasid Igor 

ernovi, suhtlesid seal ringis? 
 

Ringiga mul tegemist ei olnud. Sain Igori unikaalsest raamatukogust 
semiootika-alast kirjandust laenata. Tutvusin temaga oma Moskva-aspi-

-

                                                         
24 Kuna Saussure suri 1913. aastal, ei saanud ta arvatavasti Linzbachist midagi 

.  
25 Lotman 1958; 1962. 
26 Andrei Kaissarov (1782 1813) oli vene filoloog, poeet ja publitsist. Aastast 

 
27 Kalju Leht (1926
autor. 
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-
vast Tartusse meelitada, kuid ma ei olnud veel eriala vahetamiseks 
valmis. 
 
Kas puutusid kokku ka Huno Rätsepa ja GGG (Generatiivse Grammatika 
Grupi) üritustega? 
 

Sellest ajast 
 

 
Kas võiksid lisada, kes kuulusid Sinu peamisse suhtlusringi Tartus ja 
Tallinnas? 
 

-
des -
Eerik Rummo, Andres Ehini, Peeter Tulviste, Arvo Krikmanni, Ain 
Kaalepi, Artur Alliksaare, Aleksander 

kes oli minu eesti 

Tartu- -perioodi), 
 

 
 

 
 
Semiootika õpetamise kohta Tallinnas õigupoolest hea ülevaade seni 
puudub. Semiootikakeskuse kujunemine Tallinnas on aga kahtlemata 
väga oluline mitte üksnes Eesti semiootika arengu, vaid kogu Eesti 
teadusloo mõistmise seisukohalt. Kui palju ja milliseid semiootika 
kursusi Sa oled tudengitele lugenud? 
 

semiootika -

kultuurisemiootikat ja neile sai paaril aastal korraldatud kultuuriuniver-
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saalide alane eriseminar. 2003. aastast hakkasin Linnar 28 -
lastele semiootikat lugema ka vene keeles, sest tema tahtis oma vene 

 
 
Millele Sa pöörasid tähelepanu oma semiootikakursustes? Milline osa 
oli seal Tartu–Moskva koolkonnal, milline muul? Kas puudutasid ka 
Saussure’i ja Peirce’i traditsioonide vahekorda? 
 
Minu loetud kursused (reeglina 3 ainepunkti mahuga) keskendusid ainult 
Tartu

TMK-
 -

 
 
Ehk lisaksid mõne sõna Jakobsoni kohta. Mis on Su vaade Jakobsoni 
mõju kohta TMK-le – see oleks huvitav. Ja signans29 – on see Su 
lemmikmõiste, ja kas said selle Jakobsonilt?  
 

-

30 

-
se funktsioonid ja dialoogiline orienteeritus.31 Roman Jakobsoni skeem 

htub strukturalismiga rajatud traditsioonist, millega keele elementidest 

Ivanovile. Signans  -
met ehk semioosi defineeris ta signans signatum -
na32  

 
                                                         
28  
29 
kohta ka Petrilli 2010. 
30  
31 Jakobson 1996: 181.  
32 Jakobson 1985: 323.  
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il
33 

 
Mis oli eriti huvitav Uspenskit tõlkides? 
 

-
leem, selle tagamaad ja kummaline arenguloo

probleemi ajaloolisi, kultuurilisi, religioosseid, keelelisi ja isevalitsus-

Enesehari Ikoonise-

ja lisanud 

Ja rosinaks tordil on teadmine, et kahasse kirjutatud artikkel ilmus juba 
1977. aastal34

rakend

 
 
Semiootika ja tõlkimine – on siin Sinu jaoks mingi seos? 
 

-

 tundjad. Puutusin sellega omal ajal kokku, kui 
muinasjuttude nn 35 toimetaja Tiiu Viirand36 -

                                                         
33  
34 Lotman, Uspenski 1977.  
35 K  
36 Tiiu Viirand (s. 1939) on . 
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37  sattusin 

oli budistliku maa muinasju

- -
 tekeelest 

kogesin, et isegi niisugune hiilgav keelevaldaja, nagu seda oli Masing, ei 

krambist. Suure -
-
-

atus 

 
 
 

Tehtu ja tulevik 
 
Peet Lepiku kaasaelamine Tartu semiootika osakonnas toimuvale on 

 
 
Mida Sa pead kõige olulisemaks omaenda semiootika-alastes töödes? 
 

Lotmani napilt 

-

formuleerida vertikaalse isomorfismi tingimustele vastav (intellekti, 

mis sisaldab viit koodsignaali.38  -
liselt   ja ele-
mentaarsed semiootilised struktuurid ning erinevad iga koodsignaali 

                                                         
37 Paadimehe tõed: katalaani muinasjutte. (Katalaani keelest 

 
38 Lepik 2007: 183 185.  
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puhul, kusjuures igas koodsignaalis on neil konstantne vorm. Kirjeldasin 

rakenduvatena ning rikastuvatena. 
 
Sa oled muuhulgas aruteludes märkinud, et Lotmanil on Husserli 
lähenemisega üksjagu ühist. Kas võiksid seda seost natuke avada?  
 

Husserli suunas (Kanti ssori 
ideedega (auto)kommunikatsioonist) on Husserli arutlused autokommu-
nikatiivsetest suhetest transtsendentaalses minas, mis leiavad Husserliga 

Kul-
39 (vaata pealkirja!). Husserl kirjutab:  

 
-fenomeno-

-
liselt tunnetamatute nende 

-

 P. L.] saavutatud 87). 
 
Millele meie semiootikud peaksid edaspidi rohkem tähelepanu pöörama? 
 

 metakeeltele. Omal ajal Dresdeni kong-
ressil40 -

-
ke keeli ja informatsioon, mida nad ja

-
-

selge: eesti semiootika ei saa korrata TMK temaatilist laialivalguvust  

ud. Kes siis veel! Olen 

inimintellekti tekke- ja toimemehhanismidest rohkem teada saadakse.  
 
 

                                                         
39 Lotman 1999. 
40 Rahvusvahelise Semiootika Assotsiatsiooni (IASS) 7. kongress aastal 1999.  
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Lisa: Peet Lepiku elulookirjeldus 
 

mind 1957. a. 
-

keele ja -
seerununa 1962. a. Nelja-

- 
-erihariduse Komitees). 1966. a. 

-
se kunstimaitse ja -

ofessionaalselt. 
Moskva semioo-

 
 -

-

 

41 -
tus mul pedagoogilises teadusasutuses peaaegu kaheksa aastat (osal ajast 
mitteametlikult) uurida nende endiste islamimaade ajalugu, kirjandust, 

-Aasias ja 
pidevalt Moskva raamatukogudes vajalikku materjali kogumas. Klassi-

vahetekstidega varustatud 480-

-

                                                         
41 Osvald Nilson (1930 1996) oli eesti geograaf ja pedagoogikateadlane, 
kauaaegne PTUI direktor. 
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-

Andres Ehin n -
-

sin 

-
. 

Haridusministeeriumi kultuuri-
-

 
 Lugesin islamiga tegelemise perioodil (1973 1987) paralleelselt ja 

- -

Nikolski, J. Lotman, B. Uspenski jt), inglise keelest (H. Pinter, lavasta-
tud, aga avaldamata), eesti keelest vene keelde (kolleegide artikleid, 
instituudi dokumente, aga ka Mihkel Muti artikli 

 
 Aastatel 1990 oompeal Riigikantselei hariduskonsul-

1993) vanemteaduri ametit Kasvatusteaduste 
Instituudi arengu- -
teaduskon - -

tel 1993 1996 ja 1997
1999 olin kultuuriteaduskonna doktorantuuris. 1996. aas

2003) 

-

 eesti keele omanda-
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 Minu semiooti
toetust: sain 1992. a. -
kogus ning 1995. ja 1996. a. ETF-
olin aastatel 1992 1994 Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi esimehe 

Euroopa Kultuurifondi Eesti Rahvuskomitee liige ja 1999. aastast valiti 
-

kaseltsi asutajaliige. Minu juhenda
(hindele cum laude -

konve-
-

. juunis korraldas 

 keeles saan hakkama, saksa keeles 
 

 Minu abikaasa Mall Kandar (s. 1947), hariduselt arhitekt, oli viimasel 

 
-

Riigikantselei IT-
peale isamajas Tallinn-Hiiul Raudtee t. 61.  
 
 

Peet Lepiku 21. sajandi publikatsioone 
 

Akadeemia 4: 
718 754. 
  Calefato, 
Patrizia; Caprettini, Gian Paolo; Colaizzi, Giulia (eds.), Incontri di culture: La 
semiotica tra frontiere e traduzioni. Torino: UTET Libreria, 192 201. 
  Lepik, Peet (toim.), 
Uurimusi müüdist ja maagiast 94. 
  Kirme, Kaalu; Kirme, Maris 
(toim.), Acta Universitatis Scientiarum Socialum et Artis Educandi 
Tallinnensis: Humaniora A19: 9 16.  
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 2001. The semiotic specificity of myth and magic: An introduction.  Tarasti, 
Eero (ed.), ISI Congress papers: Nordic-Baltic Summer Institute for Semiotic 
and Structural Studies. Part I. Imatra: ISI, 363 378. 
 2001. Myth and magic as semiotic phenomena.  Bernard, Jeff; Withalm, 
Gloria (eds.), Myths, Rites, Simulacra. Semiotic Viewpoints: Proceedings of 
the 10th International Symposium of the Austrian Association for Semiotics. 

216. 
 2001. The semiotic specifity of myth and magic (An introduction to the topic). 

 Congress Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum 
7–13.8.2000, Tartu. Pars VII: Dissertationes sectionum: Folkloristica et 
Ethnologia. Tartu, 109 117. 
 2002. The anticulture phenomenon in Soviet culture. Semiotica 138(1/4): 
179 203.  
 2002. On universalism in connection with the interpretation of magic in the 
semiotics of Juri Lotman. Sign Systems Studies 30(2): 555 576. 
 
(sissejuhatuseks).  
Koht ja Paik. Place and Location. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 
156 167. 
 2003. The anticulture phenomenon in Soviet culture.  Tarasti, Eero (ed.), 
Understanding / Misunderstanding: Contributions to the Study of the 
Hermeneutics of Signs. (Acta Semiotica Fennica 16.) Helsinki: ISII, 501 521.  
 2007. Maagia unikaalsus ja universaalsus kultuuris: Kultuurisemiootilise 

Akadeemia 6: 1270 1296; 7: 1555 1586. 
 2007. Universaalidest Juri Lotmani semiootika kontekstis. (Tartu Semiotics 

irjastus.  
 2008. Universals in the Context of Juri Lotman’s Semiotics. (Tartu Semiotics 
Library 7.) Tartu University Press. [Appendix: Three lectures by Juri Lotman.] 
 2010. Andres Ehini luulemaailma arhailisest arhitektoonikast: semiootiline 

Looming 11: 1573 1582. 
 2013. Usk ja ateism semiootilisest vaatepunktist. Akadeemia 8: 1464 1477; 
9: 1651 1692. 
 2015. (Religious) belief and atheism from a semiotic viewpoint. Sign Systems 
Studies 43(1): 48 76. 
 stardiepisoodidest. Akadeemia 
2: 195 221. 

 
 

 
 
Perovskaja, Olga 1958. Lapsed ja loomad. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus. 
Gorki, Maksim 1960. Veidrikud.  Gorki, Maksim. Teosed kuueteistkümnes 

köites, 11 köide: Näidendid 1908–1935. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 87
154. 
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Sobolev, Leonid 1976. Kapitaalremont. Tallinn: Eesti Raamat. [Esimene osa 9

150, tlk P. Lepik.] 
Lotman, Juri 1982. Vene kirjandus. Õpik IX klassile. Tallinn: Valgus. 

[Lermontov, lk. 92 125, ja Gogol, lk. 131
[Lermontov, lk. 86 119, ja Gogol, lk. 123 153, tlk P. Lepik.]) 

Nikolski, Nikolai M. 1993. Maailmahukk ja sotsiaalne murrang varakristluse 
vaadetes. (Tlk ja kommentaaridega varustanud Peet Lepik.) Tallinn: AS 
Kupar. 

Uspenski, Boriss 2003. Vene intelligents kui vene kultuuri eriline fenomen. (Tlk 
Akadeemia 4: 822 844. 

 
(Tlk, kommenteerinud j Akadeemia 
10: 2164 2184. 
 2013. Vene kultuuri jõujooni: Valik artikleid. (Tlk ja kommenteerinud Peet 
Lepik, toim Silvi Salupere.) Tartu: Ilmamaa.  

 
 

Muu viidatud kirjandus 
 
Husserl, Edmund 1993. Cartesianische Meditationen: Eine Einleitung in die 

Phänomenologie. Hamburg: Felix Meiner Verlag.  

 
  306 330. 

  
  183. 

Kull, Kalevi; Velmezova, Ekaterina 2017a. Leo V handu: informaatika seostest 
semiootikaga. Acta Semiotica Estica 14: 176 183. 
 

Acta Semiotica 
Estica 14: 165 175. 

Kultuurileht 3, 26. 
veebruar, lk 1, 14 15. [Vestlusringis Peet Lepik, Haljand Udam, Talis 

 
Lepik, Peet 2007. Universaalidest Juri Lotmani semiootika kontekstis. (Tartu 

183-185. 
  : 

  i .  
Lotman, Juri     

-    
c  

 
  

 1999. Kultuur kui subjekt ja iseenese objekt. 
Tallinn: Vagabund, 37 52. 
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- 63.  

Lotman, Juri; Uspenski, Boriss 
XVIII 

36. Eesti 
keeles: Lotman, Juri; Uspenski, Boriss 2013. Duaalsete mudelite rollist vene 

 Uspenski, Boriss. Vene 
kultuuri jõujooni: Valik artikleid. (Tlk ja kommenteerinud Peet Lepik, toim 
Silvi Salupere.) Tartu: Ilmamaa, 240 294. 

Petrilli, Susan 2010. Signans.  Cobley, Paul (ed.). The Routledge Companion to 
Semiotics. London: Routledge, 324 325. 

Salupere, Silvi 2017.    : , , 
. (Dissertationes Semioticae Universitatis Tartuensis 17.) Tartu: 

 
 Salupere, Silvi; Kull, Kalevi (toim.), 

Semiootika. 160. 
Velmezova, Ekaterina; Kull, Kalevi 2016a. Juttu Tiit-Rein Viitsoga, 
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Jaan Kaplinski ja semiootika 

 
Kalevi Kull, Ekaterina Velmezova 

 
mis vahe on persel ja särgil 

ja tähendusel ja märgil 
Kaplinski 1984: 45 

 
Lotmani pärand on liikunud ümber maailma, aga eesti oma kultuuri 

uurimine semiootika teooriast lähtudes... 
Kaplinski 2018 (siitsamast) 

 
valgus on valguse poole 

 teerada näitav näpp 
Kaplinski 1984: 36 

 
-

linskil olnud semiootikaga.42 Tahtsime teada saada, kus ta asub semioo-
tika ringis (sest see side on tuntav) ja kuidas tema suhtumine semiooti-
kasse arenes. 
 Kaplinskit on nimetatud semiootika-seoseliseks.43 Meie varasematest 
jutuajamistest kunagiste Generatiivse Grammatika Grupi (GGG) liikme-

-Rein Viitso) on juba 
 tudengeil oli kokku-

puudet semiootikaga  
-

suvekoolist ilmuski just Kaplinskilt (Kaplinski 1964b).  
 Jaan Kaplinski kirjutistes esineb sem
harva (nt Kaplinski 2001). Ent sidemeid on rohkem. Juri Lotmanit nime-

44 Aastal 1978 esines ta Tartus biosemiootilise 
-

                                                         
42 Kaplinski filosoofia-  
43 Nt Janika Kronberg (2000, Short outlines of books by Estonian authors. 
Estonian Literary Magazine As works of fiction, Silm and Hektor [...] can 
be classified as semiotic or essayistic conceptual literature

His 
work is open to the world. It also reflects the works of semiotics, to whose circle 
it belonged through training at the University of Tartu 
(https://en.gallerix.ru/news/lit/201602/yaan-kaplinskiy-poet-i-filosof-
mechtayushiy-o-garmonii-i-mire/). 
44 Kaplinski 2004 [1996]: 526. 
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kuid kohal (Kaplinski 1978a). Kui Jaan Kaplinski oli aastal 2000 Tartu 

-

2007 esines Jaan Kaplinski plenaarettekandega (soome-ugri plenaaride 
Two types of human communication

Selles vaatles ta kultuuride erinevusi verbaliseerimise seisukohast, eris-
tades kommunikatiivseid ja meditatiivseid kultuure. Novembris 2012 

Languages, cultures, and thought -
vahelise magistriprogrammi raames. Kokkupuuteid semiootikutega on 
tal olnud veelgi (vt nt Kaplinski 2009a; vt foto). 
 Semiootikud on Kaplinski vastu huvi tundnud ja temast kirjutanud 
(Soovik 1999; 2013; 2015a; 2015b; 2016a; 2016b; Velsker, Soovik 2017; 
Maran 2001; Oja 
199745), temast leidub nii Acta Semiotica Estica (Konstabel 2001) kui 
Hortus Semioticus  kuid peaaegu mitte 

rik 
Cultural borders and creation of culture

Everywhere / you are / only 
simply here  
 
 

 
 

Kaplin
abikaasa Tiia Toomet.  
  
 
Kas Sa mäletad, kus Sa kõige esimest korda puutusid kokku 
semiootikaga? 
 
Pinnapealselt, ilmselt siis, kui ma lug
                                                         
45 
puhul kirjutatud loos on 

raamatus). 
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semiootikute plejaad kohal. Olid Lotman ja Zara Mints, muidugi oli 
Pjatigorski  

46 
 

Zaliznjakki, noor mees oli, minust tsipa vanem,47 mina olin vist 

eesti keelt, ja loomulikult Lutsu Kevadet
48 

st palju ja 

 
eesti- 49  
 
Kuidas Sa sinna sattusid, see pidi olema siis kuuekümne neljandal aastal 
Käärikul? Kas Sa olid Huno Rätsepa tudeng siis? 
 
Jah. Ma sain eriprogrammi. Aasta juurde keeleteadust ja natuke mate-
maatikat. Mati Hint oli esimene, kes sai selle eriprogrammi.50 Nii olin 

 ne 

Kangilaski51 
-olla 

 
 
Seal Käärikul oli siis terve teie punt, kas Huno Rätsep ise ka?  
 
Ma ei ole kindel.  
 
Saame me õieti aru, et sel perioodil ei olnud Sul veel selge, kas lähed 
teadusse või kirjandusse? 

                                                         
46 Keelde ja Kirjandusse 
(Kaplinski 1964b).  
47 (1935 2017).  
48 Vt Luts 2008 [1912 1913]: 8. 
49 Sellest loost vt ka V. Uspenski 1995: 107. 
50 Vt meie intervjuu Mati Hindiga: Kull, Velmezova 2017: 165 166. 
51 Jaak Kangilaski (s. 1939) on eesti kunstiajaloolane. 
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52 

53 See oli umbes samal ajal, nii et selline 
 

 
Sel perioodil Sa publitseerisid GGG kogumikes mõned täiesti 
teaduslikud asjad,54 eks ole? 
 

-
selt, oleks jaksu, teeks rohkem.55 Mul on oma vaatenurk seal, midagi kee-

poloogia taolist; olen kirjutanud keldi ja soome-ugri paralleelidest ja 
muust sellisest. Aga see ortodoksne strukturalism, millega tookord tegel-

 
 
Kas Rätsep luges Sulle loenguid strukturaallingvistikast? 
 
Loenguid ta meile ei pidanud. Aga olime Mati Hindiga seminaril, 

56 

 
 
Aga kas tol ajal oli veel mingeid sidemeid Lotmani rühma ja Rätsepa 
tudengite vahel? 
  

                                                         
52 Jaan Kaplinski esimene luulekogu 
(Kaplinski 1965). 
53 Need olid katkendid hispaania keskaegsest kangelaseeposest aul minu 

Cantar de Mio Cid), ilmunud raamatus Alttoa, Villem (toim.) 1962, 
Keskaja ja vararenessansi kirjanduse antoloogia. Tallinn: Eesti Riiklik 
Kirjastus. 
54 Nt Kaplinski 1968b; 1969; 1970; 1972. 
55 

kirjutanud aeg-aj 319; 2002; 2003b; 
2009c; 2010; 2012; jpm.). 
56 See oli arvatavasti Harris 1960, millele leidub viide ka Kaplinski 1964a: 3.  
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Teda ei huvitanud 

-
tasid 

rahvusliku konflikti virvendus oli olemas, isegi antisemitismi virvendus, 

seal oma asju ajavad. Keegi partei- 
semiootika, see on semiidi asjadega tegelemine.  
 
Äkki midagi veel on sellest kontaktist meeles? On teada, Lotmani–
Uspenski kirjavahetusest, mis on publitseeritud, et Rätsep ja Lotman ja 
Ivar Kull57 plaanisid teha semiootika rühma juba kuuekümnendatel 
aastatel,58 aga mingi hetk see plaan läks hukka.  
 

-

59 Kullile ma tegin kaks eksamit  loogika ja reaalmuu-

d 

-2. 
 
Kas Sa Lotmani loenguid oled kuulanud? 
 

 
 
Kas see oli ainus Kääriku kool, kus Sa käisid? Või käisid pärast mõnel 
veel? 

                                                         
57 Ivar Kull (1928 1989) oli eesti loogik, matemaatik ja informaatik.  
58 

hakata 1. jaanuaril 1968) lingvistika-
kuuluma, arvatavasti, tuttavad inimesed  et 
al. 2016: 92; vt ka kirjad 2, 3, 44, 51). Vt ka Velmezova, Kull 2017: joonealune 

 
59  
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orientalistika 
kool. Aga paljud samad inimesed olid kohal.60 

61 siis kui 

e.62 
mitmeid kordi. Kord tegime rituaalse purjutamise. Mul oli pudel 

Muidugi viinadest 

-
lastest,63 

64 -

65 
  
Sinu hinnang, mida Lotman tegi, mida tegi Tartu–Moskva koolkond? 
Mis, Sinu meelest, nad kõige olulisemat tegid? 
 

66 
-

tikud. Pjatigorski, ma arvan, ka mitte. Ta oli ikka orientalist ja filosoof. 
Filosoof ja orientalist. Ma ei tunne semiootikat korralikult.67 Olen ikka 
lingvist. Rohkem ajaloolise keeleteaduse vallas. Mind huvitavad seman-

                                                         
60  
10. 20. mail 1968. 
61 1970ndate aastate alguses. 
62 Jaan Kaplinski seoseist Lotmani ja Pjatigorskiga kirjutab veidi ka Thomas 

 
2016: 78).  
63 Piatigorsky 1997.  
64 Pjatigorski oli esimese tamili-vene s  (Piatigorsky, Rudin 
1960). 
65  vt Kaplinski 2009b. 
66 Vt ka Peet Lepiku vastus (Kull, Velmezova 2018), kelle meelest inimlik tegur 
oli Tartu  
67 unduda paradoksaalne, et Moskva Tartu 
semiootiline koolkond huvitus semiootikast endast (kui iseseisvast akadeemili-

. 
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-
rida  

mitte. Ma ei tea, aga mul on tunne, et paljusid asju saaks teises 
paradigmas vaadata, ja ma ei tea, kui palju semiootika paradigma lubab 

-

midagi olulist. 
 
Sa ei ole semiootikast ise eriti midagi kirjutanud, aga Sul on vene keeles 
kirjutatud üks selline essee – ,68 kus on 
semiootika koolist juttu, ja lisaks on kuskil venekeelses luuletuses 
semiootikuid nimetatud.69  
 

  on ikkagi novell; see on nende inimeste suhtes 

keeles. Mul on nagu mingi nabokovlik taotlus kirjutada inimestest, kes 
linnukesega -

numeroloogiaga tegelenud 
mees, Vello Reeben.70 Temast sain inspiratsiooni.  
 
Aga Reeben vist ise ei käinud Käärikul kunagi? Ta käis teoreetilise 
bioloogia kevadkoolis alalõpmata. 
 

71 
                                                         
68 Kaplinski 2000a; eesti keeles Kaplinski 2000b; 2014c. 
69 Kaplinski 2014a: 63:  

        
       

    -   
         
      

         
 -          

  -     
         

      .  
70 Vello Reeben (1931  
71 Esimene teoreetilise bioloogia kevadkool, milles Jaan Kaplinski osales, oli 
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Sest ega ju arvude aspektid neil semiootikutel üldiselt nii suure rõhu all 
ei olnud, tõesti. 
 
Ei olnud, aga jutu loogika viis sinna, mis ma teha sain Minu venekeel-
sed miniatuurid ilmusid vist Võšgorod is. Ma tegelesin antropoloogiaga 
palju. Current Anthropology 72 Ma ei 
tahtnud 

73 saatis mulle selle katoliku 
74 antropoloogia ajalugu, mille ma 

 Current 
Anthropology, ja American Anthropologist 

 
 
Aga Saussure’i lugesid Sa juba ülikoolis.  
 

-
tukogust, se -
kogu. Koop75 

 
 
Aga raske ehk selles mõttes, et luuletuses märk ju ei ole arbitraarne, kui 
valgus, näiteks, on seotud valuga76 või vanusega,77 aga Saussure’i puhul 
see on?78 Selles mõttes, kas see ei olnud siis raske Saussure’i lugeda, sest 
see pole ju üldse poeetiline raamat? 
 

-olla oli Sau
saba

das Auge, die Nase, der Mund. Saksa sugulastega olen naljaga pooleks 
                                                         

kirjutades (nt Kaplinski 2015a). 
72 Ross et al. 1978; Tuzin et al. 1984. 
73 Vello Salo (s. 1925) on eesti teoloog, ajaloolane ja t  
74 Ajakiri Anthropos. 
75 Arnold Koop (1922 rektor aastail 1970 1988.  
76 (Kaplinski 1984: 46). 
77  
78 nad nad 

( Saussure, siis peame silmas 
Üldkeeleteaduse kursuse autorit, teades, et see polnud Saussure ise, vaid Charles 
Bally ja Albert Sechehaye, kes selle raamatu kirjutasid). 
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 ideofoonia, see on minu hobi lingvistikas.79 Kui 
-
-

-ugri 
keeltele iseloomulik. See on iseloomulik korea ja jaapani keelele, mingil 

soome keeles on seda rohkem kui eesti keeles, aga natuke teistmoodi. 

  
 
Ne leimuaa, ne loimuaa, 
ne roimuaa ja lyö — 
Ne liitävät, ne lentävät, 
ne laukkaa, läähättää, 
ne kerskuvat kuin konkarit  
—ne liehuvat, ne riehuvat, 
ne heijailee kuin enkelittai  
aallot ailakoi80 
 
Mis on Saussure’i tähtsus Sulle? 
 

-

 
  
Nüüd see tollane lingvistide rühm. Kellega Sul vaated ligemad olid? Ikka 
tundub ju, et need suunavalikud, mis tehakse varakult, nendel on ikka 
väga pikaajaline mõju. Sellepärast ehk ongi, et see kuuekümnendate 
periood pidi määrama võrdlemisi palju. Selles GGG rühmas Sul oli rida 
kolleege, kas Sa oskad öelda, kellega Su vaated rohkem kokku sobisid? 

                                                         
79 Kaplinski 2010.  
80 Kaplinski 2010: 134.  
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Esimese lapse 

ra seisab 
ees ja vibutab haamrit. Mati Hindiga on meie vaated eesti keelele ja tema 

enam. Keele loomulik 
81 Seal on omad seadused, nagu loodusel. 

-

 
 
Tulviste82 oli ka semiootikast mitte väga kaugel, tal oli tugev sümpaatia 
semiootika suunas, kas tema oli ka seal teie rühmas? 
 
Ei. Temaga sain ma tuttavaks hiljem, Vooglaiuga83 seoses vist.  
 
Miks Lotmani ümber ei olnud palju eestlasi? 
 

vale, ja mina olin veel suht internatsionalist. Ma ju kasvasin vene 
sin prantsuse filoloogiasse. 

-ugri  
-ugrilasi ja korjanud materjali, 

sellel on suur 
ma loomulikult sattunud Lotmani juurde.84 Cherchez 
la femme. Minu girlfriend 

elda  Lotmani 

toetas nooremaid  

ine tea, mis seal veel oli. Ega ta seda nalja 

                                                         
81 Vt nt Kaplinski 2012. 
82 Peeter Tulviste (1945 2017) oli eesti  
83 eesti sotsiaalteadlane, haridustegelane ja poliitik.  
84 Sellest erialavalikust ka Kaplinski 2003a: 118 119 (sama Kaplinski 2015b). 
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85 Mul on meeles, kui Pjatigorski 
-

else 

Ja muidugi, ega Vene semiootikud mingit olulist huvi ei tundnud selle 
vastu, mis eestlastele nii oluline oli, meie omakultuur, ajalugu, iseseis-

 
 

 
Mis oli kõige tähtsam või kõige huvitavam Lotmanil üldse? 
 
Tema karisma! 
 
See on täpselt nagu Boriss Uspenski ütles.86 
 

-olla liiga skemaatilised, ta 

 87  

elnud, 

 
 

kadunud, sohva alla kukkunud. Aga muide, mina ju ei puutunud 

 ma 
 

 
 

-
das ta oma lapse-

 
                                                         
85 Samast loost Ariste kohta ka Kaplinski 2003a: 169 170.  
86 Vt Velmezova, Kull 2017: 424. 
87 Laulupeo puiestee 7 1. 
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JK: Ah, jah, Mihhailovskojes.  
 

88 

 
 
JK: Ja oleks vaja olnud seda eesti materjali, nende poolt keegi oleks 

sellest aspektist eesti asju uurima. Aga keegi neist ei usaldanud ennast 
 

tema metoodikaga, nii nagu ta kultuurilugu tegi, semiootiliselt vaatama 

a
- -  

 
- -Eesti 

erinevus, see on huvitav.  
 

a 

tegemata, minu teada, ma ei ole eesti kultuuriloo asjatundja. Ainult 

valdkonnas.  
 
 

 
 

ed Jaan Kaplinski semiootika-alastest vaadetest on ehk 
ilt  

nagu mitmed Tartu Moskva koolkonna keeleteadlased. Ent samal ajal on 
ta anti-saussureaan, sest teda huvitab ideofoonia, mis oli 

 

                                                         
88 Lotmanitel oli Valgemetsas suvila.  
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Moskva koolkonnas nimetatu -
seks.89 90 -

-
nud samataoline arusaamade areng. Keeleteaduslikust strukturalismist 

- -

91 196, 309, 440 454, 
479 480, 5

  
 

92 Ta kirjutab:  
 

-
-

tajaks. Ent esmane 

[...] Ometi on meie esmakoolitajad meisse 
-

ka meie selle-ja-
4 85) 

  

-
 Uku Masingu 

teisikutena  Heideggeri ja Husserliga. Ent s  
 

                                                         
89 

semiootikale  
 

90 Neid esseid koondab raamat Kaplinski 1996. 
91 Kaplinski 1992; uuesti ilmunud Kaplinski 2009d: 191 274.  
92 

just arvust 619. 
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oleks; Moskvas
(

, kahe nii keeletundliku 
inimese kontakti puhul raskusi ei tuleks.  

  

2001 peetud loengud, on 
emisi selgelt esil. Samas raamatus on 

-

, 
erminit semiosfäär (nt Kaplinski 2014b: 8, 32; 2015a: 11) 

 
 

[2000]: 36
93), kus ta vaatleb 

aimub tublisti lotmanlikku kirjanduse ja poeetilise olemuse, nende 

 mitte liialt klammerd

94 Muidugi 
95 

 
 

Kirjandus 
 

Hortus Semioticus 1. 
                                                         
93 Ilmunud ka Kaplinski 1997: 29 49; 2004: 279 294. 
94 Kaplinski 2000c: 763. 
95 Tänuavaldus -
kokkupanekul.  
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Jaan Kaplinski ja John Deely Mutikul, 22. mai 2009. (K. Kulli foto.) 
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Tervis ja semiootika 

Ott Puumeister 
 

17. 19. augustini Peipsi 

vaatevinklis

-

ettekannetest  vastavalt teoreetilisele vaatepunktile muutus ka arusaam 
 

 
stehnikate ja keha-

-

 mis viitab pideva 
-

 Peter 

kannatajast. Antropoloogilist vaatepunkti esindas Hasso Krull, kes vaat-
-

teisega suhtlevate elusolendite vahel. Kaie Kotovi ettekanne holistilisest 
-

aalne. Praktilisemat   

 
 

ini, ilma normi-

meditsiini ja semiootika seostest. 
 
Semiootika on ajaloolises plaanis meditsiiniga tihedalt seotud olnud, 
näiteks vanakreeka meditsiinis. Rääkige veidi sellest seosest.  
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Ravimise kunsti nimetati Antiik-Kreekas techne semeiotike (Baer 1988: 

ole seesama mis haigus. Thomas Sebeok (2001) on kirjeldanud meditsii-
nisemiootikat Galenosel.  
 Eks huvitav on seegi, 
(kujul semeiotics
(aastast 1670)  veidi enne John Locke i. Stubbe vastandas semiootika 
f sikale ehk semiootilise arstiteaduse f sikalisele. 
 Muidug
sajandi jooksul semiootikat arstiteaduskonnas, samuti oli vastav pro-

 
-

semiootiline vaade on meditsiinisemiootika juurtega. 
 

list meditsiini. Thure 

 
 
Kuidas määratleksite meditsiinisemiootika ning milline on meditsiini-
semiootika seis tänapäeval? 
 

us, mis muu. Meditsiinisemiootikal on mitu 

 -
daks, ravi aluseks on arsti kommunikatsioon patsiendiga.  
 

(1986) ja Eugen Baeri (1988) raamatuid. Baeri raamat on erakordselt hea. 
jt 1988). Muide, Umberto 

-

 
  ka 
meditsiini 

-
-

emine seisab praegu 
natuke biosemiootika arengu taga.  
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Üks kuulsamaid tervise definitsioone on ilmselt René Leriche'i oma: 
tervis on elundite vaikuses elatud elu. See viitab häirimatusele, rahule 
ning harmooniale – terve organismi elu on rahulik, ilma vapustuste ja 
kannatusteta. Milline oleks tervise semiootiline määratlus? 
 
Siin on natuke edasi aidanud Kurt Goldstein (2000) ja Georges 

-

-
-

hoidmine, homeorees on teehoidmine. Tervis on tasakaal valikule 
(vabadusele) vaatamata.  
 
Kuidas piiritleda seda üksust, kelle tervisest rääkida? Kas on mõttekas 
kõnelda nt indiviidi tervisest, eraldatuna kooslusest ja keskkonnast? 
 

haige? Indiviidi ja koosluse suhe on paljus analoogne. Organism ja 
 

pealegi osa keskkonnast on organismi sisekeskkond.  
 
Kas tervise mõiste on oluline ka teiste semiootikate (nt kultuuri- või 
sotsiosemiootika) jaoks?  
 

 vaid ka iseendale valetada. 
 

jt -
sest. Siin on samamoodi  
terviseproblee

 
 
Palju meil neid ökosemiootika suveseminare juba olnud on? 
 
Siin on loend.  
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2017  18. 
august) 
2016  9. -

-  
2015  6. - lu, 

Favareau) 
2014  1.

 
2013  7.  
2012  3. 4. august, 

 
2011  28.  
2010  10. -

 
2009  31. juuli 2. august, So
(esinejaks ka David Ilmar Beecher) 
2008  3.

Terrence Deacon) 
2007  17. 19. august, Kohtla-

 
2006  13.

Heike Baranzke) 
2005  15. eskkonnaeetika  

 
2004  6.
Martinelli ja Andreas Weber) 
2003  4.  
2002  (4. 5. august) L

 
2001   
 

bioloogia grupp, esimest korda teoreetilise bioloogia augustisessiooni 
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nime all juba aastal 1981.  
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Andreas Ventsel 

 
Susan Petrilli (ed.). Challenges to Living Together. Transcultura-
lism, Migration, Exploitation for a Semioethics of Human Relations.  
Milano: Mimesis International, 2017. 
 

-
-
-

siaalseks kriisiks. Zygmunt Bauman on meie kaasaeg -
lenud voolava modernsuse [liquid modernity

-
dele  indiviidid on sunnitud otsima teisi mooduseid, kuidas oma elu 
korrastada (Bauman 2007).  
  -

-
probleemide [wicked 

problems] raamistikus (Head, Alford 2015). Nurjatud probleemid ei ole 
-
-

filiste probleemid -

 olukorra 
halvenemise  -

-
-
-

vatest probleemidest. 
 2017. aastal ilmus Susan Petrilli eestvedamisel  
autoritega  monograafia Challenges to Living Together. Transcultu-
ralism, Migration, Exploitation for a Semioethics of Human Relations, 

-

Expression and 
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Interpretation in Language Signifying and 
Understanding. Reading the Works of Victoria Welby and the Signific 
Movement, 2009; Sign Studies and Semioetchics: Communication, 
Translation and Values The Self as a 
Sign, the World, and the Other -

teosega. Peamiselt seostub Itaalia semiootika Umberto Eco (Tartu 

-
des (Bari, Torino, Bologna) semiootika institutsionaalselt enim kanda 

iteks Eesti semiootika tudengite 

mis tutvustab suunda semiootika distsipliinis, millest siinses kultuuriruu-
 semioeetikat. 

 Challenges to Living Together 
mitmepalgelise teosega. Avaldatud on see kirjastuse Mimemis Interna-

alla seda liigitada ei saa. Petrilli ja tema pikaajaline ning viljakas kaas-

kuulub n-
Petrilli 2007; Petrilli, Ponzio 

-

ontoloogilisemal tasandil.  
 

-
interrelations oolimine, sest meil on 

-
. (2017: 15)  

 

 
-

ma konstitutsiooni mingile majanduslikule kalkulatsioonile, teleoloogili-
e. 

Suures osas Petrilli enese (ja osaliselt ka Augusto Ponzio) kirjutatud esi-

-
vad lugejale kriitilise vaatepunkti probleemidele nagu migratsioon, rah-

-

tingimustes jne. 
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-
se ja ka geograafilise taustaga auto
Itaaliast, erandina Noam Chomsky USAst): Martha Augoustinos, Lorelle 
Burton, Anne Cranny-Francis, Clemence Due, Kathie McDonald, Brian 
Medlin, Deidre Michell, Giuseppe Mininni, Aileen Moreton-Robinson, 
Pamela M. Petrilli, Glen David Postle, Joseph Pugliese, Mike Rann, 

Geoffrey Sykes, Rosa Traversa -
-

eetiline filosoofilis-

 mis 
loeb [what matters

-
nemist iseloomustavail

 
 
 

 
 

kommunikatsiooni [global communication juures 
-

niga [world communication

 on vaja minna kvali-
teedi tasandile. Siin flirdivad raamatu autorid marksistliku traditsiooni 

Ferruccio Rossi-
koolkonna, Louis Althusse

 
 
vahetuse faas, vaid ka tootmine ja tarbimine  

- -
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materialistlik

-
alitseb endiselt 

kasumlikkusele ja turuseadustele suunatud monoloogika. See on seda 
 indiviid ei pruu-

-
nismide poolt korrastatud 

 -
-

201). Niisugune protsess on peamiselt retroaktiivne ning sugugi mitte 

-
-

ne (Ponzio, 203). Siinkir-
jutajale, kes kaugeltki ei jaga tehnoutopistlikke ideaale internetiga kaas-
nevast emantsipatsioonist ja demokraatlikust potentsiaalist, tundub niisu-
gune deterministlik vaade ehk pisut liialdatuna, eriti kui arvestada, et 

ogilisi 

kasutada ka kujunenud domineerimissuhete vastu (Dahlberg 2011; Ryan 

valikuvabadust. Seda eirates eitaksime ka semiootilise dialogismi 
 

 
loovana ja seega ka potentsiaalselt erisustevahelist kommunikatsiooni 

 sulgumine ja dialoogist loobumine. Kuidas nii? Petrilli ja 

adressandi lausungi aktiivne konstrueerija, s.t, et adressaat ja adressant 
konstitueerivaid teinet
Peirce i 
dialoogiline  
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konstitutiiv-
set dialoogi, vaid vahetusprotsessi soodustavaid rangeid eristusi, mis on 

-
tete identiteet , subjektsus , individuaalsus , eristus eristamatus , 
kuulumine  alusel. Seda 

ekspluateerinud ning teeb seda ka edaspidi. 
 Dialoogilisest kommunikatsioonist eemaldumine, selgepiirilise iden-

-
- 

ja keelte puhul, mis konstitueeritakse teisesusele suunatud loogika alusel. 

e 

-
museks on dialoog (54), mis tugineb teise kuulamisele ja tundlikule 

 
 

 
 

 
-

sioonist hirmu raamistikus. Nii Zygmunt Baumani (2006) voolavale 

-
oonilise representatiivse poliitika kokkuvarisemisest, mis on kaasa 
toonud eklektiliste ja ajutiste identiteetide vohamise. Olukorras, kus 

-
valisust tagava funktsiooni kaotanud, on just hirmust saanud poliitikute 
jaoks efektiivne mobiliseeriv emotsioon, mille kaudu lihtsakoelisi 
turvalisust garanteerivaid lahendusi pakkuda (nt migratsioonikeeld, mis 

-

 

avab tee samadele ohtudele (manipuleerimisele), millele osutas Bauman. 

ist ning hirmu sotsialisee-

-



222 Märkamisi 
 

on otstarbekas taandada kommunikatsiooni aluseks olevale majandus-

katsiooni 
faatilise funktsi-

-

kaugenemiseni, inforuumide kajakambristumiseni, suhtlemise autokom-
munikatiivse sulgumiseni, kus inimesed kinnitavad oma grupiidentiteeti 
(isegi kui selleks on vaja luua vaenlase kuju (vt Madisson ja Ventsel 

kommunikatsioon hirme iseendast johtuvalt. See on olukord, mis on 

lihtlausesse. Pigem tooks selline lihtsustamine probleeme juurde.  
 

 
 

 

sui 
generis

 
-

-identifikatsiooniliseks 

-

konstitutiivseteks aspektideks (Marcha -

-

olukorrast v

sitsioonid ning 
eristused. 
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on teisesus, mis ei piirdu rollide ja identiteetidega ning mis on seotud 
indifference] mittetunnustava piiramatu vastutuse seisundiga. 

[unindifferent difference], mittefunktsionaalsus [nonfunctionality], liiasus 
ametliku korra ja tavade kehtestatud maailmas. (215)  

 
-

-
siaali paremini avada. Nagu Petrilli ja Ponzio kirjutavad, ei ole semioee-

-

Challenges to Living Together 
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Raul Markus Vaiksoo 
 

-
-Kreekas. 

1963. [...] 1960. ja 1970. aastatel keskendus zoosemiootika peamiselt 
loomade kommunikatsiooni semiootilisele uurimis

on tema keeleline 

 semiootika

42). Kindel termin zoosemiootika  levib laiemalt meie teaduses alles 
-

 
 Sign Systems 
Studies, toona    , kasutab Juri Lotman 

-

Eesti 
seniteada esimesena, 

 
 

Parakineesika valdkonnas on palju lahtisi k simusi. Suurt abi osutab siin v i-
kelaste ja k rgemate loomade miimika, estide ning muude liigutuste uurimi-
ne. K
uurimine teeb praegu suuri edusamme. Sellega tegeleb nn zoosemiootika. 
(Mutt 1967: 464) 

 
Kui meenutada, et termin ise oli loodud vaid neli aastat varem, pealegi 

Kirjanduses viitab Mutt enda varasemale kirjutisele  1966. aastal Eesti 

otseselt selgroogsete omavahelist kommunikatsiooni, kuid ei nimeta 
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hulgast ei leia ainsatki teost, milles oleks kasutatud semiootika termino-
loogiat.96  
 

-

simeseks eesti-

-
tikat arvatavasti vaid Jaan Valsiner, viidates seejuures oma artiklis Oleg 
Mutile (Valsiner 1978a, 1978b). 
 -

teadmata. Oleg Muti leiame semiootikaajakirja    
 

-

 
  annab aga Olegi poeg Mihkel Mutt:  
 

Minu isa, Oleg Mutt, ei olnud mingil juhul n-

-
-

teaduskirjandus liikus poliitili-
sest olukorras hoolimata normaalselt. Isa riiulist leidsin Konrad Lorenzi, Jane 
Goodalli ning loomulikult Rootsist onu poolt saadetud National Geographicu 

-
sid inglise keelde, sealt ilmselt kokkupuude ka Eesti loodusteadlastega.97  

 

 
 ui ka esmase 

-

 
                                                         
96 

 
97  
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Rene Kiis 
 

essee 

panna, et osa muutusi keeltes ja liigikooslustes leiavad aset analoogsel 
viisil  isse uus 

prot-
ses -
teemi algselt võõrkeelse sõnana 
laensõna 

introdutseeritud metsistuda ja hiljem 
naturaliseeruda eliselt põlist 

 
 

eele 
-

 
 kui 
primaa -

temaga, et inimene lakkab eristamast eset nimetusest, tegelikkuse kihti 

keelekeskkond (mis modelleerib tema mentaalset maailma) kui ka silme 

kodusüsteemi, 
 

 -
 osa 

põlised; 
-
-
-

duse 
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vaimu kujunemist, olgu selleks keelevaim (mis on tihedalt seotud 
inimeses iduneva keelevaistuga kohavaim. Nii keelevaimu kui koha-

kohalikku 
eripära, mis selle paiga inimeste maailma modelleerimise viisi 

 
  -, 
laen- 

 (Erelt 2007: 593) ning mida 

 ela-, ema, keel, nimi, 
kala, ole-, puu, päev, vesi); (2) soome- hing, 
ilm, isa, jalg, jää, koda, käsi, lind, maa, öö); (3) soome-
kotkas, kõht, külm, lõuna, meel, peni, tuul, vana); (4) soome-volga 

kevad, lehm, siga, selg, töö); (5) soome- huul, 
hõbe, nina, nurk, sammal, selge - aed, 
aeg, eile, julge, kiri, kõne, maja, oja, sõna, võlg); (7) liivi-
(nagu hirm, ihne, isu, komme, lill, rõõm) ning (8) eesti ja tundmatut 

ila, lubi, lõhn, mahe, mõru, raip (raibe), ürp) (Erelt 
2007: 593 anematesse kihis-

(ema, isa, päev, öö, kala, lind, puu), mis aitavad mudeldada sugulus-

5403 lih  

erinevad laenud moodustavad 1898
(nt relv, mõrv, laip, raal, roim, sudu, malbe, lünk 
Protsen

98. 
 

meie keeles umbkaudu 30 
-

majanduslikud ja kultuurilised muutused koos teaduse ja tehnika 

                                                         
98 

 



230 Märkamisi 
 

liigid) kui ka kultuurilistel 

damates 
-
-

 nt anglitsismid , mis 
 

 s -
  

 

Suurem osa neis

. (Kangur 
jt 2005: 4) 

 
k 1999: 62), millele lisandu-

15%. 
(Kull jt 2001). 
 
meie keele- 

muti on mitmed 

-
kult kasutatavale eestikeelsele liiginimele) saanud eesliite harilik: harilik 

harilik aspar, harilik katkujuur, harilik siniliilia, harilik pihlenelas, harilik 
lumimari ja harilik sirel (Kull jt 2001). S -

 

imbunud, 
- -

kohalik, 
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idudes 
genius loci tunnetamisega:  

 
Mängukoha , kui see, et 
see on paik, kus koht oma as ja de ka t egoor i l is ed  impera t i iv id  asetab 

 see on ini t s ia t s ioonipa ik

689) 
 

mbrit-
sevas keele- 

-
-
-

semiootilises keskkonnas kohanenud. Kindlaks kohanemise tunnuseks 

traditsioonides, nagu seda on kartulisalati peolaua-staatus, viieleheliste 
nimunadest loomade meisterdamine. 
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Daniel Tamm 
 

Ta pilk langes kollasele raamatule, mille lord Henry oli talle saatnud. […] See 
oli kõige imelikum raamat, mida ta oli kunagi lugenud. Talle tundus, et 

maailma patud mööduvad kaunilt rüütatult õrnade flöödihelide saatel 
 tummas rongkäigus tema eest. Asjad, millest ta oli ebamääraselt 

 unistanud, tehti talle järsku tõeliseks. Asju, millest ta ei olnud 
 kunagi unistanud, ilmutati talle aegamööda.  

 
 

 

Joris-
kullakarva katekismus olemas ka Tartu 

-

 

 
 M

-

tselt, et tegelevad 
filosoofiaga vaid selles kontekstis ning kontinentaalse ja idamaise 

, 

k 

 Kalevi Kulli 
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 Ausust tuleb samas hinnata, seda enam, et ka autorid ise juhivad oma 

-
-

parima tahtmise korral, teatud kitsendused on paratamatud ning tuleb ka 
-

99 tuleb see 

in -

-kontinentaalse persp

100  
 -

-

-
ne ning keskendub sellele, mis on praegugi aktuaalne ja endiselt 

pr

-

 
 -

 

                                                         
99 -romaanid. 
100 -alase sarja 
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-
 

-

-

-

saa

 
 

-
-
-

usest 

teadvusele tulles avastate, et olete teadvuseta seisundis joonistanud 

-

Pratche

utvust sobitades 
tagaplaanil haamerdada.  
 

selle 
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bleemi meem 

aksid. Kuningaid filosoofidest 

huvitatut
-

 kursust ana-

-
 

 
b -
likkusest kui sellisest suuremat ei hooli (Salupere 2007). Uurimisob-
jektid ometigi kattuvad  
tegelemine on semiootika leivanumber, ning viimane puudutab kunsti, 

-kunsti 
Moskva koolkond suuresti alguse saigi. Erineb aga 

kunst endast kuj
sellest, kuidas kunst ennast kujutab, s.t kuidas kunstiline tekst endas 

ahendatust 
ad hoc 

 ning seda 
, hoolimata seega suu-

remat K -
, 

intervjuus Juri Lotman. A on 
semiootikat kui sellist keeruline paigutada, ent Tartu ehk Juri Lotmani 
kontekstis asetub ta pigem kontinentaalse kilda, kus kaine 

 
erinevus vaatepunktides aga ainult rikastada.  
 isi teetupikuid 
(Anderson jt 

-
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on Umberto Eco leidnud, et s
-
-

instrumentide suunas liikuma (Kull 2018: 191). Ometigi tasub semiooti-

hoida ning peavad mujal leppima parimal juhul filosoofia alavoolu 
esindaja staatusega, mistap oskus filosoofiakaanonis orienteeruda ei saa 

eriarvamustele vaatamata kattub semiootikutel ja filosoofidel nii uuritav 
-

tus filosoofi , sest 
-

k filosoofias 

esimese sammu astumine paha. 
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Milleks filosoofia?101 

Susanne K. Langer 
 

Filosoofi eesmärk on selgitada 
 mõisteid,  mitte sedastada fakte. 

 

tegid kahtlemata sedasama ka nende esivanemad ning arutlesid isekeskis, 

kunagi leida katastroofi -
, 

oskasid ennustada  
osas meil kindlus puudub , sest nad paistavad olevat langenud oma kas-
vult suuremate ja tehnoloogiliselt arenenumate konkurentide, kroman-
joon

-olla tundunud just hoopis korrektsem ja 
 

 

 

est  -
  

 edusamm-
-

tesse kahtlusega, siis n
kopitanud minevikku. Noored loovad uut maailma ning selle loomise 

 et 

uusi probleeme. 
 -

                                                         
101 Why Philosophy? Journal of Critical Analysis 1(2), 1969, 57 66. 
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si kokku juhmiks massiks ja 

mehi ahvides ei minetaks oma sarmi ja perekondlikke voorusi. 
 
kramplikult kinni hoides 

lahen

sisu ja julgeb sellega silmitsi seista, julgeb probleemidele vastu astuda 

osana, olgu siis teaduses, valitsemisku  
tahes muus vallas. 
 
tehnoloogilise arengu kiirenemisega kaasneb samamoodi ka probleemide 
sagenemine. Sugugi mitte niisama ilmne ei ole aga asjaolu, et mida 
suuremad on inimmaailmas toimuvad muutused, seda sagedamini kaldu-

tesse. See kultuur on 

mateeria , , indiviid , kogukond , vaim   ikka 
 endiselt sedasama, mida saja aasta eest. Ja kui see nii ei ole, 

    
 

-

-

mingil moel lahendada.  
 Mingil arusa filosoofiline  enamiku 

vastavad nad veendunult ja veidi suurustlevaltki: Ma ei ole seda laadi 
 losoofiliste 
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-
kordsetele ajudele.  
 

 
 

 -

-
ses inimeses ei 

aukartusega, just nagu inimene, kes meditsiinist midagi ei tea, suhtub 

mis on filosoofia ning hoiab sellest eemale kui millestki esoteerilisest ja 
 

 

puudutab meie jaoks olulisi asju ning kui see on nii, siis kuidas me peak-

-

meie emotsionaalset stabiilsust; ning viimaks seda, kuidas meil on 

murdes tul  
 Mis on sel juhul filosoofiline probleem ning kuidas see erineb teadus-
likest ja praktilisest? Viimased on meile esimestest tuttavamad ning neid 

empiirilisteks
tajukogemuse kaudu teadaolevat

nt, reaalne vaat-
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kaugeltki ei teadvusta  

geisri perioodilist purskamist?  on empiiriline, te Mida 
?  on aga filosoofiline probleem  -

 
 -

da  
  

 

Iga lapski saab ar -

ete arusaamade 

 
 

-
; filosoofia  all 

-
speku-

lat

endast ei tema tegelikku sisu ega distsiplinaarset olemust. Filosoofiline 

- 
 

teadvustamata ee

uid 

steemi ning samamoodi 

implitsiitsed  
kasutegurist oluliselt kauge
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 -

Vaadel-

ajaloost  veel ligi viiesaja aasta eest nii geograafias kui ka astronoomias 
valitsenud iidset arusaama meie maailmast ja selle paiknemisest 
kosmoses. 
 Maa oli selle arusaama 

kehtis, kattusid maapealsed ilmakaared  al ja 
all  

-
-

lemisi valdavaks muutunud arusaam, et 
 varasemast tuntud ja 

 

alaspidi

 kartnud, kuid nende ruumili-

 
 

helgematele p -

kera 
-

 
  ja all  filoso  
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maakera keskpunktist eemale  ja maakera keskpunkti poole . Selle 

elle peal . 
  ja all  puuduvad, 

-
htelisusest, kuid teistel puudus 

-
ge loodusfilosoofide   -

teadlasteks   
 

 
 

 ja madala 

maailmapildi. Nende jaoks kuulutas see ette palju enamat kui vaid 
aristotelliku f

a 

teleskoobi, ei suutnud need sundida ennast vaatlema  
. Teadlased ise hakka-

sid filosoofil
-

 et asjadel puudub 
htus tuli uues 

astronoomilises taevalaotuses massina   defineerida  ning teiste 
-

 
 Paljud asja

-
 s.t maa poole  kuku-
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-
s
Koperniku revolutsioon   

 siian -

-
le. 

 
 

-
tuseni muutunud, kaubandus lokkab riikides, mille olemasolustki eelmi-

abielumus-

 perekonnast? 

 

struktuuri radikaalse muutuse korral muutub ilmselt ka fundamentaalse 
 

 Ja edasi  
, 

-
ga   jah, kuid riikidevahe-

 
 
oma elutingimustes  

gi meie ainuke 
teadus (keemia on hiljuti liitunud sama leeriga ning bioloogia on 
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-

rakendatud nende teenistusse, kuid kindlasti ei ole meil tunnet, nagu 

 
 - ja sotsiaalteaduste erinevus? Arvan, et selle 
niidid jooksevad teadmuse filosoofiliste juurteni, kontseptuaalse baasini. 

 
pedagoogikas ja teistes valdkondades  

-

nagu vajadus , motivatsioon , huvi , dominee-
rimine  
kaudu, mille tulemusena n -

-
 terve-

olemuselt teaduslikud. 
 

uuele loodusfilosoofiale  
irjel-

kindlad kogukonna   see oli kindlas paigas elavate inimeste 

teiste samas paigas elavate inimestega. Sellest vaatepunktist oli igati 
a liige, kas 

-
, arvates seejuures, et 

laiendame sellega pelgalt olemasolevat terminit. Kas me saame endiselt 
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 kindla paikkonna 
elanikud, kes j

 kui kaugele. 
 -

-

 
 filosoofia pealetungiks segipaisatud teadus-

 
 

lt filosoo-
-
-
-

oosse lunastuse kutsetele, mida kostab poole sajandi pikkuse katastroofi 
 

intellektuaalsed revolutsioonid. Nad kujundavad vaid hoiakuid, mitte aga 
 

 -
filised geeniused, keda oli koolitatud abstraktselt arutlema, kuna toona 

 
 

ja kriitiline, kuid see pole iseenesest konstruktiivne  
as 

-

 see on olemuselt ebarealistlik 

-

-olla kannaksime siis peas 
admeid oma saavutuste talletamiseks. 

 
erivormid   on eriomased 
neid kandvatele isikutele. Ent geniaalsuse instrumentaalne pool on 
omandatav. Loogika 
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-
aloogiliseks 

nendega harva, kuigi aeg- -

arjumuslik loogiline kontrollmehhanism. 
 

 
 siis miks me inimesi selleks 

lita? 
 -

-

 

-
-

lepanu as -

-

 
ise viisid peaksid justkui andma 

tulemuseks meie oma intellekti ehitusjoonised. 
 Selliselt hariduslikult taustalt ei saa esile kerkida ka mingisugust 

kampa, -
tiku ja sellega avada tee sotsiaalteaduste tekkele. Geeniuse loomulikuks 

kuna tavalugejad ei loe, kirjuta ega etle enam luulet nii, nagu seda tehti 
saja aasta eest. Samas leidub suuri maalikunstnikke, kuna maalikunst 

 
 tele 

enne, kui oleme reforminud 
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-
 see-

kord eeldatavasti eluteadustes  -

muude uurimisalade harudes  
puhumiseta  

 
 

 emaid probleeme, kuna ajalugu on 
 

 
  

 
Inglise keelest tõlkinud Tanel Pern 

 
 
Susanne Katherina Langer 1985) on peamiselt 

- ja vaimufilosoofina, kuid samal ajal on tal ka oma 
-

allasut

s (1954 -
-

 -

lahkab selle protsessi olemust Langeri tuntuim teos Filosoofia uues 
 ( Philosophy in a New Key , 1942). Selle kohaselt eristuvad 

presentatsioonilised 
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diskursiivsetes 
-

 -

 
 

 Artikkel Milleks filosoofia?  ilmus esmakordselt 1961. aastal aja-
kirjas Saturday Evening Post omalaadse sissejuhatusena filosoofiasse 

-
mine tema 1930. aastal ilmunud Filosoofia praktika  ( The Practice of 
Philosophy legi 

Vaim: 
essee inimtundmusest  ( Mind: An Essay on Human Feeling ; 1967, 
1972, 1982) algeid, kus ta sarnaselt teadusfil

-

  
 

Tanel Pern 
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L  
 
23. -
jas nimetet seminar, mille korraldajateks olid Tallinna loomaaed ja Tartu 

looduskaitse ajaloolist kujunemisest, selle aktuaalseid probleeme ning 

-

looduskaitset. 
 Tiit Maran

põliskultuuri ja tehnoloogiakultuuri arusaam loodusest on tihti kaunis 
-

Elle Roosaluste 
 plaanis. Nimelt, kui kuna-

gine inimene loodust pigem kartis (ja sellest tulenevalt ka austas), siis aja 
-

inimene muutunud kasuahneks ja austuse looduse vastu kaotanud. Ees-

Eeva-Liis Tuvi 
keeld. Samuti ajalooline 

perspektiiv, et Eesti esimene looduskaitseseadus pole veel isegi saja-
aastane (1935) ning esimene oma rahvuspark (Lahemaa) loodi alles 
1971.153 

s loodusteadus ja loodus-

mitte elupaikade kaitsele. 
 Ave Paulus 
rahvusvahelisi konventsioone, mis on loodud mitte ainult looduse, vaid 

Rasmus Kase ettekan-
vuspargis, andis 

kehtestatud piirangutega. Selgus, et tihti on ettekirjutused kohalike 
                                                         
153  maailma esimene rahvuspark Yellowstone loodi USAs 1872. 



254 Kroonika 

käskude-
keeldude keeles. Aleksei Lotman 
et looduses pole n-
looduse loomulik osa. Samuti on inimene maastikus tihti selle loomulik 

kaits  looduse mitmekesisuse kaitse olgu mitme-
 

 Helen 
-Sepping  kaitse 

-
tähendus meie 

jaoks (Graham jt 2000). Liina Remmi 

-

omaette. Piret Pungas-Kohv -

Pille Tomsoni -

-
 

 -
Leelo Kukk arutlusega erinevate 

aitsmine, taastamine, uurimine ja 

Hendrik Relve 

looduskaitse-küüditatud ehk 
154 

Timo Marani ettekanne 
                                                         
154 
Yellowstone rajamisel  
lisaks seal ajuti paiknenud mustjalad. 
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keskendus looduskaitsega s
semiotsiidi 

ei t
Seda kurvem on, et ka looduskaitse on loodusest enesest pigem kauge-

155 Statistilisest 
te Lauri Klein, kelle 

 
-

des sureb Eesti 27 598-st liigist 2%. 
Viimase ettekandjana astus ette Rea Raus, kes tutvustas nelja erinevat 
mudel-vaadet - ja tugeva 

-
(pr entrelacs, ingl intertwining

-
erinevate kultuuride-, aegade-, liikide-, 

kohtade-  
 

Relve ning mida modereeris Timo Maran. -
teedi ja looduse seotusest (püha ja tabu 

proovides seejuures looduse mitmekesisust ka mitmekesiselt kaitsta. 

 
 

u leidmise ja hoidmise probleem. 
 

                                                         
155  1996. 

looduskaitses 115 inimest, kellest minimaalselt 71% moodustasid 
administraatorid. 
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seejuures karme pii
tuleks enam otsida austuse  

 
Rene Kiis 

 
 

 

 
XI Tartu semiootika suvekool toimus 15. 18. augustini 2017 Tartus ja 
Leigol.  
(Generalising gently

ad 
suvekoolide traditsiooni, mille algatas Juri Lotman 1964. aastal ning 

semiootikuid kui teiste erialade esindajaid. 
 
s
protsessid, mida semiootika uurib, semiootilised (nt tajuline kategorisee-

-
lised rituaalid ja harjumused). Suvekooli ettekanded puudutasid semioo-

-
 

 t. Plenaarloengud 
pidasid mitmete semiootika- ja filosoofiaalaste monograafiate autor 
Robert Innis (Paths of Abstraction between Feeling and Form), paljudes 

 Jaan Valsiner 
(Abductive Generalization in Science: Semiosis of emergent rationality), 
semiootika ja prantsuse kirjanduse professor Denis Bertrand (Semiotics 
in France: Post-Greimassian research), 
teoreetilisi semiootikuid Frederik Stjernfelt (Generalities in the 
sciences). Suvekooli teised ettekanded katsid laia teemadevalikut, 

kultuurikeeled (kino, teater, kunstid), ning loomade omailmade tundliku 
-elud 
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-
tsiooni kaudu).  
 

saada. 
 

Riin Magnus 
 
 

 
 

 
 

 Kristi Mumm enda 
arusaamadest ja kogemustest hariduse osas. Teisel korral (28.11) tutvus-
tasid Merit Rickberg ja Maarja Ojamaa alternatiivhariduslikku 
projekti. Kolmandal korral (5.12) leidis aset arutelu semiootikast ja 

Tiit Remmi modereerimisel Egon Erkmann, 
Mihkel Kunnus ja Martin Oja. 
 

e aitama? Kristi 

semiootika osakonna doktorant Merit Rickberg ja teadur Maarja Ojamaa 
alternatiivhariduslikku semiootik

-

 
 Ko
osalesid Tiit Remmi modereerimisel semiootikuharidusega Egon 
Erkmann, kes on aktiivne osaline Haapsalu hariduselus, avaliku elu 

artin 
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-

 
 

eskmesse 

-

 seda aga peamiselt kultuurisemiootilisemast 
vaatepunktist. 
 

Mark Mets 
 

 

 

-

eluala spetsialisti: kunstnikud, semiootikud, virtuaalreaalsuse looja, filo-
soofid, poliitilise kommunikatsiooni ekspert jne. Esinejate valik oli 
paljuski tingitud soovist tuua n-

kontseptsiooni toimimi
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Semiootika sügiskoolis osalejad. Foto: Joakim Klementi. 
  
 
 -

 

 
 li ettekannetele andis avapaugu -

teed Jaak Tombergi esinemisele, mis kandis peal Ba(udri)llard ja 
 Simulaak-

rumid ja teaduslik fantastika  
-

tiliste motiivideta, mis illustreerib simulatsiooni ja 
tunnetuslikku segunemist.  
 
Andres Luure Reaalse olemasolu fiktsioon  ning vestluse 

 Vabakutseline 
Madis Ligema -
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tika toimemehhanismidest ettekandes perreaalne . 

tehnoloogilised lahendused on tihti ehitatud reklaamirahade teenimise 
d olema teadlikud reklaami ja 

poliitika toimemehhanismidest, et mitte end petta lasta. 
 Andreas Kaju -

 Muu-
tustest poliitilises kommunikatsioo . 

 
 Ahto Lobjakas Simulaakrumi taga Nietzsche & 
Heideggeriga , milles ta lahkas Heideggeri Dasein  kontseptsiooni ja 

 

Madis Vasser

 sioon  kesken-
dus (virtuaal)reaalse kogemuse klassifitseerimisele alates sekkumata 

virtuaalsuse teljel kahte suunda: tehislikult tekitatud virtuaalsus (kuhu 
-prillidega tekitatud maailm, aga ka liitreaalsus, 

 
 Vasseri pakutud teoreetilised mudelid said ka kohe ellu rakendatud 

, kus osalejad 

kehastus osaleja laborirotiks, kes liigub virtuaalses (ja samaaegselt 

-

tempos.  
 Elis Tamula 

-
ma ehk inimese 
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harjuda. 
 Oliver Laas aalsust ja virtuaalsust 

 

virtuaalsetes internet

maailm. 
 Sarnase temaatikaga, ent ajakirjaniku ja kultuurikriitiku seisukohast 
tegeles Keiu Virro ettekandes ater: 

andaalidest, mis esmapilgul 
 

 Timo Maran ettekandega simulatsioonidest 
looduses. -
dutas mimikri semiootilist t

 
 

toimusid nii pragm

-
soofia vallas.   

Ele Loonde 
 

 
Transmeedia 

 
 

vahen
erinevast pealinna koolist: Tallinna Juudi Koolist, Tallinna Kesklinna 

hastati Integrat-
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 -

tekstiks on Leelo Tungla 

-
-

m koosseisus Peeter Torop, Maarja Ojamaa, Aleksandr Fade-
jev, Aleksandra Milyakina, Tatjana Pilipoveca, Merit Rickberg ja 
Liina Sieberk 

-
-

 Kui 

-
gu hoopis sammud kooli poole sea

 
 

valikkursuse klassiruum peab selle eksperimendi edukuse huvides olema 

-
kui laste ja 

noorte kultuuriaasta sihtidega. Selle teema-

liiget  nii publiku kui loojana. Seda ideed peegeldasime ka oma projekti 

 
 

 

 
 

el enne kursuse 

-
-
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-
-

n -

-

-

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Eesti ja vene õppekeelega noorte kodutöödest Ma tean, et nõukogude ajal…  
koostatud mõistepilved.  
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-

ist 

-

keelekogu

 
  

 
  
Õppepäev Tallinna Vene Gümnaasiumis. 
 

-

-
-

lastega tuli kohtuma ka romaani autor Leelo Tungal, kellele noored said 
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ajalookirjutuse erip

 
 30

 peavad aitama 

jagas hiljem kursusel osalejatega ka oma kogemust sellest, kuidas 

omavahel t
lahendusi pakkuda. 
 

 
 
Kirjanik Andrei Hvostovi loeng. 
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kunstitekst ei ole olemuslikult imperatiivne, ei tekita see juba eos 

vaatepunktidega, mis 

mis nende arusaamisele minevikust suurt, kuid sageli teadvustamata 
 

 S

 
 

Merit Rickberg 
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. Modelling the prison world. 
Juhendaja: Silvi Salupere. 
Oponent: Andreas Ventsel. 
 
Rauno Saidla
Hullumeelsuse   

 
Oponent: Eva Lepik. 
 
Herman Tamminen. Semeioneiron  on the similitude of dream and 
symbol in the cultural system. 
Juhendaja: Silvi Salupere. 
Oponent: Tyler Bennett. 
 
Taavi Tamula Fallout  seeria 

 
 

Oponent: Silver Rattasepp. 
 

 
 
Yimeng Cui. Problems of Bakhtin's aesthetics: The Name of the Rose  
as a critical examination of carnival. 
Juhendajad: Mihhail Lotman, Silver Rattasepp, Lauri Linask. 
Oponent: Timo Maran. 
 
Jason Mario Dydynski. Perception of cuteness in animal 
mascots/characters. 

 
 

 
Varvara Esipova. Body and pain in contemporary art (on the phenome-
non of Petr Pavlensky). 

 
Oponent: Rauno Thomas Moss. 
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Samantha Herreiras Duran. Dynamics of cultural memory: mediation 
of the Ayotzinapa case. 

 
Oponent: Maarja Ojamaa. 
 
Maria Fernanda Ramirez Madriz. Towards a triadic view of the smart-
phone user identity relation: object, space, and reflection of the self. 
Juhendaja: Tiit Remm. 
Oponent: Mari-Liis Madisson. 
 
Andrew Swafford. A translation theoretical approach to three interrela-
ted phenomena: the Dozens, Reading, and Vogue. 

 
 

 
Lidong Zhu. Semiotic study of the Japanese dry landscape garden in 
Ryoanji Temple. 

 
Oponent: Riin Magnus. 
 
 

 
 
6. juuli 2017 
 

. Semiotics of nature representations: on the example of 
nature writing. 
Juhendajad: Kalevi Kull, Peeter Torop, Ulrike Plath. 

ol. 
 
14. august 2017 
 
Gleb Netchvolodov. Pictorially simplified images as machine vision 
design tool: semiotics approach. 
Juhendaja: Peeter Torop. 
Oponent: Ekaterina Velmezova, University of Lausanne. 
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LIINA REISBERG. The field of legal semiotics and its objectives 
 
This overview article about the research field and the main research 
questions of legal semiotics summarizes the emergence of the legal 
semiotics in the footsteps of Ch. S. Peirce, F. de Saussure and German 
hermeneutics. The article is in dialogue with Vadim Verenich s 

Salupere, Kull 2018). The article points out that semiotics of law is 
geographically and thematically fragmented and therefore has several 
research objectives. These do not coincide with the research 
objectives of legal theory. Therefore, legal science cannot be used 
instead of legal theory, but together with it. American legal 
semioticians, who use the concept of sign by Peirce, are interested in 
process of understanding a law; process of argumentation and the 
change of law. For their study, Peirce s categories of metaphysics, 
definitions of sign and a model of infinite semiosis are used. Authors 
using Saussurean perspective analyze the relationship between a 
single rule and the whole legal system. German legal semiotics 
continues the tradition of German legal theory and asks for 
appropriate methods for the interpretation of law. 
 
Keywords: semiotics of law, legal semiotics, law, hermeneutics of 
law 
 
 

Culture-dependent meaning-making: Theoretical models 
 
The paper examines the ways the process of meaning-making (or: 
meaning-formation) is conceptualized in hermeneutics, phenome-
nology, semiotics, and cultural psychology. Meaning-making is 
understood here as a semiotic process by means of which the human 
world is organized into meaningful, and hence recognizable, familiar 
and customary things, units and processes. Culture-dependency of 
this process refers to the fact that at least some results of the meaning-
making process of human beings depend on a social and cultural 
context.  In other words, the process of human meaning-making is 
culturally patterned. The paper reviews and compares the ways in 
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which the culture-dependency of human meaning-making is viewed 
in hermeneutics, phenomenology, semiotics and cultural psychology. 
We will show that all four disciplines argue for a certain structure of 
collective meanings that functions as a 

s the outcome of 
meaning-formation dependent on a social and cultural context, and 
distinguishes the options of meaning-making of one social group 
from another. 
 
Keywords: meaning-making, culture-dependent meaning-formation, 
phenomenology, hermeneutics, semiotics, cultural psychology 
 
 
ELE LOONDE. Internet memes in the political communication 
of Estonian Conservative People s Party 
 
The aim of this article is to explicate the relations between political 
internet memes, the auditorium and other texts in the context of 
cultural semiotics. In the article, I observe how the three Internet 
memes shared on the official Facebook and Instagram account of 
Estonian Conservative People s Party (ECPP) during the election 
campaign of 2017 constructed their auditorium and which are their 
socio-communicative functions. Umberto Eco s concept of the model 
reader allows to conceptualize the text auditorium relation through 
competences that the text sets to the reader. To identify the socio-
communicative functions of the Internet memes, I will use Juri 
Lotman s framework of the five textual functions. The Internet 
memes shared on ECPP s page imply two spectrums of 
competencies: one of being familiar with the culture of Internet 
memes and the other of knowing etnofuturism. The fact of the 
analyzed Internet memes being shared on an official page of a 
political party seems to act as Roland Barthes s punctum. This 
together with the model reader and the auditorium not overlapping 
leads to interpretational confusion. The article uses the lens of 
semiotics to demonstrate the inner mechanisms of three political 
Internet memes and how they were used in political communication. 
 
Keywords: Internet memes, political communication, text functions, 
model reader 
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RIIN MAGNUS, TIIT REMM. The meanings of alien species in 
Estonia: Formation and the context of urban space 
 
 
Alien species are characteristic to the era of anthropocene, reflecting 

concept and its meanings in different contexts have always been tied 
to the cultural imagination about relations between nature and culture, 
but also with the (unexpected) activities of other species in a novel 
environment. In the current study, we analyse the formation of the 
meaning of alien species in Estonia and the relevance of the 
ecological alien species paradigm in the context of modern urban 
greenery. The development of the discourse of alien species was 
analysed on the basis of the articles about alien species in the journal 
Eesti Loodus (from 1958 to 2017). To analyse the relevance of the 
alien species topic in modern greenery, we made expert interviews 
with people, who have been practically or theoretically involved with 
the topic of urban greenery. Although the first critical articles about 
alien species were published in the 1960s in Eesti Loodus, a more 
comprehensive discussion of problems related to alien species takes 
place in the second half of 2000s. In urban greenery, the polarity 
local species

may become relevant on some specific occasions only (e.g., the trees 
for honorary citizens) or in some concrete parts of the city. The 
interviews also revealed a discrepancy between the official and the 
cognitive idea of alien species  several species, which are perceived 

here a couple of centuries ago 
and are hence alien species by definition. The interviews also pointed 
out other distinctions between self and other, which were considered 
to be more important in the context of urban greenery than the 
opposition between local species and non-native species. When 
applying the ecological alien species paradigm, the historical 
background of the meaning of species in a particular culture should 
hence be considered, as well as various distinctions between self and 
other that are specific to particular environments (e.g., cities). 
 
 

Keywords: alien species, urban landscaping, urban planning, 
semiotics of self and other 
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RASMUS REBANE. Autocommunication from Peirce to Lotman 
 
This paper gives a brief overview of a variety of semiotic approaches 
to self-communication (autocommunication) in the semiotic theories 
of six important thinkers, ordered as a chronological chain of 
influence. These include: Charles S. Peirce, putting forth that a 
person s thoughts are what he is saying to that other self emerging in 
the flow of time; George H. Mead, for whom the mechanism of 
talking to oneself serves the construction of a self; Charles W. Morris, 
who discusses self-communication in the key of behavioristic self-
conditioning; Jurgen Ruesch, who differentiated intrapersonal 
communication on different levels of abstraction; and Juri Lotman, 
whose theory of autocommunication contains aspects of all the above 
mentioned and appears to be the most comprehensive. 
 
Keywords: autocommunication, self-communication, Charles S. 
Peirce, George H. Mead, Charles W. Morris, Juri Lotman, Jurgen 
Ruesch 
 
 
 
 


