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SAATEKS

Paljud inimesed on veendunud, et muusikast ei ole mõtet 
rääkida. Nad arvavad, et muusikat on võimalik teha – kas siis 
pilli mängida või laulda – ja et muusikat on võimalik kuulata. 
Võib-olla on neil õigus. Kuid kindlasti on mõtet rääkida 
muusika seostest teda ümbritseva maailmaga. Just seda püüan 
käesolevas raamatukeses teha. Parema määratluse puudumise 
tõttu nimetan muusika suhete uurimist muu maailmaga 
muusikapsühholoogiaks. See on väga lai definitsioon ning 
kindlasti leidub raamatu lugejate seas selliseid, kes minuga 
siin eriti meelsasti ei nõustuks. Enda kaitseks saan osutada raa-
matu esimesele peatükile, mille lugemisel võiks tekkida põgus 
ettekujutus, kui paljutahuliselt on aegade jooksul sõna “muu-
sika psühholoogia” tähendust mõistetud. 

Raamatusse koondatud kaksteist loengut ei moodusta kuigi 
sidusat tervikut ning soovi korral võib neid lugeda ka ühe-
kaupa. Loengud on ühtede kaante vahele koondatud selleks, 
et anda lugejale ettekujutus võimalikult avarast teemade rin-
gist, mille raames uurijad muusika suhet reaalsusega on käsit-
lenud – teiste sõnadega, piiridest, milles muusikapsühholoogia 
toimib. 

Raamatu valmimisele on kaasa aidanud Ameerika pankuri, 
metseeni ja USA rahandusministri Andrew W. Melloni siht  asu-
tuse stipendium, mille toel sain 2006. aasta veebruari algu sest 
aprilli lõpuni viibida Berliinis (Wissenschaftskolleg zu Ber lin) 
ning keskenduda tööle raamatu tekstiga. Raamatu aluseks on 
valik alates 1988. aastast Eesti Muusika- ja Teatri aka deemias 
(varem Tallinna Konservatooriumis), Tartu Ülikoolis ja 
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Helsingi Ülikoolis loetud muusika- ja kuulmispsühholoogia 
kursuste materjalist. Tänan professor Ilse Lehistet ja Allan 
Vur mat, kes raamatu käsikirja on läbi lugenud ning selle kohta 
mitmeid asjakohaseid märkusi teinud, samuti Kajar Pruuli 
käsikirja põhjaliku ja pädeva toimetamise ning Kaire Maimets-
Volti registri koostamise eest. Tänan ka oma üli õpi lasi, kes 
on mu loenguid vaevunud kuulama ning kelle reakt sioonid ja 
tagasiside on olnud suuresti abiks raamatule selle praeguse 
kuju andmisel.

1. SAATEKS
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SISSEJUHATUS  
MUUSIKAPSÜHHOLOOGIASSE

Üks paljudest katsetest piiritleda muusika psühho loo-
giat kui rohkem või vähem iseseisvat teadusharu 
kõlab nii: “Muusika psühholoogia on psühholoogia 

osa, mille ees märgiks on uurida muusikalise käitumise kõiki 
vorme alates kõige algelisematest kuni kõige arenumateni. 
Muu sika psühho loogia uurimismeetodid on pärit eksperi men-
taal  psühholoo giast ning nende meetoditega saadud tulemused 
asetatakse üldisesse psühholoogia konteksti, kuhu kuuluvad 
ka kliinilise ja neuroloogilise psühholoogia vald konnad.”1 See 
defi nit sioon on kirja pandud enam kui 25 aastat tagasi ning 
see   tõttu võib teda osalt vananenuks pidada. Ent Spenderit 
on põh just tsiteerida, sest tema määratlus pärineb just sellest 
ajajärgust – 1970. aasta test –, mil toimus muusikapsühholoogia 
kui teadus vald konna tugev sise mine konsolideerumine ning 
mis päädis mit mete niisuguste institutsioonide tekkimisega, 
millel on iga teadus haru arengu seisukohast esmajärguline 
tähtsus. Sellis teks institutsiooni deks on erialaühingud ning 
erialased publi kat sioonid ja konve rent sid. 

Eestis ei hakka mitte kunagi tegutsema nii palju muusika-
psühho looge, et neil oleks mõtet luua omaette Eesti muusika-
psühho loogide ühingut või asutada eestikeelset muusika-
psühho loogia ajakirja. Seetõttu on eesti muusikapsühho loo-

1 N. Spender, Psychology of music. Rmt-s: The New Grove Dictio nary 
of Music and Musicians. Ed. by S. Sadie. London, 1980, kd 15, lk 
388–427. 

1
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giale oluline püüda end siduda vastavate üleeuroopaliste ja ka 
ülemaailmsete struktuuridega. Euroopa muusikapsühholoo-
gide ühing ESCOM (European Society for the Cognitive 
Scien ces of Music, Euroopa Kognitiivsete Muusikateaduste 
Ühing) on asutatud 1991. aastal. ESCOM-i korraldusel 
toimub iga kolme aasta tagant rahvus vaheline muusikapsühho-
loogia konverents (eelviimane, järjekorras viies leidis aset 
2003. aastal Saksamaal Hannoveris). Koostöös muude riikide 
(nt USA, Jaapani ja Lõuna-Korea) muusika psühho loogide 
ühin  gutega on juba 1989. aastast alates (st enne ESCOM-i 
loomist) käivitunud teine rahvusvaheliste muusika psühho-
loogia konverentside sari ICMPC (International Conferences 
of Music Perception and Cognition, Rahvusvahelised muusika 
taju ja tunnetuse alased konverentsid), mille eelviimane, kahek-
sas konverents toimus 2004. aastal USA-s Chicago eeslinnas 
Evanstonis (Northwestern University’s). Kui ESCOM-i 
konve  rents ja ICMPC juhtuvad langema ühele ja samale aas-
tale, siis nad tavaliselt ühendatakse: nii juhtus see 1994. aastal 
Belgias Liège’is, 2000. aastal Inglismaal Keele’i ülikoolis ning 
viimane kord 2006. aastal Itaalias Bologna ülikoolis toimunud 
konverentsi puhul.

Muusikapsühholoogiale spetsialiseerunud ajakirjadest tu leks 
nimetada eelkõige kahte. ESCOM-i häälekandja Musicae Scien-
tiae ilmub alates 1997. aastast ning avaldab artikleid kol mes 
suure mas euroopa keeles (inglise, saksa ja prantsuse; sisu kokku-
võtted tõlgitakse ka itaalia ja hispaania keelde) – kuigi lõviosa 
nendest ilmub inglise keeles, millest on saanud tänapäeva tea-
duse lingua franca, rahvusülene suhtluskeel. Teine oluline 
aja kiri on 1983. aastast alates USA-s ilmuv Music Perception, 
mille asutajaks ja kaua aegseks peatoimetajaks oli üks täna-
päeva muusika psühho loogia võtmekujusid, UCLA (University 
of California at Los Angeles) professor Diana Deutsch.

Kui seda 1980. aastast pärinevat muusikapsühholoogia defi -
nit   siooni kõrvutada tänapäevaste ettekujutustega teadus haru 

1. SISSEJUHATUS MUUSIKAPSÜHHOLOOGIASSE
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ole musest, siis võib-olla kõige suurem erinevus seisneb selles, 
et muu sika psühholoogiat ei püüta enam suruda kitsalt psühho -
loogia teadusele omaste uurimismeetodite paradig masse, vaid 
teda nähakse laiemalt kui inimese ja muusika vastas tikuse 
suhte uurimist. Ka ei tarvitse tänapäeva muusika psühholoogia 
keskmeks olla inimese käitumine – Spenderi definitsioon 
lähtub ilmselt omal ajal psühholoogiateaduses popu laarsest 
biheivioristlikust tradit sioonist –, vaid pigem inim tunnetusega 
seotud küsimused. Tuleks pöörata tähele panu sellelegi, et 
Euroopa muusika psühho loogide ühingu ESCOM nimetuses 
tegelikult sõna psühholoogia puudub, seda asendab sõnaühend 
cognitive sciences of music (kogni tiivsed muusikateadused), 
mis näitab, et nende teaduste raames saadavaid tulemusi ei 
tarvitseta enam tingimata asetada psühho  loogia konteksti. 
Rõhk sõnas muusikapsühholoogia võib seega aja jooksul olla 
liikunud liitsõna teiselt komponendilt esi mesele ning saadud 
tulemuste analüüsimisel võidakse psühho  loogiale eelistada 
hoopis muusikateaduse või mõne selle naaber teaduse kon-
teksti.

Kui muusikapsühholoogia teke iseseisva teadusvaldkonnana 
paigu tada alles 20. sajandi teise poolde, nagu me äsja tegime, 
siis on selge, et rääkida sidusast muusikapsühholoogia ajaloost, 
nii nagu räägitakse Euroopa kirjanduse või muusika ajaloost 
vähe malt antiikajast peale, ei ole võimalik. See ei tähenda aga 
sugugi, nagu poleks enne 20. sajandi teist poolt üldse muusika-
psühho loogia seisukohast olulist teaduslikku uurimistööd teh-
tud. Lääne kultuuri piirides püsides tuleks siin ilmselt meenu-
tada Aristotelest (384–322 e Kr), kelle teostest on psühho-
loogia ja kunsti seisu kohalt tähtsad kaks: “Hingest” ja “Luule-
kunstist”2. Neist lähtudes peaks enesele teadvustama eelkõige 
kaht mõistet, mis on jäänud aktuaalseks tänapäevani ning 
mis seostuvad muusika või ka laie malt, üldse kunsti otstarbe 

2 Eesti k-s: Aristoteles, Luulekunstist (Poeetika). Tlk J. Unt. Tallinn, 
2003. 
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määratle misega ühiskonnas. Need mõisted on mimesis ja 
katarsis. 

Sõnaga mimesis tähistatakse kunsti võimet suurema või 
väik sema täpsusega kujutada või jäljendada meid ümbritsevat 
tege likkust. Kunsti suhe tegelikkuse kujutamisega on kunsti-
liigiti ja ajastuti olnud väga erinev. 19. sajandi teise poole rea-
list lik maali kunst rõhutas tegelikkuse kujutamist väga tuge-
vasti, kuni selleni välja, et primitiivse esteetika vaatepunktist 
võib püüda kunsti teoste väärtust hinnata selle järgi, kui hästi 
autor on neis tege lik kuse jäljendamisega hakkama saanud. 
Samal ajal näiteks renes sansieelses Lääne maalikunstis pole 
kunstnik tihti üldse taotle nudki vastavust lõuendil kujutatu 
ja silmale nähtava vahel ning on kujutatavate objektide mõõt-
mete valikul lähtunud hoopis muust, kas või sotsiaalsest hie-
rarhiast (kes on tähtsam, seda tuleb kuju tada suuremana). 
Muusika (nagu ka arhitektuuri) puhul on vahe kord tege-
likkusega eriti keeruline, sest helisid on raske otseselt seostada 
muusikavälise reaalsusega. Küsimusele, kas muusika abil on 
võimalik muusikaväliseid nähtusi edasi anda või mitte, on 
ilmselt võimatu anda selget ja ühetähenduslikku vastust. Seega 
jääb muusika mimeetiline potentsiaal uurijate meeli ja mõis-
tust paeluma arvatavasti ka tulevikus.

Sõnaga katarsis tähistatakse kunsti võimet sügavate emot-
sio  naalsete läbielamiste kaudu tekitada kuulajas või vaatajas nn 
sise mise puhastumise efekti. Sophoklese tragöödiat “Kuningas 
Oidi pus” kannab süžee, kuidas Oidipus kogu oma tegevusega 
kõigest jõust püüab vältida talle ette määratud saatust, milleks 
on saada oma isa mõrvariks ning abielluda oma emaga.3 Paraku 
tal oma saatust vältida ei õnnestu. Kui Oidipuse tragöödia 
koge mine on vaatajat suutnud panna peategelase saatusele 
kaasa tundma, elab vaataja läbi katarsise ehk sisemise puhastu-
mise ning muutub selle läbi paremaks. Ning siit tuleb kunsti ja 

3 Sophokles, Kuningas Oidipus. Tlk A. Kaalep ja Ü. Torpats. Tallinn, 
2006.
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muusika üks olulisemaid funktsioone ühiskonnas: stimuleerida 
inimese emotsionaalseid kogemusi ning – vähemalt on Aris-
totelesest peale nii loodetud – muuta teda seeläbi paremaks 
(nagu seda püüdlust väljendab ka Tartus ühe Ülikooli tänava 
kangialuse seinal siiani püsiv grafiito: “Tahan saada heax”).

Lääne psühholoogia kui sellise sidusast ajaloost ei saa üldi-
selt rääkida enne 19. sajandit. Sellele sajandile omast teadus-
likku mõtteviisi iseloomustatakse tihti sõnaga positivistlik. 
Positivistliku maailmavaate silmatorkavamateks tunnusteks on 
ratsionalism, usk üldisesse progressi, ettekujutus maailmast 
kui hierarhiliselt korras tatud süsteemist ning kõigest sellest 
tulenev europotsentrism ehk euroopa like väärtuste ülimaks 
tunnistamine võrreldes muu maa ilmaga. Muusikapsühholoogia 
kujunemise seisukohast selgelt kõige olulisemaks tööks 19. sa-
jan dil on sakslase Hermann von Helm holtzi4 (1821–1894) 
raamat “Õpetus heliaistingutest kui muusikateooria füsio-
loogi line alus” (Die Lehre von den Tonemp findungen als 
physio logische Grundlage für die Theorie der Musik), mille 
esimene trükk ilmus 1863. aastal. Raamatu pealkiri väljen-
dab veendu must, nagu oleks muusikateooriat võimalik rajada 
inimese füsioloogilisele talitlusele. Vaevalt et keegi tänapäeva 
uuri jatest nõustuks nii otsese seose kehtestamisega muusika 
ja füsio loogia vahel. Kuid sellele nüüdisaja vaatepunktist naiiv-
positivist likule veendumusele vaatamata on Helmholtzi raa-
mat tähtis vähe malt kahel põhjusel. Esiteks, Helmholtz on 
selles kokku kogunud ja üldistanud5 kõik tolleks ajaks saadud 

4 Helmholtz tegutses professorina mitme saksa ülikooli juures. Königs-
bergis oli ta füsioloogia- ja patoloogiaprofessor, Bonnis anatoomia- ja 
füsioloogia professor, Heidelbergis füsioloogiaprofessor ning Berliinis 
füüsikaprofessor. 

5 Muu hulgas viitab Helmholtz oma raamatus ka ühele teatele, mille on 
saa nud Tartu ülikooli tolleaegselt füüsikaprofessorilt Arthur von Oet-
tingenilt (1836–1920). Teade puudutab Oettingeni poolt Tartu Maarja 
kirikus tehtud tähelepanekut, et minoorsetes koraalides laulvat eest-
lastest kogudus juht tooni madalalt, kuigi Punscheli ko raali  raamatu 
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teadmised heli tekki misest, helide vahel kujunevate seostest 
ning nende tajumisest ini mese poolt.6 Teiseks, Helmholtzil on 
olnud silmapaistev teadlas intuitsioon, mistõttu suur osa tema 
raamatus väljendatud mõte test on teaduse edasise arengu 
käigus kinnitust leidnud, isegi kui 19. sajandi keskpaigas 
polnud nende õigsust veel võimalik veenvalt tõestada.7 

1879. aastal rajas Leipzigi ülikooli filosoofiaprofessor Wil-
helm Wundt (1832–1920) selle ülikooli juurde maailma esi-
mese eksperimentaalpsühholoogia laboratooriumi. Sealtpeale 
saab psühholoogiat käsitada kui eksperimentaalteadust, kus 
uurijad püstitavad hüpoteese inimese taju, mõtlemise ja käitu-
mise kohta ning püüavad nende hüpoteeside õigsust katsete 
abil kontrollida. Eksperimentaalpsühholoogia põhimõtteliseks 
aluseks on eeldus, et inimese psüühilisi protsesse on võimalik 
objektiivselt uurida ja analüüsida sama edukalt, nagu saab 
uurida ja analüüsida elutu või elusa loodusega seotud protsesse 
(millega tegelevad vastavalt füüsika ja bioloogia). Mis puutub 
inimese ja muusika vahekorra uurimisse (millega tegeleb 
muusika  psühholoogia), siis siin kehtib see eeldus ilmselt ainult 

järgi on tegemist harmoonilise, st kõrge juhttooniga minooriga, millest 
juhindub ka oreli saate partii. Tekib terav akusti line dissonants oreli-
partii ja koguduselaulu vahel. Helmholtz teeb siit ilmselt õigustatud 
järelduse, et mažoor-minoor-süs teemi iseloomus tav funktsionaalhar-
mooniline mõtlemine polnud eest laste muusika lises teadvuses tolleks 
ajaks veel välja kujunenud.  

6 Muidugi võib väita, et helid üksi pole veel muusika, vaid üksnes alus-
mater jal muusika tekitamiseks. Paraku on lõviosa muusika psühho-
loogia varase mast ajaloost kuni 20. sajandi teise pooleni sisuliselt just 
helide psühho loogia, kus uurimisobjektiks on pigem muusika väike sed 
koostisosad kui muusika ise. 

7 Helmholtzi uurimismeetodit nimetataks tänapäeval introspektiivseks 
ehk enesevaatluslikuks. See tähendab, et Helmholtz küll väärtustas 
oma töös katset ehk eksperimenti uurimiseks vajalike andmete kogu-
misel, ent sooritas niisuguseid katseid peamiselt iseendaga, mitte 
sõl tu matute katseisikute rühmaga, nagu tänapäeva eksperimen taal-
psühholoogias enesestmõistetavaks peetakse. 

1. SISSEJUHATUS MUUSIKAPSÜHHOLOOGIASSE
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teatud piirini. Muusika ja kunsti tajumine ei saa iial olla kõigi 
inimeste puhul ühesugune, ent teiselt poolt põhineb see siiski 
mingitel üldist laadi seaduspärasustel, mis ei sõltu ei indi-
viidist ega ka kultuurist, mille raamides indiviid tegutseb. See-
pärast on inimese ja muusika vahekorra uurimisel ja kirjel da-
misel tähtis püüda üksteisest eristada kolme eri kompo nenti, 
milleks on (1) universaalsed, kultuurist ja individuaalsusest 
sõltumatud tegurid (mis olenevad nt heli füüsikalistest oma-
dustest, inimese mälust, vanusest jpm), (2) kultuurilised tegu-
rid (nt mõned muusikakultuurid on valdavalt ühehäälsed, 
teised aga mitmehäälsed) ning (3) inimese individuaalsed 
eelis tused (mistõttu nt võivad laialdase tunnustuse saavutanud 
muusikud vahel pälvida mõnelt asjatundjalt oma tegevusele ka 
teravalt eitavaid hinnanguid).

Joonis 1.1. Tartu Ülikooli kauaaegne füüsika professor ja 
muusikateadlane Arthur von Oettingen (1836–1920)

19. sajandi Tartu ülikooli tihedaid sidemeid saksa ja siit-
kaudu kogu Euroopa kultuuriruumiga kriipsutab alla tõsiasi, 
et Wundti eksperimentaalpsühholoogia laboris Leipzigis 
on mõn da aega töötanud kaks hiljem Tartus praktiseerinud 

1. SISSEJUHATUS MUUSIKAPSÜHHOLOOGIASSE
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pro fessorit, Emil Kraepelin (1856–1926) ja Vladimir Tšiž 
(1855–1922). Tõsi, nad ei tegutsenud Tartus psühho loogi na, 
vaid olid psühhiaatriaprofessorid ning ülikooli psühhiaatria-
kliiniku juhatajad. Tšiž asus Kraepelini asemele 1890. aastate 
alguses, mil Tartus mindi kohustuslikus korras üle vene õppe-
keelele ning Kraepelin oli sunnitud lahkuma. Kraepelin oli 
kuulus teadlane, keda on nimetatud tänapäeva psühhiaatria 
raja  jaks ning kelle teeneks peetakse, et ta hakkas teineteisest 
eristama kaht olulist vaimuhaigust, skisofreeniat ja maniakaal-
depres siivset psühhoosi.8

Sajandivahetuse saksa eksperimentaalpsühholoogidest, 
kelle töö otseselt muusikat ja helisid on puudutanud, tuleks 
nime  tatada veel Carl Stumpfi (1848–1936). Tema raamatu 
“Helide psühholoogia” (Tonpsychologie) kaks köidet ilmusid 
aastatel 1883–1890 (kavandatud oli see palju mahukamana). 
Stumpfi huvitas muu hulgas küsimus, kuidas seletada mitme-
häälses muusikas tekkivate kooskõlade – intervallide ja akor-
dide – erinevat iseloomu, st miks mõned kooskõlad tunduvad 
kuulmisele püsivad ja konsonantsed, teised kooskõlad aga 
eba püsivad ja dissonantsed. Psühholoogina kuulus Stumpf 
mõnd aega ka komisjoni, mille ülesandeks oli uurida, kas üks 
Saksa maal elutsev hobune nimega Tark-Ants tõepoolest oskab 
lugeda, nagu hobuse peremees ja tema lähikondlased väitsid. 
Komisjon tuli lõpuks järeldusele, et lugeda Tark-Ants siiski ei 
oska.9

20. sajandi alguses muutub saksa psühholoogias väga mõju-
kaks uus suund, mida hakatakse nimetama geštalt psühho-

8 See esmapilgul põhjendamatult kauge ekskurss muusika psühho loo-
giast psühhiaatriasse viitab taas kord sellele, kui hägusad veel 19. sa-
jandilgi on piirid eri teadusvaldkondade vahel ning kui raske seetõttu 
on kirjutada sidusat psühholoogia ajalugu, rääkimata muu sika psühho-
loogia ajaloost. 

9 Vt Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Stumpf (23.06. 
2006). 
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loogiaks (die Gestalt tähendab ‘kuju’, ‘vormi’ või ‘malli’). 
Ini mese kognitiivsete protsesside mõistmisel on oluline teine-
teisest eristada kaht tunnetusviisi – induktiivset ja deduk tiiv-
set. Induktiivne tunnetusviis osutab sellele, et teadvuse kate-
gooriad võivad kujuneda kild killu haaval hangitava teabe 
põhjal, et tunnetus töötab nii-öelda altpoolt ülespoole ning 
et inimese terviklik maailmapilt sulatatakse kokku üksikutest 
väiksematest koostisosadest (bottom-up processes). Deduk-
tiivne tunnetusviis seevastu osutab, et inimese teadvuses 
võivad leiduda üldisemat laadi ettekujutused (mallid) sellest, 
kuidas teda ümbritsev maailm on korraldatud, ning teadvus 
rakendab neid konkreetse, meelte abil hangitava teabe korras ta-
misel; et tunnetus võib seega töötada ka ülevalt allapoole (top-
down processes). Leidub palju näiteid, kuidas induktiivsed ja 
deduktiivsed tunnetusmehhanismid tegelikult toimivad paral-
leelselt. Ent 20. sajandi alguse geštaltpsühholoogia täht sus on 
selles, et ta reaktsioonina 19. sajandi lõpu induktiivset laadi 
atomistlikule psühholoogiale hakkab rõhutama deduk tiiv sete 
mehhanismide olulisust inimese psüühilistes prot sessi des. 

Geštaltpsühholoogiat iseloomustab kujukalt katse, mille 
saksa psühholoog Max Wertheimer (1880–1943) sooritas 
pime da toa seinale kinnitatud kahe lambikesega. Üks lambike 
asub paremal ja teine vasemal pool. Katse käigus kumbki lam-
bike korraks süttib ja kustub taas. Katse mõte on muuta kahe 
lambikese hetkelise süttimise vaheaega ning paluda pimedas 
toas istuval inimesel võimalikult täpselt kirjeldada, mida ta 
nägi. Oletame, et kahe lambikese hetkelisel süttimisel saab 
eris tada kolme eri kestusega ajavahemikku: pikka, keskmist 
ja lühikest. Esimesena süttib vasakul pool paiknev lambike 
ning teisena paremal pool paiknev lambike. Kui nende kahe 
sünd muse vahemik on pikk, siis kirjeldab vaataja juhtunut 
üldiselt samamoodi, nagu seda teeb uurija: esimesena süttis ja 
kustus vasakpoolne ning teisena süttis ja kustus parempoolne 
lam bike. Kui kahe sündmuse vahe on lühike, siis tavaliselt 
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ei suuda vaataja seda eristada ning vastab talle esitatud küsi-
musele, et mõlemad lambikesed süttisid ja kustusid ühel 
ja samal ajal. Kui aga kahe lambikese süttimise ja kustumise 
vahe pole ei väga pikk ega ka väga lühike, siis kirjeldab vaataja 
juhtu nut tavaliselt nii, nagu oleks seinal süttinud tuli liikunud 
vasakpoolse lambikese asukohast parempoolse lambikese 
asukohta.10 Sellise nn näivliikumise teket inimese tajus on 
induktiivse tunnetusviisi seisukohast keeruline seletada (ob-
jek tiivselt võttes ju lambikesed ja nende poolt näidatav tuli 
ei vaheta seinal oma asukohta; idee liikumisest tekib vaataja 
teadvuses ning on seega psühholoogilise ja mitte füüsikalise 
iseloomuga). Märksa paremini õnnestub Wertheimeri katse 
tulemusi mõista deduktiivsest psühholoogiast lähtudes, kus 
teadvust ei vaadelda mitte passiivse, vaid aktiivse partnerina, 
kes inimese maailmapildi kujundamisse ka ise sekkub. 

1931. aastal ilmus saksa keeles Berni ülikooli professori 
Ernst Kurthi (1886–1946) raamat “Muusikapsühholoogia” 
(Musik psychologie). Erinevalt oma eelkäijatest Saksamaal 
polnud Kurth hariduselt ei füsioloog, füüsik ega psühhiaater, 
vaid muusikateadlane.11 Kurthi muusikapsühholoogia on 
tuge  vate idealismisugemetega: talle pole tähtis muusika seos 
objek tiivsete heliliste nähtustega, vaid muusika kui inimese 
sisemusest lähtuv tahteavalduse energia ja sellest energiast 
toituv liikumine. Seda arvesse võttes peaks olema lihtne mõis-
ta ka Kurthi ükskõiksust eksperimentaalpsühholoogia meeto-
dite vastu, küll aga leidub ta teaduslikul mõtteviisil ilmselt 

10 19. sajandi lõpus avastati, et kui diskreetset pildijada vaataja silmade 
eest küllaldaselt suure kiirusega läbi lasta, hakkab vaataja seda jada 
tajuma piltidel kujutatud inimeste ja esemete liikumisena ruumis. Nii 
sai alguse tänapäevane filmikunst. 

11 Kurthi muusikateaduslikest töödest tuntakse Eesti muusikateadlaste 
seas laiemalt raamatut “Romantiline harmoonia ja selle kriis Wagneri 
ooperis “Tristan ja Isolde”” (1920; Romantische Harmonik und ihre 
Krise in Wagners “Tristan”). 
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seoseid saksa geštaltpsühholoogia traditsiooniga. Kurthi tööd 
on eesti muusikateadusliku traditsiooni jaoks olulised see-
tõttu, et need on tugevasti mõjutanud vene muusikateadlase 
akadeemik Boriss Assafjevi (1884–1949) seisukohtade kujune-
mist. Totalitaarse ühiskonna tingimustes olid eriti humanitaar-
teadused endises Nõukogude Liidus (kuhu ka Eesti oli in korpo-
reeritud) väga hierarhilise loomulaadiga. Muusika tea duses 
oli Assafjev samahästi kui kanoniseeritud autor, st tema tööd 
olid vaikimisi kuulutatud väljaspool kriitikat seisvaks. Iga 
vähegi ulatuslikuma muusikateadusliku käsitluse puhul oli 
tol ajal vaja näidata, kuidas see on seotud Assafjevi töödega, 
mis aga omakorda suuresti tuginesid Kurthi traditsioonile. 
Assafjevi peateose “Muusikaline vorm kui protsess” (1947; 
Музыкальная форма как процесс) pealkirjaski on üsna lihtne 
tabada seoseid inimese tahteavaldusest lähtuva energia ning 
sellest energiast tuleneva liikumise vahel (viimast tähistab 
Assafjev sõnaga protsess).12

Paralleelselt saksa idealistliku psühholoogiaga arenes anglo-
ameerika keelepiirides, eeskätt Ameerika Ühendriikides 
20. sa jandil välja uurimissuund, mida hakati nimetama bihei-
vio rismiks (behavior – ‘käitumine’). Biheivioristlik psühho-
loogia lähtub veendumusest, et inimese psüühiline tegevus 
aval dub tema käitumise kaudu ning et seepärast tuleb inimese 
psüühika mõistmiseks uurida ta käitumist, kasutades selleks 
algselt loodusteadustest pärinevaid meetodeid – hüpoteeside 
püstitamist, katsete tegemist nende kontrollimiseks ning 

12 Assafjevi Kurthi vaadetest lähtuva idealismi tõttu on eksperi men-
taalsed meetodid vene muusikateaduses olnud võrdlemisi ebapopu-
laarsed. (Samal ajal kui tänapäeva angloameerika muusikateaduses 
on nende pinnalt võrsunud terve omaette muusikateaduse valdkond, 
mida nimetatakse kognitiivseks või empiiriliseks muusikateaduseks.) 
Võib-olla sellega saab seletada, miks Venemaal pole tänapäevani kuju-
nenud tugevat muusikapsühholoogilist traditsiooni, ehkki tea dus lik 
uurimistöö on seal üldiselt kogu aeg olnud au sees ning seda on heldelt 
finantseeritud. 
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katse tulemuste analüüsimist statistiliste meetodite abil.13 
Bihei viorismi kajastustest muusika uurimisel tuleks esma-
järjekorras nimetada Carl Seashore’i töid USA-s, millest tuleb 
edaspidi põhjalikumalt juttu inimese muusikalistele võimetele 
pühendatud peatükis. Oma peateoses “Muusikapsühholoogia” 
(1938; Psychology of Music) on Seashore sõnastanud kaks-
kümmend niisuguse uurimistöö aluseks olevat postulaati. 
Toome neist ära viis esimest: 

1.  Kogu muusika sisu peitub helilainetes, mis kanduvad esi-
tajalt edasi kuulajale.

2.  Helilaineid saab mõõta ning neil on ainult neli omadust: 
võnkumise sagedus, selle amplituud, kestus ja lainekuju.

3.  Nende omaduste psühholoogilisteks vasteteks helide 
tajumisel on heli kõrgus, tugevus, vältus ja tämber. 

4.  Füüsikaliste ja mentaalsete kategooriate vahel ei ole alati 
üksühest ja otsest sõltuvust, mistõttu helide taju võib 
mõnikord olla illusoorne.

5.  Muusika kui kunsti olemus seisneb kõrvalekaldumises 
fikseeritud ja regulaarsetest helimallidest ning sellist 
kõrvalekaldumist saab jälgida muusika esitusel salves-
tatud helide mõõtmise kaudu.

Need Seashore’i muusikapsühholoogilised postulaadid ise-
loomus tavad üsna ammendavalt biheivioristliku psühholoogia 
mõtteviisi, ent samas demonstreerivad meile ka, kui erinev 
võis enam-vähem ühel ja samal ajal eri keelepiirides – inglise 
ja saksa – olla mõiste muusikapsühholoogia alla mahtuv sisu. 
Kurthi ja Seashore’i raamatud kannavad eesti keelde tõlgituna 
ühesugust pealkirja ning mõlemad on ilmunud 1930. aastatel. 
Kurthi raamat on kantud saksa idealistlikule filosoofiale tugi-
nevast mentaliteedist, kus keskendutakse deduktiivset laadi 

13 Biheivioristliku psühholoogia lähtekohtade puhul on võimalik näha 
seoseid Helmholtzi ja Wundti 19. sajandi lõpu saksa eksperi mentaal-
psühholoogiaga. 
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loogilisele arutlusele. Seashore aga püüab muusika ja inimese 
suhet uurida loodusteaduslikelt alustelt lähtudes, mõõta nii 
muusika kui ka inimkäitumise omadusi ning nendele mõõt-
miste põhjal jõuda üldistusteni induktiivsel teel.

Pärast Tartu ülikooli taaskäivitamist juba põhiliselt eesti-
keelsena 1919. aastal loodi seal psühholoogiadotsendi ameti-
koht ning sellele kohale valiti Konstantin Ramul (1879–
1975). Kahe maailmasõja vahelisel ajal kaitsti Tartu ülikoolis 
psühho loogia alal kokku neli doktoriväitekirja. Ramul õpetas 
ülikoolis psühholoogiat ja loogikat ning tema teeneks tuleb 
muu hulgas lugeda eestikeelse psühholoogiaterminoloogia 
väljaarendamist, mis selle ajani puudus. Ramul on 1933. aastal 
avaldanud ka esi mese eestikeelse psühholoogiaõpiku ning 
1964. aastal raa matu loomapsühholoogiast. Tema loengute 
kuulajad on tunnus tusega meenutanud, et omaaegses Tartu 
ülikoolis suutis just Ramul üliõpilastele kõige paremini selgeks 
õpetada tea dus liku uurimistöö meetodi alused.14 1970. 
aastatest alates kerkib Eestis esile uus põlvkond psühholooge 
nagu Jüri Allik, talis Bachmann, Peeter Tulviste jt, kellest 
mitmed on oma hariduse või teaduskraadi saanud Moskva 
ülikoolist. Kaks esimest on tegelnud peamiselt näge mis taju ja 
tunnetuse probleemidega, Tulviste aga kultuuri psühholoogiaga. 
Kuulmispsühholoogia (psühhoakustika) alal on 1980. aastatel 
Moskvas kandidaadiväitekirja kaitsnud Avo-Rein Tereping, kes 
on eesti keeles avaldanud sellekohase raamatu.15

Eesti teaduskontaktid Venemaaga on tänapäeval margi-
naalsed ning ka vene muusikapsühholoogid ise pole nüüdisaja 
rahvusvahelistes võrgustikes suutnud väga märkimisväärselt 
kanda kinnitada. Siiski ei tohiks objektiivsuse huvides päriselt 
mööda minna muusikapsühholoogia arengust Venemaal ning 

14 Konstantin Ramuli tegevust tunnustada ja sellele hinnangut anda on 
püütud rmt-s: Konstantin Ramul: Elu ja psühholoogia. Toim. J. Allik. 
Tartu, 2004. 

15 A.-R. Tereping, Kuulmispsühholoogia. Tallinn, 1988.
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selle mõjust Eestile. 20. sajandi teisel poolel on kõige arves-
tatavamaks muusikapsühholoogia vallas tegutsenud vene uuri-
jaks olnud Moskva konservatooriumi muusikateooria kateedri 
kauaaegne juhataja professor Jevgeni Nazaikinski (1926–
2006), kelle paljude publikatsioonide seas leidub ka raamat 
“Muusika taju psühholoogiast” (1972; О психологии музы-
каль ного восприятия).16 Nazaikinski eelkäijatest tuleks mai-
nida Nikolai Garbuzovi (1880–1955), kelle väärtus likumad 
uurimused käsitlevad muusika parameetrite – heli kõrguse, 
vältuse jt – kategoriaalset taju (mida Garbuzov ise nimetas 
tsonaalseks tajuks, зонная природа звуковысотного слуха), 
ning Boriss Teplovi (1896–1965), kelle raamatut “Muusika-
liste võimete psühholoogia” (1947; Психология музыкальных 
способностей) on hiljem vähemalt kolm korda uuesti välja 
antud.

Teatud määral on muusikapsühholoogia arengule Eestis 
mõju avaldanud Rootsis tegutsevad uurijad Alf Gabrielsson 
ja Johan Sundberg (kumbki sünd 1936), kes mõlemad on 
nüüdseks emeriteerunud. Kumbki on Tallinnas esinenud muu-
si ka psühholoogia-alaste loengutega. Gabrielsson oli Uppsala 
üli kooli professor ning tema olulisemad uurimistööd puudu-
tavad muusika ja emotsioonide vahekorda. Sundberg töötas 
pikka aega professorina Kuninglikus Tehnikaülikoolis Stok-
holmis. Teda peetakse maailma üheks tunnustatumaks laulu-
hääle uurijaks, ent ta on avaldanud töid väga paljudel muusika 
uurimisega seotud teemadel (nt orelivilede akustikast või 
rootsi lastelaulude modelleerimisest generatiivse grammatika 
reeglite abil). Eesti keelde on tõlgitud Sundbergi raamat “Õpe-
tus muusikahelidest” (1978; Musikens ljudlära).17 

16 Jevgeni Nazaikinski on olnud Urve Lippuse ja siinse raamatu autori 
kandidaadiväitekirjade juhendajaks, mis valmisid Moskva konser-
vatooriumi juures. 

17 J. Sundberg, Õpetus muusikahelidest. Tlk L. Fjuk jt. Tallinn, 1995. 
(Tõlge inglise k-st.)
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HELILOOJA JA KUULAJA ERINEVAST 
SUHTEST MUUSIKATEOSESSE18

Mäletan hästi ühe tuttava hämmeldust, kui kord 
vestluses tuli juttu, et muusikaline lavateos (rääki-
sime küllap ooperist) liigendub tavaliselt arvukateks 

väiksemateks omaette “tükkideks”, mida kõlbab ka üksikult 
ette kanda. Mu vestluspartner, muide üldsegi mitte ilma muu-
si kalise kogemuseta inimene, polnud kuulmise järgi osanud 
seesuguse liigenduse võimalikkust märgata. 

Kirjeldatud vahejuhtum peaks hästi peegeldama ka heli-
looja ja kuulaja erinevat suhet muusikateosesse. Võiks isegi 
öelda, et nende vahel haigutab lõhe, mida sajaprotsendiliselt 
ületada ei õnnestu vist kunagi. Kui tahaksime maailma asjade 
suhtes omaks võtta kunagi levinud tehnokraatliku hoiaku, siis 
ütleksime, et muusika kuulamisel on tegu kommunikatsiooni-
protsessiga, kus informatsiooni andjat – heliloojat – ja selle 
saajat – kuulajat – ühendavas sidekanalis on lekk. Humani-
taarse mõtteviisi jaoks tundub muusikakuulamise taandamine 
pelgale infovahetusele maailmapildi vaesestamisena, ja kind-
lasti õigusega. Muidugi on helilooja tegevus informatsiooni 
edastamisega võrreldes tohutult paljutahulisem ning teinekord 
tekib kahtlus, kas see üldse ongi suunatud eelkõige kuulajale: 
meenutagem kas või Johann Sebastian Bachi “Fuugakunsti” 

18 Tekst on pisut teisel kujul varem ilmunud artiklina: J. Ross, Helilooja 
ja kuulaja erinevast suhtest muusikateosesse. Akadeemia 1990, nr 6, 
lk 1149–1157. 
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mitme kordseid kontrapunkte või ka Skrjabini hilisemate 
teoste kosmoloogilist tausta. 

Kummatigi võib informatsiooniteooriast pärit analoogia 
osu tuda kõlblikuks, kui jätame kõrvale muusikateose onto-
loogilised aspektid ja keskendume teadlikult ainuüksi inimese 
kognitiivsetele võimetele muusikalisi struktuure tajuda ja lahti 
mõtestada (mille vastu viimastel aastakümnetel tunneb elavat 
huvi tajupsühholoogia). Sel juhul võiksid meid huvitada näi-
teks järgmised küsimused. Mil määral need kategooriad, milles 
mõtleb helilooja muusikat kirjutades, langevad ühte nendega, 
milles mõtleb kuulaja muusikat kuulates? Mil määral helilooja 
poolt muusikateosesse kodeeritud konstruktsiooni põhimõtted, 
või ka see, mida helilooja teosega “öelda tahab”, üldse jõuab 
kuulajani? Kas kuulaja võime helilooja kavatsusi jälgida sõltub 
tema muusikalisest ettevalmistusest? Kui suurel määral peaks 
helilooja kuulaja muusikalist kogemust arvesse võtma?

Üks kujukamaid näiteid helilooja ja kuulaja erinevast suh-
test muusikateosesse on seotud kompositsioonitehnikaga, 
mida tuntakse dodekafoonia ehk kaksteisttoontehnika nime 
all. Selle tehnika loojaks peetakse tuntud Austria heliloojat 
Arnold Schönbergi (1874–1951), üht kolmest nn uusviini 
koolkonna liikmest. Kunsti puhul on autorsusega lood tihti 
keerulised. Ühes oma kirjas vene päritolu USA muusika tead-
lasele Nicolas Slonimskyle (1894–1995) 3. juunist 1937. aas-
tast on Schönberg märkinud, et kaksteisttoontehnika sünd 
pole seostatav ühegi kindla teosega, vaid on n-ö hajutatud 
teatava kestusega loominguperioodile alates “1914. aasta 
detsembrist, kui hakkasin kirjutama sümfooniat, mis hiljem 
jäi lõpetamata. Selle sümfoonia skertso põhines kaheteist küm-
nest noodist koosneval teemal” ja lõpetades Viie klaveripalaga 
op 23 (1920).19 Teiselt poolt on muusikateadlased dodeka-
fooni liste põhimõtete jälgi leidnud teistegi, tõsi küll, mitte 

19 N. Slonimsky, Music Since 1900. New York, 1971, lk 1315–1316.
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nii tuntud heliloojate enam-vähem samal ajal loodud teostes 
(Josef Matthias Hauer, Jefim Golišev).

Dodekafoonia põhiprintsiipe on esimesena kirjeldanud üks 
Schönbergi õpilasi Erwin Stein Viini ajakirja Anbruch 1924. 
aasta septembrinumbris. Kui Euroopa klassikalises muusikas 
on muusikateose helilise struktuuri põhialuseks tonaalsus 
– vähemalt osaliselt heli objektiivsetel füüsikalistel omadustel 
rajanev helirea astmete omavaheline hierarhiline suhestatus, 
siis dodekafoonilises muusikas peab Schönbergi ettekujutust 
mööda tonaalsust asendama seeria (siit tulenevalt nimetatakse 
dodekafooniat vahel ka serialismiks). Seeria kujutab endast 
oktavi piirides asuva kaheteistkümne enharmoonilise heli (kla-
veril kõigi ühe oktavi valgete ja mustade klahvide) helilooja 
poolt kindlaks määratud järjestust. Ükski heli kaheteist küm-
nest ei tohi korduda enne, kui seeria tervikuna on kõlanud. 
Lisaks originaalkujule on seeriat võimalik teisendada kolmel 
viisil, mis väga sarnanevad polüfoonilises muusikas kasu-
tatavate võtetega. Inversioon on seeria helikõrguslik peegel-
pilt. Kui põhikujus esineb hüpe näiteks kvindi võrra üles, siis 
inver sioonis kvindi võrra alla. Seeria vähikäiku ehk esitamist 
tagantpoolt ettepoole nimetatakse retrogradus’eks ja seeria 
kolmas teisendus ühendab inversiooni vähikäiguga. 

Kas kuulaja taipab dodekafoonilist teost kuulates, mida 
heli looja muusikalise materjaliga tegelikult ette võtab? Ja kas 
ta tajub seeriat ning selle modifikatsioone, nii nagu näiteks 
domi nandi ja toonika suhteid tonaalses muusikas? Rein Laul 
on sellele vastanud nii: “Tonaalse muusika puhul on arenenud 
muusikalise tunnetusvõimega inimene suuteline muusikateose 
struktuuris tekkivaid intonatsioonilisi seoseid lahti mõtestama, 
… serialismi puhul tuleb sellise võime olemasolus kahelda … 
Me ei ole harjunud tajuma temaatilist seost motiivi ja selle 
vähi käigu vahel, … samuti pole me harjunud tajuma temaati-
lisi seoseid kahe sellise muusikalise fraasi vahel, mis koosnevad 
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küll sarnastest intervallidest, kuid mille rütmika ja helide konk-
reetne kõrguslik paiknemine mitte milleski omavahel kokku ei 
lange…”20

Kuid ühe teise artikli andmetel näib see, mille võima likku-
ses Rein Laul kahtleb, vähemalt osaliselt kinnitust leidvat. 
USA-s Cornelli ülikoolis töötav Carol Krumhansl oma kollee-
gi dega on meid huvitavad küsimused sõnastanud järgmiselt. 
Esiteks, kas kuulaja on võimeline teadvustama seost seeria 
põhikuju ja selle modifikatsioonide – inversiooni, vähikäigu 
ja vähikäigus inversiooni vahel? Teiseks, kas kuulaja suudab ja 
tahab vältida teose jooksul paratamatult tekkida võivaid to naal-
seid seoseid, laadilisi tõmbe- ja tõukejõude? Nagu tihti sellistel 
puhkudel, on ka neile küsimustele saadud vastused kuulajati 
väga erinevad.21 Katsetest osa võtnud inimeste hulgas võis laias 
laastus eristada kaht rühma. Esimese puhul, kuhu kuulusid 
põhiliselt – kuid mitte eranditult – akadeemilise muusika-
haridusega inimesed, on vastus mõlemale autorite formu-
leeritud küsimusele üldjoontes jaatav. Osutub, et üks osa 
kuulajatest teadvustab enesele selgelt dodekafoonilise muusika 
põhiprintsiibi, milleks on kaheteistkümne heli abso luutne 
omavaheline võrdsus, nii et funktsionaalsed laadilised seosed 

20 Р. Лаул, О творческом методе А. Шенберга. Rmt-s: Вопросы теории и 
эстетики музыки. Вып. 9. Leningrad, 1969, lk 41–70. Mujal on Laul 
väitnud, et “dodekafoonilise struktuuri varjatus annab Schön bergile 
võimaluse kuulaja tähelepanu täielikult isoleerida muusika teoses 
peidus olevast loominguprotsessi tehnoloogilisest küljest … Selle 
tagajärjel on kuulaja tähelepanu koondatud ainuüksi muusika emot-
sionaalsele küljele”. Vt Р. Лаул, Стиль и композиционная тех ника 
А. Шенберга. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения. Leningrad, 1971, lk 10–11.

21 Kui võrrelda teineteisega kaht inimrühma – heliloojaid ja kuulajaid, 
siis (peale hulgalise disproportsiooni muidugi) erineb teine rühm es-
imesest eelkõige suurema heterogeensuse poolest. “Keskmine” kuu-
laja on samavõrra abstraktsioon, kui seda on “keskmine” amee rik lane, 
rootslane või eestlane. 
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ei tohiks siin enam mingisugust tähtsust evida. Teise rühma 
uuringualuste puhul leidis kinnitust Rein Laulu kirjel datud 
suhe muusikalisse materjali. Nad kuulasid ka dodeka foonilist 
muusikat tonaalse muusika traditsioonist lähtudes ja nende 
puhul olid vastused nimetatud küsimustele järelikult eitavad.22

Analüüsimata siin lähemalt põhjusi, miks Rein Laulu ning 
Carol Krumhansli ja ta kaasautorite järeldused lahknevad, osu-
tame vaid, et Laulu arvates muudab helilooja – kas teadlikult 
või mitte, see on iseküsimus – dodekafoonilist teost kirjutades 
tihti kuulaja ülesande seeriat ära tunda lihtsamaks, andes 
viimasele mingid temaatilised tunnusjooned, mis võivad väljen -
duda näiteks faktuuris või seeria intervallikas23 (vrd seits mest 
meloodilisest puhtast kvindist koosnevat meloodiat Alban 
Bergi Viiulikontserdi alguses).

Seoses dodekafoonilise muusika retseptsiooniga pakub 
huvi tõsiasi, et see kompositsioonitehnika on teatud perioodil 
(ja seal  juures mitte “suure terrori”, vaid “suure sula” ajal) 
pälvi nud Nõukogude Liidu juhtideoloogide ülimalt raevuka 
hukka mõistu. Ei ole päris selge, kas niisuguse patoloogilise ise-
loomuga reaktsiooni kaksteisttoontehnika suhtes on tinginud 
selle muusika enese omadused (sest teataval määral mõistus-
pärane ning muusika akustilistest eeldustest irduv see tehnika 
ju tõepoolest on), Schönbergi pisut upsakad mõtteavaldused 
saksa muusika prioriteedi kohta maailmas või siis omaaegse 
Nõukogude Liidu kommunistliku partei peasekretäri Nikita 
Hruštšovi isiklik vastumeelsus, mis väljendub 8. märtsil 1963. 
aastal tehtud järgmises avalduses: “Mõned noored heliloojad 
arvavad, et meloodial pole enam eluõigust, ning et kogu senise 
muusikatraditsiooni peaks välja tõrjuma dodekafooniline muu-
sika. Tavaline inimene ei saa aru, mida see sõna tähendab, 

22 C. L. Krumhansl, G. J. Sandell, D. C. Sergeant, The perception of 
tone hierarchies and mirror forms in twelve-tone serial music. Music 
Perception 1987, nr 5, 31–78. 

23 Р. Лаул, Стиль и композиционная техника А. Шенберга, lk 11. 
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ent ilmselt on tegemist kakofoonia sünonüümiga. Niisugune 
kako foonia on meile täiesti võõras ning sellel rämpsul pole 
kohta meie ideoloogiliste vahendite hulgas (hüüded saalist: 
“Õige!”).”24 On vägagi tõenäoline, et just sellest mõtte aval-
dusest inspireerituna valmis küllalt sünge kuulsusega vene 
muusikateadlasel Julius Kremljovil uusviini koolkonnale 
pühen datud monograafia (1970), kus Schönbergi, Bergi ja 
Weberni elu ja loomingu iseloomustamisel on jõutud teine-
kord lausa ebasündsusteni. Kremljov süüdistab Webernit 
selles, et too “ei osalenud töölisliikumises ja täiesti võimalik, 
et ta oli selle suhtes ükskõikne”, ning teeb edasi järelduse, et 
Weberni loomingus on “neuropaat, peaaegu hüsteerik kõige 
veidra mal kombel ühendatud pedandiga, keda iseloomustavad 
väljamõeldud ja rangelt läbi viidud konstruktsioonid”.25

Dodekafoonia pole muusikapraktikas muidugi mitte ainus 
näide sellest, kuidas teose struktuuri omaduste teadvustamine 
kuulaja poolt on võrdlemisi küsitava väärtusega. Teine näide 
võiks puudutada muusikateose tonaalset plaani ehk eri helis-
tike vahekorda ühes ja samas teoses. Kindlasti ei kahtle ükski 
muusi kalise kogemusega inimene, et see vahekord ei üksik-
osade siseselt ega eri osade vahel pole juhuslik. Üldiselt on 
teada, et näiteks klassikalise sonaadivormi ekspositsioonis esi-
neb peateema tavaliselt teose põhihelistikus ja kõrvalteema 
dominanthelistikus, kuid et sonaadivormi repriisis esitatakse 
nii pea- kui ka kõrvalteema mõlemad peahelistikus. Muusika-
lises vormiõpetuses vaadeldakse niisugust helistike kontrasti 
kadu kahe teema vahel kui omamoodi dramaturgilise konflikti 
lahendamist, mis eelnevalt on leidnud esitamist eksposit sioonis 
ning arendamist töötluses.

Kui sonaadivormi puhul on tegemist üksteisele ajas suhte-

24 Tsiteeritud ingliskeelse tõlke järgi: N. Slonimsky, Music Since 1900, 
lk 1379–1380.

25 Ю. Кремлев, Очерки творчества и эстетики новой венской школы. 
Leningrad, 1970, lk 107 ja 124. 
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liselt lähedal seisvate seostega, siis vene muusikateadlane 
Mihhail Druskin (1905–1991) on näidanud, et Johann Se bas-
tian Bachi vokaalsümfooniliste suurteoste puhul on muusika-
lise vormimoodustuse seisukohast olulised helistikulised 
seo sed (Druskin nimetab neid tonaalseteks kaarteks) teose 
küllalt ki kaugelasetsevate osade vahel. Ta kirjutab: “Komplit-
seeritud struktuuriga teostes on Bach tavaliselt välja pidanud 
tonaalses mõttes ühtse alguse ja lõpu, st teos algab ja lõpeb 
kas ühes ja samas helistikus (“Jõuluoratooriumis” on selleks 
D-duur) või on tegemist paralleelsete helistikega (nagu h-molli 
ja D-duuriga h-moll-missas ja “Trauerode’s”). Passioonide mit-
me plaaniline struktuur on sundinud heliloojat otsima helistike 
struktuuri kavandamiseks teisi variante … “Matteuse pas-
siooni” alg- ja lõpphelistiku suhe ei ole tavaline: nendeks on 
vastavalt e-moll ja c-moll. Nn põhihelistikuga alustades lõpeb 
teos nn kõrvalhelistikus. “Johannese passiooniga” on lugu 
teistsugune: alguse g-mollile vastandub lõpus Es-duur. Võime 
järelikult mõlemal juhul rääkida alg- ja lõpphelistiku tertsi-
lisest suhtest [kvindiringi] “bemollide poole” raamides.”26 
Teisal on Druskin kirjutanud: “Ühes varasematest kantaati dest 
“Actus tragicus” on rõhutatult välja toodud teose kesk osa, mis 
väljendub ka modulatsioonilises plaanis: põhihelis tikuks on 
Es-duur, keskosa on aga kirjutatud f-mollis.”27

Ka muusikateose helistikulise plaani puhul võib taju-
psühholoogiast leida katseid kas kinnitada või ümber lükata 
väidet, et kuulajad muusikateost jälgides seda laadi seoseid 
helistike vahel tõepoolest suudavad jälgida. Briti muusika-
teadlane Nicholas Cook on püüdnud eksperimentaalselt kind-
laks teha, kas kuulaja jaoks on mingit vahet, kui teos lõpeb 
samas helistikus, kus ta algas, võrreldes sellega, kui ei lõpe. 
Saadud vastus on pigem eitav. Selgub, et kuulaja on suuteline 

26 М. Друскин, Пассионы и мессы И. С. Баха. Leningrad, 1976, lk 104–
105.

27 М. Друскин, Иоганн Себастьян Бах. Moskva, 1982, lk 214.
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teadvustama helistiku muutusi keskelt läbi ühe minuti pikkuse 
muusikalõigu jooksul ning järelikult peaks talle olema üks kõik, 
kas teos on tonaalselt suletud (st lõpeb samas helis tikus, kus 
ta algaski) või mitte.28

Ometigi leidub mitmeid kaalutlusi, miks tajupsühholoogias 
saadud tulemusi ei maksaks muusika puhul ülemäära abso-
luutsena võtta. Kõigepealt see juba kord nimetatud publiku 
heterogeensus. Kui ka ühe rühma kuulajate puhul võib mingi 
tulemus olla negatiivne, ei tähenda see tingimata, et mõne 
teise, olgugi et võib-olla väiksemaarvulise seltskonna puhul ei 
võiks sama tulemus olla positiivne. Mõned inimesed võivad 
tänu oma muusikalisele andekusele ja/või koolitusele olla 
suute lised tohutult palju enamaks kui teised. Edasi, tähele-
panuväärset osa muusika mõjust kuulajale ei tarvitse inimene 
teadvustada. Rein Laul kirjutab: “Teatud muusikaliste väljen-
dus vahendite toime … jääb esimesel pilgul anonüümseks … ja 
ühes sellega suunatakse see kuulaja psüühika alateadvuslikele 
kihistustele.”29 Ning lõpuks võib muusikalist mõtlemist suu na-
ta ka immanentne, reaalsusega suhteliselt lõdvalt seotud loogi-
ka. Ühes jutuajamises Jaan Soonvaldi heliridade teooria üle on 
Mart Humal kord märkinud, et kui tugineda muusika analüüsi 
teooriale, võiks Soonvaldi teooriat põhjendada taju mehha-
nisme täiesti kõrvale jättes ning lähtudes ainuüksi selle teooria 
loogilisest ehitusest ja tema sobivusest muusikateaduse kon-
teks tiga. Sama väidab ka Nicholas Cook: “Olgugi et muu sika-
teose helistikuline struktuur ei tarvitse iseenesest olla teadvus-
tatav, võib tal olla oluline tähtsus teose struktuuri kujun-
damise seisukohalt. Arvatakse, et tonaalse muusika teoo riat 

28 N. Cook, The perception of large-scale tonal closure. Music Percep-
tion 1987, nr 5, lk 197–206. Samalt autorilt on eesti keelde tõlgi-
tud raamat “Muusika. Kujutlus. Kultuur” (Tallinn, 2005; orig. 1990, 
Music, Imagination, and Culture).

29 Р. Лаул, Мотив и музыкальное формообразование. Leningrad, 1987, 
lk 76.
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on kasulikum käsitada kui vahendit aru saamaks muusika teose 
struktuurist ja mitte kui vahendit empiiriliselt verifit seeri-
tavate oletuste tegemiseks muusika mõju kohta kuu lajale.”30

Kui eespool toodud näited illustreerisid põhiliselt mõnede 
helilooja jaoks oluliste struktuuride ebaolulisust kuulaja 
jaoks, siis sobib ehk vastukaaluks viidata ka ühele heliloojate 
seas levinud hoiakule muusikateadlaste suhtes. Nimelt 
tundub suur osa muusikateaduslikust analüüsist heliloojale 
tihti täiesti tarbetuna. Vene muusikateadlaste seas on käibel 
järgmine anek doot helilooja Dmitri Šostakovitši (1906–1975) 
ühe parima sõbra, andeka muusikateadlase Ivan Sollertinski 
(1902–1944) kohta. Üks helilooja seletab restoranis teisele, 
mis asi on muusikateadus. “Noh, sööme siin teiega karbonaadi. 
Kui meie hulgas aga viibiks Ivan Ivanovitš Sollertinski, siis ta 
kirjel daks, kuidas teie vasakus käes olev kahvel tungib ovaal-
sesse lihatükki, parem käsi noaga liigub edasi-tagasi, nuga seal-
juures tugevasti vastu lihatükki surudes. Seejärel tõuseb vasak 
käsi, suutäis kahvli otsas, suu juurde, viimane avaneb, sinna 
valgub sülg ning lõuad hakkavad tegema mälumisliigutusi.” Ja 
nii edasi. Või tsiteerigem Rein Laulu, kes oma muusikaliste 
motii vide funktsiooni muutustele pühendatud monograafias 
teravmeelselt on märkinud, et “küllap Mozart üllatunuks 
väga, kuuldes, et tema “Jupiter-sümfoonia” finaalis leiab aset 
ühe pea motiivi suur laskuv üldfunktsionaalne liitnihe” (minu 
esile tõst – J. R.),31 viidates sellega kogu oma raamatus välja 
aren datud muusika analüüsi tehnika väärtuse teatavale küsita-
vusele, kui lähtuda ainuüksi helilooja (või ka kuulaja) mõtte-
malli dest. Järeldus peaks olema ilmne: need paradigmad, 
mille raamides mõtlevad helilooja, kuulaja ja muusikateadlane, 
ei kattu üksteisega. Ja millist neist tuleks eelistada, sõltub 
konkreetsest olukorrast.

 

30 N. Cook, The perception of large-scale tonal closure, lk 197.
31 Р.Лаул, Мотив и музыкальное формообразование, lk 75–76.
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INIMESE MUUSIKALISED VÕIMED JA 
NENDE HINDAMINE

Inimeste võimekus ei avaldu tavaliselt kõikidel tegevus-
aladel ühtlaselt: üht laadi toimingute sooritamisel osu-
tuvad mõned paratamatult edukamaks kui teised ning 

vastupidi, teist laadi toimingutes omakorda võivad noodsamad 
esimesed osutuda teistega võrreldes suhteliselt abituks. See-
pärast on elukutsevaliku seisukohast oluline püüda võimalikult 
täpselt ja õigeaegselt määratleda iga indiviidi võimete profiili. 
Inimese edukus sõltub suuresti sellest, kas ta on asunud oman-
dama oskusi ja vilumusi niisugusel alal, millega tegele miseks 
tal on olemas ka kohased eeldused. Kui asi on vastu pidi, st 
kui eeldused on nõrgad, siis võivad inimese jõupingu tused 
nende oskuste ja vilumuste omandamisel osutuda eba pro-
portsionaalselt suureks ning paljudel juhtudel lõpp kokku võttes 
jätta ikkagi soovitud tulemuseni viimata. Kõik see keh tib täiel 
määral ka muusikaliste võimete kohta, mille välja arenda mine 
nõuab tihti väga palju aega ja pingutusi ning sellele kuluv 
aeg võib ulatuda mitmekümne aastani. Niisiis on iga algaja 
muusiku seisukohast äärmiselt tähtis püüda leida vastust küsi-
musele, kui suured ja missugust laadi on tema muusika lised 
võimed. Muusikaõpetaja jaoks omakorda võtab sama küsi-
mus veidi teistsuguse värvingu: kas ja kuidas saab inimese 
muusikalisi võimeid täpselt ja objektiivselt mõõta. 

Mõnes ühiskonnas võivad huvi muusikaliste võimete hinda-
mise vastu suurendada puhtpragmaatilised kaalutlused. Täna-
päeva lääneriikides üsna laialdaselt kasutusel olevate testide 

3
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(formali seeritud eksamite) väljatöötamine muusika vallas 
hoogus tus näiteks Ameerika Ühendriikides kahe maailmasõja 
vahelisel perioodil tänu Iowa osariigi ülikooli professori Carl 
Seashore’i (1866–1949) tegevusele. Sellele andis tõuke püüe 
riigieelarves olevat raha tolle aja arusaamade järgi otstarbekalt 
kasutada. Nimelt valitses siis ühiskonnas hoiak, et muusika-
õpe tust pole mõtet pakkuda lastele, kellel muusikalised 
võimed on napid või puuduvad sootuks. Tänapäeva kasvatus-
teaduste seisukohalt tundub selline mõtteviis muidugi võrdle -
misi barbaarsena. Esiteks tuleb märkida, et laste puhul pole 
võimed sugugi mitte jääva suurusega nähtus, vaid nad on tea-
tud ulatuses arendatavad. Teiseks iseloomustab nüüdisaegset 
demokraatlikku ühiskonda suundumus kaasata ühiskonna üldi-
sesse toimimisse võimalikult suurt hulka selle liikmeid, olene-
mata nende individuaalsetest võimetest ja oskustest. Täna-
päeva hariduspoliitika üks eesmärke peaks olema elementaarse 
muusikalise kirjaoskuse pakkumine kõigile indiviididele, sõltu-
mata nende muusikalistest võimetest (nii nagu peetakse loo-
mu likuks hariliku kirjaoskuse üldist omandamist, sõltumata 
inimese verbaalsest andekusest). Kutseliste muusikute ette-
valmistamisel aga on ilmselt paratamatu õppurite seast valiku 
tegemine nende individuaalsete eelduste põhjal.

Üheks mõjukamaks teooriaks 20. sajandi arengu psühho-
loogias on olnud prantsuse psühholoogi Jean Piaget’ (1896–
1980) arengustaadiumide teooria. Piaget’ teooria järgi ei 
ole areng mitte lineaarne protsess, mille käigus teadmised ja 
osku sed jääva kiirusega akumuleeruvad, vaid liikumine ühest 
staadiu mist teise (või ühelt astmelt teisele), umbes nii nagu 
koolis õpilased jõuavad edasi klass klassi haaval. Neil arengu-
staadiumidel on kindel järjekord ning ühtegi neist ei saa 
arengus vahele jätta, nii nagu kooliski ei saa liikuda kolmandast 
klassist teise või neljandast kuuendasse. Tavaliselt jagatakse 
Piaget’ teoorias lapse areng nelja staadiumi, millest igaüht ise-
loomustab teistest staadiumidest erinev maailma tunnetamise 
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viis. Esimest staadiumi, mis tavaliselt läbitakse kahe esimese 
eluaasta jooksul, nimetatakse sensomotoorse arengu staadiu-
miks ning selle üheks tähtsamaks tunnusjooneks on, et laps 
saavu tab kontrolli oma liigutuste üle. Teise, operatsioonide-
eelse staadiumi käigus, mis enamasti lõpeb umbes kuuendal 
eluaastal, areneb välja keeleoskus ning lapsel kujuneb võime 
suhestada omaenese “mina” teda ümbritseva muu maailmaga. 
Kolmas, konkreetsete operatsioonide staadium kestab seits-
men dast kuni kaheteistkümnenda eluaastani. Siis õpib laps 
nähtusi ja esemeid liigitama eri klassidesse ehk kategooriatesse 
ning viimaseid üksteisega suhestama, samuti kinnistub sel 
arenguastmel lapse eneseteadvus ehk identiteet. Ning viimase, 
formaalsete operatsioonide staadiumi kestel, mis algab pärast 
kaheteistkümnendat eluaastat (ning mille lõppu on suhteliselt 
keerukam määratleda), keskendub areng abstraktsele mõtle-
misele: omandatakse oskused püstitada hüpoteese ning neid 
kontrollida, ekstrapoleerida protsesse ajas ja ruumis, samuti 
deduktiivselt arutleda (st liikuda mõtlemise käigus üldiselt 
üksikule – rakendada üldise iseloomuga põhimõtteid konk reet-
setele objektidele, sündmustele ja nähtustele). 

Tuginedes Piaget’ arengustaadiumide teooriale, on ka 
indi viidi muusikaliste võimete arengut püütud kujutada kui 
oskuste ja vilumuste omandamise jada, nii et teatud kindlad 
osku sed seostuksid lapse konkreetse vanusega. Üks selline 
muusi kaliste võimete omandamise kirjeldus võiks olla järg mine 
(vasakus tulbas lapse vanus, paremas sellele eale ise loomu likud 
muusikaliste võimete avaldumise vormid):
0–1 laps reageerib helidele 
1–2 spontaanse muusikalise eneseväljendamise katsed
2–3 katsed kuuldud meloodiaid järele laulda
3–4 võime tajuda meloodiat kui tervikut; optimaalne iga 

absoluutse kuulmise väljaarenemiseks
4–5 võime eristada registreid ja reprodutseerida lihtsaid 

rütmikujundeid
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5–6 heli valjuskategooriate eristamine; võime eristada 
üksteisest meloodia- ja rütmikujundeid

6–7 võime pidada viisi ja tunnetada tonaalse muusika ehi-
tuse põhimõtteid

7–8 võime eristada konsonantseid kooskõlasid disso nant-
setest

8–9 rütmilise eneseväljendusoskuse areng
9–10 muusikalise mälu areng nii meloodia kui ka rütmi 

osas; oskus aru saada kahehäälsusest ning muusikalise 
mõtte lõpetatusest (kadents)

10–11 muusikalise vertikaali (harmoonia) ja peenstruktuuri 
tunnetuse areng

11–12 võime muusikat adekvaatselt tunnetada ning sellele 
emotsionaalselt reageerida

Võib arvata, et paljud kogemustega muusikaõpetajad suhtuk-
sid sellisesse muusikalise võimete arengu normatiivsesse kirjel-
dusse mõningase skepsisega. Õpetajad teavad, et arengutempo 
kiirus ning oskuste ja vilumuste omandamise määr võivad 
isikuti väga palju erineda. Nn muusikaliste imelaste seas on 
Lääne kultuuris ilmselt kõige enam tuntud helilooja Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756–1791), kelle väga varases lapseeas 
aval dunud võimed ta isa Leopold Mozarti jõupingutuste 
tule musena üsna täielikult välja arendati, nii et tänapäeval 
tuntakse imelaps-Mozarti kõrval ka Mozartit kui geniaalset 
ja viljakat heliloojat. Piaget’ arengustaadiumide teooriat ongi 
kriti seeritud selle normatiivsuse pärast: kriitikud väidavad, et 
individuaalsed erinevused, mis arengutsükli käigus ilmnevad, 
võivad olla nii suure ulatusega ja nii sagedad, et neid ei ole 
mõtet vaadelda kui kõrvalekallet mingist abstraktsest normist 
– teiste sõnadega, kuna normi rikutakse praktikas nii sageli, 
kaotab selle kirjeldamine mõtte.

Siin esitatud muusikaliste võimete kronoloogia puhul tor-
kab veel silma selle selge Lääne muusikakultuuri kesksus, 
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millele viitab juba selliste mõistete kasutamine nagu “har-
moonia”, “meloodia”, “rütm”, “tonaalsus” ja “kadents”. Täna-
päeva maailmas, kus heliplaatide või Interneti kaudu on kuula-
jale kättesaadav samahästi kui kogu maailma muusika, muutub 
ainuüksi Lääne kõrgkultuuri paradigmast pärinevatele mõiste-
tele tuginemine isegi Lääne kultuuriruumis järjest enam küsi-
ta vaks. Kultuuride segunemine üksteisega võib ähmastada 
kõige põhilisemaid kategooriaid, mida me muusikast rääki-
misel kasutame, kaasa arvatud muusika mõiste ise. Küllap on 
mõnigi lugeja lõbureisil Hurghadasse või Sharm-el-Sheiki tul-
nud mõttele osta plaat, millel retsiteeritakse koraanist pärit 
värsse. Egiptlasest müüjale ei saa koraani esitus mitte kuidagi 
seostuda muusikaga, vaid ikka ja ainult sõna ning selle ette-
lugemisega, ning seepärast ei maksaks ostu sooritades koraa-
niga seoses sõna “muusika” üldse kasutadagi – olgugi et koju 
jõudnuna hakkame seda plaati tõenäoliselt kuulama kui mis 
tahes teistki nn maailmamuusika plaati.

Rohkem kui kõik teised muusikalised võimed on laiema 
ava likkuse seas ilmselt tähelepanu pälvinud absoluutne kuul-
mine, mis tähendab oskust üksiku heli kuulmisel määrata selle 
asukoht helikõrgusalal ilma kõrvalise abita (näiteks viiteta 
mõne teise heli kõrgusele). Absoluutse kuulmise olemasolu 
peetakse tavaliselt millekski erakordseks, mis peaks nagu 
viitama selle omaduse valdaja suurele muusikalisele ande-
kusele. Muusikapraktika vaatepunktist aga absoluutsel kuul-
misel eriti märkimisväärset tähtsust ei ole, sest muusikahelid 
ei omanda sisu ja tähendust mitte üksikult, vaid ainult suhetes 
teiste helidega: üksik do või re saab vaevalt et väljendada 
midagi muusikaliselt olulist, ent kui do-le lisada näiteks fa, siis 
on meil tegemist puhta kvardiga ehk muusika struktuuri seisu-
kohast juba mõtestatuma elemendiga. Teatud juhtudel, näi teks 
kui on vaja muusikat lehest transponeerida teise helis tikku, 
võib selguda, et absoluutse kuulmise olemasolu pole kasulik, 
vaid hoopiski häiriv nähtus.
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Psühholoogias seostatakse absoluutse kuulmise mehha-
nisme eeskätt mäluga. Mingil põhjusel on absoluutse kuulmise 
valdajad suutnud endal arendada parema võime heli omadusi 
meeles pidada ning see võimaldab neil heli kuuldes kohe 
“meelde tuletada” selle asukoha helikõrgusalal. Nagu näitab 
muusika liste võimete arengu kronoloogia, hinnatakse opti-
maal seks vanuseks absoluutse kuulmise väljakujundamisel 
ligi kaudu kolmandat-neljandat eluaastat. Sealjuures on tähtis, 
et keskkond, milles laps selles elueas peamiselt viibib, oleks 
muusika helidega piisaval määral küllastatud. Siin võib peituda 
üks põhjusi, miks absoluutne kuulmine sageli (kuigi mitte 
alati) areneb välja muusikutest vanemate lastel.

Üks muusikaliste (või ehk oleks õigem öelda, kuuldeliste) 
võimete eripära muude võimetega võrreldes on see, et nad 
avalduvad lapsel teatud määral juba enne sündi (ehk pre na-
taalses staadiumis). Küllap on iga last ootav ema märganud, et 
raseduse lõpukuudel on loode võimeline helidele reageerima. 
Tavaliselt väljendub see liigutamise kujul reaktsioonina valju-
dele helidele, ent uurijad on täheldanud ka erinevaid reakt-
sioone vastusena eri tüüpi meloodiatele. Igatahes on üsna 
ilmne, et sünnihetkel pole imik kuuldeliste võimete poolest 
sugugi mitte tabula rasa, nagu võiks ehk arvata, vaid valdab 
juba mõningast informatsiooni maailmas teda ümbritseda või-
vate helide iseloomu kohta. Näiteks kõigest viiepäevaste vast-
sündinutega tehtud katsed näitavad, et nood teevad vahet 
kõrge mate ja madalamate helide vahel (teineteisega võrreldi 
heli sid sagedusega 400 Hz ja 1000 Hz, mis paiknevad vasta valt 
esimeses ja teises oktavis ning moodustavad suure deet simi 
intervalli). 

Üks küsimus, mida seoses indiviidi võimetega samahästi 
kui igavesest ajast peale on esitatud, puudutab pärilike ning 
omandatud oskuste ja vilumuste vahekorda tema kogemuste-
varamus. Kas mul tuleb viiulimäng hästi välja sellepärast, et 
mul on selleks sünnipäraselt väga head eeldused, või hoopis 
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sellepärast, et ma iga päev nii palju harjutan? Tänapäeva mikro-
bioloogia tormilise arengu taustal on ka absoluutse kuul misega 
inimeste puhul püütud katseliselt kindlaks teha, kui suur roll 
selle võime kujunemises on pärilikkusel ning kui suur osa 
elu jooksul omandatud oskustel.32 Asjakohaste katsete tege-
miseks sobivad hästi ühemunakaksikutest lapsed, kes oma 
geneetiliste eelduste poolest peaksid olema teineteisega võrd-
ses olukorras. Kui sellised kaksikud arenevad teineteisest 
mõne võrra erinevates tingimustes (kus nt muusika osakaal 
on vastavalt suurem või väiksem), siis on võimalik jälgida, kui 
palju mõjutavad lapse arengut, sh absoluutse kuulmise välja-
kujunemist, sünnipärased eeldused, kui palju aga keskkond. 
Väga esialgsed tulemused selles vallas kipuvad viitama, et päri-
likkuse osa võib muusikaliste võimete kujunemisel tegelikult 
olla märksa suurem, kui tavaliselt arvatakse. Vene heliloojale 
Pjotr Tšaikovskile (1840–1893) omistatud mõte, et muusika-
lise edu tagab üks protsent andekust ning 99 protsenti tööd, 
võib tänapäeva mikrobioloogilise uurimistöö taustal osutuda 
võib-olla liialt optimistlikuks, sünnipärased anded võivad 
eduka karjääri kujunemisel mängida tähtsamat rolli, kui Tšai-
kovski oletas.

Võimete, sealhulgas muusikaliste võimete ja oskuste hinda-
mine on hariduse omandamise käigus möödapääsmatu. Selleks 
on väga mitmesuguseid meetodeid: küsitlus, kontrolltöö, test, 
eksam jne. Eksameid, mis teatavalt küpsustasemelt alates 
ilm selt muutuvad õppurite oskuste ja vilumuste hindamise 
kesk seks atribuudiks, võib põhimõtteliselt liigitada kaheks – 
sisse astumis- ja lõpueksamiteks. Kuigi vormilt (nt kirjand) 
32 Omaaegse Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateoreetiliste 

ainete õppejõud helilooja Harri Otsa (1926–2001) kinnitas oma 
solfedžokursuse alguses, et kursuse lõpuks nõuab ta kõigilt üliõpi-
lastelt absoluutse kuulmise olemasolu. Tegemist oli suurepärase di-
daktilise võttega, mis sundis üliõpilasi aktiivselt tegelema katsetega 
absoluutset kuulmist – kas või kaudsete abivahendite toel – mingil 
kombel välja arendada. 
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või vad nad tihti olla sarnased, erinevad need eksamitüübid 
oma suu nit luselt teineteisest põhimõtteliselt. Lõpueksamite 
ülesan deks on hinnata õppeprotsessi jooksul õpilaste poolt 
juba oman datud oskuste ja vilumuste kvaliteeti, sisseastumis-
eksa mite ülesandeks aga õpilaste potentsiaali nende oskuste ja 
vilu muste omandama hakkamiseks. Mõneti lihtsustades võik-
sime öelda, et sisseastumiseksamitega mõõdetakse peamiselt 
võimete, lõpueksamitega aga neidsamu võimeid kasutades 
omandatud oskuste taset.33

Eksami üheks tähtsamaks omaduseks peaks olema selle 
objektiivsus eksamineeritava suhtes. Seda on lihtsam saavu-
tada, kui eksami ülesehituse kujundamisel ja eksami tule-
muste hindamisel kasutada võimalikult formaalseid protse-
duure. Mida formaliseeritum on eksam, seda sagedamini 
nime tatakse seda testiks, kuigi formaalsetest elementidest on 
raske mööda pääseda mis tahes eksamineerimise käigus. Nagu 
eespool öeldud, levis inimeste muusikaliste võimete testimine 
eeskätt Ameerika Ühendriikides 20. sajandi esimesel poolel 
tänu Carl Seashore’i ja tema kolleegide tegevusele. Et pare-
mini ette kujutada, mis laadi olid tolleaegsed testid, toome 
ühe konkreetse näite muusikaliste võimete testi kohta 1931. 
aastast.

See nn Mainwaringi test (saanud nime oma autori James 
Mainwaringi järgi) koosneb kolmest osast: esimeses osas 
uuritakse testitava suutlikkust orienteeruda helikõrguse 

33 Selles vaatepunktist võib tekitada teatud küsitavusi keskkooli riigi-
eksamite ühitamine ülikooli sisseastumiseksamitega, mida Eestis juba 
hulga aastaid praktiseeritakse. Eksamite sooritamine ühe voo runa on 
ühiskonnale loomulikult odavam ega nõua ka õppurilt nii palju pingu-
tusi, ent potentsiaali valitud eriala omandamiseks üli koolis ei tarvitse 
riigieksamite tulemused sugugi mitte alati piisavalt hästi näidata. On 
iseloomulik, et eraldi sisseastumiseksameid on ülikoolides püütud 
säilitada eeskätt just humanitaar- ja kunsti eri aladel, kus inimese võim-
ete objektiivne hindamine formaalsete mee to ditega on mõnevõrra 
raskem kui loodus- ja täppisteaduste puhul. 
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vallas, teises osas rütmi tajumise võimeid ning kolmandas osas 
muusi kalise mälu püsivust. Esimeses osas tuleb testitaval heli-
järgnevusi kuulates vastata järgmistele küsimustele:

1.  Kas kahe teineteisele järgneva noodi kõrgus (nt re-fa) on 
sama või erinev?

2. Millised kaks või kolm nooti neljahelilises järgnevuses (nt 
do-re-do-mi) on sama kõrgusega?

3.  Kas helikõrgus kolmehelilises järgnevuses (nt sol-la-si 
ühe ja sama oktavi piirides) liikus üles- või allapoole? 

4.  Kumb kahest noodist meloodilises intervallis (nt do-fa) 
asub kõrgemal ja kumb madalamal?

5.  Kumb intervall kahest kõrvutiasetsevast meloodiliste 
intervallide paarist (nt mi-sol ja mi-la) on suurem?

Testi teises osas esitatakse kuulajale 25 erinevat noodivältuste 
jada ehk rütmikujundit (nt pliiatsiga lauale koputades) ning 
kuulaja peab iga kujundi puhul otsustama, kas tegemist on 
kahe-, kolme- või neljaosalise taktimõõduga. Lõpuks, kolman-
das osas lastakse testitaval kuulata viit terviklikku meloodiat, 
millest igaüks võib koosneda neljast kuni üheteistkümnest 
noodist. Pärast seda esitatakse kuulajale nende meloodiate 
kohta küsimusi, näiteks: kas meloodia viimase noodi kõrgus 
võrrel des eelviimasega tõusis, langes või jäi samaks? Mitme-
osalises taktimõõdus oli meloodia? Testitavat küsitletakse 
sealjuures kaks korda: esimene kord kohe pärast kuulamist 
ning teine kord mõne minuti möödudes.

Psühholoogias hinnatakse testide kvaliteeti peamiselt kahe 
näitaja abil. Nendeks on testi usaldusväärsus (reliability) ning 
testi sisuväärtus (validity). Testi usaldusväärsust näitab kõige 
paremini, kas testi kordamisel ühe ja sama testitavaga on saa-
dud tulemused samasugused või mitte. Alati see meetod testi 
usaldusväärsuse hindamiseks küll ei sobi. Eespool kirjeldatud 
muusikaliste võimete testi puhul võib näiteks juhtuda, et 
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kolmandas osas, kus testitavale esitatakse küsimusi kuuldud 
meloodiate omaduste kohta, lähevad tema vastused iga korra-
ga aina paremaks. Sel juhul võib oletada, et kuuldud meloo-
diad võisid kuulajale olla alguses suuremal või rohkemal 
määral tundmatud ning et vastused paranevad seetõttu, et 
iga kuulamisega jäävad kuuldud viisid talle järjest paremini 
meelde. Juhul kui testitava vastused tõesti sõltuvad sellest, 
kas testis kasutatud meloodiad olid talle varem tuttavad, saab 
testi usaldusväärsust tõsta, kasutades muusikalist materjali, 
mis on pärit võõrast kultuurist või siis testi tarvis eraldi kom po-
neeritud. Sel juhul peaks testitavate n-ö lähtepositsioon olema 
võrdne. 

Testi sisuväärtusega püütakse psühholoogias hinnata, kas 
testiga tõepoolest mõõdetakse seda, mida testi autorid ja läbi-
viijad on silmas pidanud, praegusel juhul siis testitava muusi-
ka list andekust. Kui peaks juhtuma, et ehkki test läbitakse 
viletsate tulemustega, osutuvad testitava muusikalised soori-
tused mõnes teises kontekstis siiski heaks (nt kui ta saab 
korralikult hakkama mõne pilli mängimisega), võib tekkida 
kahtlus, et selle testi sisuväärtus ei tarvitse olla kuigi suur. 
Mainwaringi testi juures torkab silma, et selle abil kontrolli-
takse küll helikõrguse ja rütmi tajumisega seotud võimeid, 
muusika esitamise võimeid (laulu- ja pillimänguoskust) testis 
sisalduvad ülesanded aga ei puuduta. Ometigi pole vist põh-
just arvata, nagu oleks muusikalise andekuse puhul tähtis 
esma joones selle passiivne ja mitte aktiivne komponent, pigem 
vastupidi: edukas tegevus kutselise muusikuna eeldab tugevat 
soovi oma võimeid teistele demonstreerida. Pisut kaheldav on 
selle testi juures ka kahe- ja neljaosalise taktimõõdu erista mine 
teineteisest, mida muusikas on sageli keeruline teha. 
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Need küsitavused võivad Mainwaringi muusikaliste võimete 
testi sisuväärtust mõnevõrra kahandada.34 

Testide rakendamise määr haridussüsteemis näib lõpp-
kokku võttes sõltuvat sellest, kas õpetajal on võimalik kulutada 
üksikule õpilasele küllaldaselt aega ja tähelepanu, et tagada 
iga ühele vähemalt rahuldav edasijõudmine, või siis tuleb tal 
aine liste ja intellektuaalsete võimaluste nappuse tõttu õpi-
lastega suhelda rühmiti, nii et igasse rühma kuuluvad oma või-
me telt ja oskustelt üldjoontes sarnased õppurid. Seashore’i 
muusikaliste võimete testide otstarvet saab soovi korral 
määrat leda kitsalt – see on vahend ennustamaks sisseastumis-
eksamite põhjal õpilase edukust edasises õppetöös. Ja selle 
otstarbe piisavalt hea kvaliteediga testid kindlasti ka täidavad. 
Ühes USA-s tehtud uurimistöös, mida Seashore oma raama-
tus kirjeldab, vaadeldi muusikaüliõpilaste (kokku üle viiesaja 
inimese) edasijõudmist koolis, lähtudes nende edukusest 
sisse astumiseksamite sooritamisel, ning saadi järgmised tule-
mused. Kooli sissesaamise tagas sisseastumiseksamil saavu-
tatud positiivne hinne, millel võis olla viis erinevat väärtust: 
suurepärane, väga hea, hea, rahuldav ja kasin (nii nagu täna-
päeva Eesti kõrgkoolideski). Uuriti, kui suur osa üliõpilastest 
igas erinevalt hinnatud rühmas suudab oma õpingud lõpetada 
nominaalaja jooksul. Rühmade kaupa osutusid tulemused järg-
misteks. Sisseastumiseksamil suurepärase hinde saanutest 
sai õpingutega nominaalaja jooksul hakkama 60 protsenti 

34 Näide madala sisuväärtusega sisseastumiskatsest ühes Eesti üld-
hariduskoolis: lapsel paluti esimesel päeval meelde jätta üks või mitu 
võõrkeelset sõna ning järgmisel päeval kontrolliti, kas need on tal 
ikka veel meeles. Lapsel polnud tarvidust meelde jätta mitte sõnu 
endid, vaid objekte, mida nende sõnadega tähistati, ning kui ta vane-
mad katse sisu vastu kodus vähematki huvi ilmutasid, siis ei olnud neil 
kuigi raske neid võõrkeelseid sõnu (kui nad vahepeal olidki mee lest 
läinud) lapsele uuesti selgeks õpetada. Katse autorite eesmärgiks oli 
ilmselt kontrollida, kui hästi suudab laps meeles pidada talle varem 
tundmatuid sõnu, katse sisuväärtus polnud aga paraku kuigi suur. 
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üli õpi lastest, väga hea hinde saanutest 42 protsenti, hea hinde 
saanutest 33 protsenti, rahuldava hinde saanutest 23 protsenti 
ning kasina hinde saanutest 17 protsenti.35 

Neid tulemusi on võimalik interpreteerida kahest vaate-
nurgast, mida tinglikult võiks nimetada ratsionalistlikuks ja 
humanistlikuks. Ratsionalist ütleks, et tehtud uurimistöö 
põhjal võib muusikaliste võimete testimist pidada igati õigus-
tatuks, sest sisseastumiseksami tulemuste ja üliõpilaste edu-
kuse vahel valitseb selge seos (vrd nominaalajaga lõpetanud 
üli õpilaste hulka suurepärase ja kasina hinde saanute rühmas). 
Humanist aga juhiks tähelepanu sellele, kuidas isegi kasinate 
tulemustega sisseastumiseksami sooritanute seas on tervelt 
17 protsenti selliseid, kes suudavad oma õpingud lõpetada 
nii, nagu neilt seda üldiselt eeldatakse, st nominaalaja jooksul. 
Ja teiselt poolt leidub suurepäraste tulemustega sisseastumis-
eksami sooritanute seas 40 protsenti üliõpilasi, kes mingil 
põhjusel kooli nominaalaja jooksul ei lõpeta. Siit edasi võik-
sime küsida, kas seos sisseastumiseksami tulemuste ja õpin-
gute edukuse vahel on piisavalt tugev, et õigustada sisseastu-
mis testi kasutamist olemasoleval kujul. Ning nagu elus paraku 
sageli ette tuleb, sõltub vastus sellele küsimusele mitmetest 
asjaoludest. Kas olemasolevale meetodile on paremat alterna-
tiivi? Kui on, ent kui see alternatiiv osutub olemasolevaga 
võrreldes kallimaks, kas siis ühiskonnas leidub vahendeid, et 
seda tegelikkuses rakendada? Tihti pole nendele küsimustele 
võimalik anda lihtsaid vastuseid. 

Mõned testimeetodi kriitikud on teinud ettepaneku, et 
testi tavate jagamine kategooriateks testi sooritamise tule-
muste alusel võiks olla lihtsam ning et viie edukuskategooria 
asemel tuleks kasutada kaht, mis võimaldaks vähendada sub-
jektiivsust testitavate võimete hindamisel. Kui esmalt määrat-
leda võimete miinimumlävi, mis on vajalik õpingute alusta-
miseks valitud erialal (näiteks muusikas), siis olekski põhjust 

35 C. E. Seashore, Psychology of Music. New York, 1938.
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testitavaid jagada vaid kaheks: nendeks, kes sätestatud miini-
mum läve ületavad, ning nendeks, kes seda ei ületa. Lihtne 
on märgata, et arvestuse kasutamine kõrgkooliõpingutes tead-
miste hindamisel sellist meetodit kehastabki. Kui tegemist 
pole hindelise arvestusega, saab selle tulemus olla vaid üks 
kahest: kas positiivne või negatiivne. Mitmes Eesti kõrgkoolis 
praegu juurutatava lävendipõhise sisseastumisega püütakse 
binaarset hindamismudelit rakendada ka tulevaste üliõpilaste 
võimete potentsiaali määramisel. Kõik lävendi ületanud soovi-
jad immatrikuleeritakse üliõpilasteks ilma hinnangute edasise 
diferentseerimiseta.36 

Muusikaliste võimete puhul tuleb rõhutada, et olenevalt 
konk reetse muusikalise tegevuse laadist võivad need avalduda 
väga erineval kujul. Teiste sõnadega, muusikaliste võimete 
mõiste hõlmab tegelikult terve hulga erilaadseid teineteisest 
suhteliselt sõltumatuid tegureid. Võrreldagu näiteks oskusi ja 
vilumusi, mida edukas kutsetegevus nõuab löökpillimängijalt, 
viiuldajalt või lauljalt. Üks tänapäeva tunnustatumaid löök-
pilli mängijaid maailmas, ka Eestis esinenud Evelyn Glennie 
(sünd 1965) kannatab teatavasti alates 12. eluaastast tõsiste 
kuulmishäirete all, mis ei ole tal aga takistanud tegemast 
väga edukat professionaalset karjääri muusikuna (ühtaegu 
pole selge, kas ja milliste tulemustega oleks Glennie läbinud 
eespool kirjeldatud muusikaliste võimete mõõtmise testi). 
Raske on ette kujutada head viiuldajat, kel puuduks intonat-
siooni  liselt täpne kuulmine, sest erinevalt näiteks klaverist 
määrab viiulit mängides interpreet esitatavate helide kõrguse 
kuulmise järgi ise. Mis puutub aga lauljatesse, siis nende 
kutsealast potentsiaali ei saa tavaliselt adekvaatselt hinnata 

36 Mõnes riigis võetakse ülikooli vastu kõik soovijad, kellel on ette näi-
data keskkoolitunnistus. Muusikaõpetuses on juba tulenevalt selle 
loomusest enamasti õpetaja (õppejõu) ja (üli)õpilase suhe teine teisega 
siiski nii tihe, et võimete ja teadmiste hindamist teisiti kui individu-
aalsel alusel on siin raske ette kujutada.
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varem kui hilises teismeeas, mistõttu lauljate muusikaõpingud 
algavadki palju hiljem kui teistel interpreetidel.37 Ei ole kuigi 
selge, kui suurel määral on ikkagi võimalik hinnata inimese 
potentsiaali tegutseda eduka löökpillimängija, viiuldaja või 
laul jana, kasutades selleks unifitseeritud ülesandeid, mille abil 
püütakse hinnata inimese oskusi orienteerumisel diatoonilises 
heli reas, kahe- või neljaosalise taktimõõdu eristamisel kolme-
osalisest ning Lääne muusikakultuurist pärit meloodiate ehi-
tuse analüüsimisel.

37 Üks kahe maailmasõja vahel Eestis elanud vene emigrante, Peterburi 
Maria teatri endine solist Aleksander Aleksandrovitš kirjeldab oma 
mälestustes, kuidas 1910. aastate paiku tungles Maria teatri ümber 
kümneid ilma muusikalise eriettevalmistuseta, ent suuremate või 
väikse mate vokaalsete eeldustega täiskasvanud inimesi, kes kõik loot-
sid saada Maria teatri solistiks või siis vähemalt pääseda lavale. Mõnel, 
nagu Aleksandrovitš, see õnnestuski. Vt А. Д. Александрович, Записки 
певца. New York, 1955.
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MUUSIKA JA 
EMOTSIOONID

Kultuuris on evolutsiooni kestel välja kuju nenud kaks 
suurt ning teineteisest paljuski sõltumatut helide 
kasutamise paradigmat. Need on kõne ja muusika. 

Kõne on osa keelest ning selle otstarvet määratleda pole kuigi 
raske. Keel, sh kõne, võimaldab inimestel üksteisega suhelda 
ning seega võib kõne peamiseks funktsiooniks pidada infor mat-
siooni edastamist ühelt indiviidilt teisele. Muusika ülesan ded 
kultuuris pole esimesel pilgul aga nii selged kui kõne puhul. 
Kummatigi pole maailmas teada ühtki kultuuri, kus muusikat 
ei tuntaks ja ei harrastataks (kuigi eri kultuurides või dakse 
muusika all mõista vägagi erinevaid asju – näiteks instru-
mentaalmuusikat ei tarvitse me igast kultuurist leida). See 
asjaolu näib viitavat, et muusika puhul on tegemist vähe malt 
niisama olemuslikku laadi nähtusega, kui seda on kõne. On 
üsna ilmselge, et inimesed vajavad muusikat, kuigi küsi musele, 
miks nad seda vajavad, ei pruugi esimesel pilgul lei duda lihtsat 
ja selget vastust.

Püüdes süüvida muusika ja keele erinevustesse, võrrelgem 
alustuseks kaht žanri Lääne kultuuriruumi teatrikunstis – 
sõna lavastusi ja ooperit. Arvestatava asjakohase kogemuseta 
vaatajat või kuulajat, kes satub jälgima ooperit, võib alguses 
tabada sügav pettumus. Sõnalavastusega võrreldes on ooper 
oma loomult tihti staatilisem. Eriti kui tegemist on nn 
numbri ooperiga, ei tarvitse pika aja jooksul laval üldse mitte 
midagi juhtuda (näiteks kui ooperi naispeategelane laulab 
aariat sellest, kui kirglikult ta meespeategelast armastab). 

4
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Ooperisolistide välimus ei tarvitse vastata nende poolt kehas-
tatavate tegelaste olemusele: kui ooperi keskseteks tegelasteks 
on armastajapaar ning meespeategelast laulab tenor, siis on 
harva tegemist pika ja sihvaka osatäitjaga. Ooperite süžeed 
pole tihti kuigi realistlikud: sageli pärinevad nad kas antiiksest 
(nt Händel, Gluck) või rahvuslikust mütoloogiast (Wagner). 
Kui ooperi aluseks võtta proosatekst või näidend, ei pääse 
libretist mööda muudatuste tegemisest originaalis, kusjuures 
sõna lavastuse loogika järgi võib olla neid muudatusi raske 
mõista. Näiteks ühe maailmas kõige tuntuma ooperi, Mozarti 
“Figaro pulma” sisu võib lühidalt (kuigi võib-olla veidi küüni-
liselt) kirjeldada kui ühe päeva jooksul Sevillas toimuvat usku-
matult intriigiderohket partnerivahetust, mis lõpeb sellega, 
et neljanda vaatuse lõpus seisab laval neli (!) kohe abielluma 
hakkavat või juba abielus olevat õnnelikku paari. 

See näib viitavat, et ooperi aluseks peab olema mingi hoo-
pis teine väärtustesüsteem (või poeetika) kui sõnalavastuses. 
Ooperi kvaliteeti ei saa hinnata sõnalavastuse kriteeriumide 
järgi. “Puumõõkadega laval vehkivaid pakse tenoreid” saab 
halvus tada vaid see, kes ooperi olemusest palju ei taipa. Lühi-
dalt võiks ooperi erinevuse sõnalavastusest kokku võtta nii. 
Esi teks, kõige tähtsamaks elemendiks ooperis on muusika, 
mille vajadustele peab olema allutatud kõik muu. Hea lavas-
taja suudab kindlasti muuta ooperi niisama vaatemänguliseks, 
kui seda on hea sõnalavastus, ent see vaatemängulisus ei tohi 
mingil juhul kahjustada ooperi muusikalist külge (nt ei tohi 
lavastaja unustada, et laulda on võimalik ainult mõnes teatud 
kindlas asendis, tavaliselt seistes, et laulja peab saama jälgida 
orkestriaugus seisvat dirigenti, jms asju). Teiseks, kui püüda 
analüüsida, millele keskendub tavaliselt ooperi libreto (seda 
eriti võrrelduna libreto aluseks oleva kirjandustekstiga), siis 
näeme, et libreto asetab teravdatult ooperi fookusesse tege-
laste emotsioonid. Ja et kõige tugevamad emotsioonid inimese 
elus on tavaliselt seotud armastusega, siis ongi maailma kõige 
populaarsemate ooperite sisuks armastus. Näiteid selle kohta 
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on nii palju, et neid siin üles lugema hakata vist ei tasuks. 
Mui dugi leidub sellestki reeglist üksikuid erandeid – ooperi-
literatuuri klassikast näiteks Mussorgski “Boriss Godunov”. 
Selle ooperi keskmes on armastuse asemel võim, mis teata-
vasti suudab samuti inimestes tekitada tugevaid emotsioone. 
Et võimumängud iseloomustavad traditsioonilises ühiskonnas 
pigem mehi kui naisi, siis võib ooperi süžee rajamisel võimule 
tekkida raskusi naispeategelaste lülitamisega tegevusse (nagu 
me “Boriss Godunovi” puhul ka näeme). 

Nii saame teha kogemusel põhineva järelduse, et muusika 
funktsioonid kultuuris peavad olema mingil moel seotud 
inimeste emotsioonidega. Tulles tagasi muusika ja keele tea-
tava paralleelsuse juurde, võiks nüüd küsida: kui keele, seal -
hulgas kõne ülesandeks on informatsiooni vahendamine ini-
meste seas, kas tohime siis oletada, et analoogia põhjal kõnega 
on muusika ülesandeks emotsioonide vahendamine ühiskonnas 
ühelt indiviidilt teisele? Ilmselt mitte, sest emotsioone ei ise-
loomusta niivõrd mitte nende edasikandumine ühelt indi-
viidilt teisele (kuigi ka see pole võimatu; nt ühe inimese rõõm 
või kurbus võib tahtmatult nakatada ka teist), vaid nende 
kogemine. Teiste sõnadega, kui küsida, kas muusika otstarbeks 
on emotsioone edasi anda või neid muusika kuulajas tekitada 
(ehk indutseerida), siis õigemana kahest vastusest tundub 
teine. Postulaati muusika võimest emotsioone tekitada on 
liht sam siduda ka nende esteetiliste teooriatega, mis eitavad 
muusikas niisugust laadi konkreetse sisu olemasolu, nagu 
sellest saab rääkida näiteks kirjandusteoste ja figuraalse kuju-
tava kunsti puhul. Nn puhta muusika teooria pooldajatest 
on Lääne kultuuris ilmselt kõige enam tuntud kriitik Eduard 
Hanslicki (1825–1904) ja helilooja Igor Stravinski (1882–
1971) seisukohad.38 

38 Hanslicki vaateid tuntakse peamiselt tema raamatu “Muusikaliselt 
ilusast” põhjal: Vt E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beit-
rag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst. Leipzig, 1891. Stra vinski 
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Muusika ja inimese emotsioonide vahelise tiheda seose pu-
hul on õieti üllatav, kui vähe on seda teemat teaduses käsit-
letud. Osalt võib niisugust olukorda seletada raskustega, mis 
tekivad, kui püüda psühholoogias (mille pärusmaaks peaks 
muu hulgas olema emotsioonide uurimine) välja arendatud 
teoreetilisi kategooriaid laiendada muusika ja emotsioonide 
vahe korrale. Illustreerigem seda lihtsa näite abil. Psühho loogi-
lises emotsiooniteoorias on tavaks eristada vähemalt nelja nn 
põhiemotsiooni, milleks on rõõm, kurbus, viha ja hirm, vahel 
lisatakse sellesse ritta viienda elemendina ka vastikus. Selle 
loet elu puhul torkab esmalt silma, et viiest neli – kurbus, 
viha, hirm ja vastikus – on negatiivse märgiga ning ainult üks 
– rõõm – positiivsega. Samas on selge, et muusikaga tegelema 
(üks kõik kas seda esitama või kuulama) motiveerib inimesi 
ilmselt kõige sagedamini just rõõm, mida see tegevus suudab 
ini mestele pakkuda.39 Oleks raske vastu vaielda väitele, et 
muu sika suudab kuulajates tekitada nii rõõmu kui kurbust (ja 
mõ nede uurijate arvates neid emotsioone ka sisaldada: eri ajas-
tute muusikast võib leida näiteid, kus üks või teine vormiosa 
on juba oma määratluselt kindla emotsionaalse sisuga; vrd nt 
missa erinevaid osi). Ent psühholoogiast tuntud ülejäänud 
põhi emotsioone – viha, hirmu ja vastikust – oleks muusikaga 
seostada üsna keerukas. Kes hakkaks vabatahtlikult tegelema 
muusikaga, mis äratab temas viha, hirmu või vastikust? Siit 
näeme, et nn põhiemotsioonide rakendamisega muusika ja 

pidas pärast Euroopast lahkumist sarja loenguid Harvardi ülikoolis, 
mis on samuti avaldatud raamatuna: I. Stravinsky, Poetics of Music in 
the Form of Six Lessons. Cambridge, 1947. 

39 Siin on võib-olla kohane meenutada tuntud ameerika dirigendi ja 
helilooja Leonard Bernsteini (1918–1990) iseloomuliku pealkirjaga 
populaarset raamat, mis on tõlgitud ka eesti keelde: L. Bernstein, 
Rõõm muusikast. Tlk V. Ojamaa. Tallinn, 1982. Või ka kunagi amee-
rika etnomusikoloogide jututoast meelde jäänud ütlust: “Pole kunagi 
juhtunud kohtama muusikut, kes oleks oma elukutsevalikut kahet-
senud” (Never met a musician who regretted being one). 
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emotsioonide suhte käsitlemisel kaasneb üsna tõsiseid raskusi. 
Samas oleks ilmselt liiga lihtsustav ka arvata, nagu otsiksid 
inimesed muusikast vaid positiivseid emotsioone. Mažoori ja 
minoori esmased konnotatsioonid emotsioonide sfääris on seo-
tud rõõmu ja kurbusega. Ent mitmete Euroopa rahvaste muu-
sikas näib minoorse laadi kasutamine mažoorsega võrreldes 
olevat laiemalt levinud. Kas see võiks osutada sellele, et kur-
bus on muusikaga mingil moel tihedamalt seotud kui rõõm? 
(Näiteks meile küllaltki tuttavas kitarri saatel esitatava vene 
populaarmuusika traditsioonis, samuti mingis osas soome 
populaarmuusikast näivad domineerivat minoorses laadis 
lood.) 

Ilmselt on muusika ja emotsioonide vahekorra keerukus 
üheks põhjuseks, miks enam kui pool sajandit tagasi on amee-
rika muusikateadlase Leonard Meyeri (sünd 1918) ühes tun-
tu mas raamatus “Emotsioon ja tähendus muusikas”40 muu-
sika poolt tekitatavate (või muusikas sisalduvate) emotsioo-
nide täpsemast määratlusest samahästi kui mööda mindud. 
Selle asemel keskendub Meyer oma raamatus inimese emot-
sionaalsete reaktsioonide tekke protsessuaalsetele aspektidele 
muusika kuulamisel ehk teiste sõnadega, otsib vastust küsi-
musele, kuidas täpsemalt muusika kuulajas emotsioone teki-
tab. Meyer lähtub muusikast kui ajas lahti rulluvast protsessist 
ning määratleb muusikat kui ühel ja samal ajal kõlavate 
helikombinatsioonide pikka järgnevust, kus iga helikombi nat-
sioon tekitab informeeritud kuulajas (st sellises kuulajas, kes 
on vastava muusikatraditsiooniga tuttav) ootusi selle suhtes, 
milline peaks olema antud helikombinatsioonile järgnev kom-
bi natsioon. (Näiteks dominantseptakord tekitab klassikalise 
harmoonia reeglitega tuttavas kuulajas ootuse, et see akord 
lahe neb toonika kolmkõlasse.) Need ootused võivad täituda 
täielikult (dominantseptakord laheneski toonika kolmkõlasse), 
täituda osaliselt (tegu oli katkestatud kadentsiga ning domi-

40 L. Meyer, Emotion and Meaning in Music. Chicago; London, 1956.
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nantseptakord lahenes hoopiski VI astme kolmkõlasse, või siis 
elliptilise modulatsiooniga, kus see akord lahenes I astmelt 
üles ehitatud septakordi ehk IV astme dominanti), või jääda 
hoopiski täitumata (tegu oli dodekafoonilise muusikaga ning 
dominantseptakord esines muusikas dodekafoonia seisukohalt 
juhusliku helikombinatsioonina). Meyeri arvates sõltuvad 
kuu lajate emotsionaalsed reaktsioonid muusikale sellest, kui 
suurel määral muusika kulgemisel täituvad need prot sessuaal-
sed ootused, mida kõlava muusika iga hetk kuulajas tekitab. 
Kui ootused täituvad täielikult, võib kuulaja hinnata sellist 
muusi kat igavaks. Kui nad ei täitu üldse, siis teeb kuulaja tava-
liselt enese jaoks järelduse, et ta ei saanud sellest muusi kast 
aru. Ootuste (musical expectations) mõõdukas täitumine on 
ilmselt see, mida haritud kuulaja muusikalt ootab: et muusikat 
kuulata oleks ühelt poolt huvitav, ent teisalt oleks kuulatava 
muusika kulgemise loogika ka üldjoontes taibatav.

Muusikateaduses on hiljuti tähelepanu juhitud sellele, kui-
das kuulaja hoiak muusikasse võib olla põhimõtteliselt kahe-
sugune: kas muusikat kirjeldav või seda väärtustav.41 Näib, et 
muusikast mõtlemise ja kirjutamise ajaloos on seni Lääne kul-
tuuris peamiselt domineerinud oma uurimisobjekti kirjeldav 
hoiak. Süvamuusika kontserdile minnes võib kavalehelt tava-
liselt lugeda seda, milline on kontserdil ette kantava süm foo-
nia või sonaadi struktuur, kuidas saaks sõnadega iseloomustada 
selle teose esimese osa pea- või kõrvalteemat, kuidas teos 
suhestub helilooja ülejäänud loominguga, millised sündmused 
heli looja elus seostuvad teose loomisega jms. Seda laadi tead-
mised on üldiselt seotud muusikateose või selle konteksti 
kirjelda misega ning lähtuvad eeldusest, et kuulaja võime muu-
sika teose struktuuri teadvustada ning oskus teost laiemasse 
konteksti asetada peaks aitama tal muusikateost paremini 

41 N. Cook, N. Dibben, Musicological approaches to emotion. Rmt-s: 
Music and Emotion: Theory and Research. Ed. by P. N. Juslin, J. A. 
Sloboda. Oxford, 2001, lk 45–70.
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nautida. Selline eeldus võib (kuid ei tarvitse) kehtida eeskätt 
Lääne professionaalses muusikakultuuris, mis briti muusika-
teadlase Nicholas Cooki (sünd 1950) tabava võrdluse kohaselt 
on kujunenud omalaadseks “muusikateoste muuseumiks”.42 
Teiste sõnadega, Lääne süvamuusikakultuuris suhtutakse muu-
si ka teosesse eelkõige kui pildisse kunstimuuseumis. Nagu 
kunsti muuseumit võib määratleda kui pildikogu, nii võib 
Lääne muusikakultuuri määratleda kui teoste kogu. Seetõttu 
muu tub tähtsaks pildi (muusikateose) loomise aeg, selle loomi-
sel kasutatud kompositsioonitehnika jpt kunstiloome lõpp-
produkti – teost – iseloomustavad tunnused.

Muusika asend Lääne omast erinevates kultuurides ei tar-
vitse aga üldse olla määratletud teosekeskse mudeli kaudu 
(ja mida aeg edasi, seda vähem on ta seda ka Lääne kultuuris 
eneses). Muusika peamine erinevus kujutavast kunstist on 
selle protsessuaalsus ehk lahtirullumine ajas. Mida suurema 
vabaduse saavutab kuulaja selle üle otsustamisel, kas ja millist 
muusikat ta ühel või teisel ajahetkel kuulata tahab, seda frag-
mentaarsemaks muutuvad tema muusika kuulamise harju-
mused. Üldiselt ei takista ju peaaegu mitte miski kuulajat 
omatahtsi otsustamast, millal ta lülitab raadio või heli plaadi-
mängija sisse ja millal välja. Näib, et tänapäeva ühiskonnas 
muutub järjest olulisemaks muusika terapeutiline funktsioon. 
Muusikat kasutatakse üha enam ja enam lõõgastumiseks, et 
vabaneda psühholoogilistest pingetest, ja sellisel puhul näib 
teosele tuginev arusaam muusikast kaotavat küll igasuguse 
tähtsuse. Muidugi, küllap võib muusikateraapias lõõgastu-
miseks efektiivselt kasutada ka näiteks Mozarti 40. sümfoonia 
esimest osa, ent selle muusika sobivus pingete maandamiseks 
ei sõltu vist põrmugi sellest, kas teose loomisel on kasutatud 
sonaadivormi, ega sellest, millised asjaolud helilooja bio graa-
fias seostuvad selle teose sünniga. Muusikaterapeudile oluliste 
muusika tunnuste hulka võiksid kuuluda hoopiski selle tämbri-

42 N. Cook, Music: A Very Short Introduction. Oxford, 2000.
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line ja faktuuriline iseloom või laadilised ja nendest tulenevad 
harmoonilised ja meloodilised iseärasused – see, mida kõne-
keeles vahel tähistatakse ingliskeelse sõnaga sound.

Ka rahvamuusikas ja populaarmuusikas jääb teose mõiste 
Lääne klassikalise süvamuusikaga võrreldes ontoloogiliselt palju 
kaugemale perifeeriasse, kui tal seal üldse mingit täht sust on. 
Mõelgem läänemeresoome vanema rahvalaulu (ehk regi laulu) 
peale, kus peamiseks muusika kulgemist määravaks teguriks 
on kaheksast silpnoodist koosnev värsirida. Vaevalt oskab 
regilaulu esitaja või eestlaulja (kes ühtlasi suurel määral toimib 
heliloojana, kuigi ta ei tarvitse olla viisi ega ka sõnu päri selt ise 
välja mõelnud) laulma hakates täpselt öelda, mit mest reast 
esitusele tulev laul saab koosnema. Selleks on impro visatoorne 
element niisugust tüüpi muusikas liiga tugev, mis kokkuvõttes 
näitab samuti, et regilaulu kirjeldamisel pole teose mõistega 
kuigi palju peale hakata. Midagi samalaadset võib täheldada ka 
näiteks džässmuusika puhul. 

Võib-olla oleks muusikateaduslikus diskursuses mõtet 
muu sika kirjeldamise mitmesaja aasta pikkuse traditsiooni 
kõrval Lääne kultuuris hakata rohkem uurima seda, kuidas 
inimesed muusikat väärtustavad: püüda otsida vastuseid küsi-
mustele, miks üht või teist laadi muusika inimesele meeldib, 
kuidas on kuulatava muusika valik seotud inimese emotsio-
naalse seisundiga antud hetkel, kui palju ja mis asjaoludel ini-
mene tänapäeva linnatsivilisatsiooni tingimustes muusikaga 
üldse kokku puutub, milline on muusika kuulamise mõju ini-
mese teadvuses toimuvatele protsessidele jne. Põhiliselt tuleb 
“inimese” all siin silmas pidada kuulajat, sest paraku on täna-
päeval valdav osa kokkupuuteid muusikaga passiivset laadi, ent 
selle kõrval ei maksa unustada ka neid, kes tegelevad muusi-
kaga aktiivselt – lauljaid ja pillimängijaid, sealhulgas nii kutse-
lisi kui ka harrastajaid, keda meie seas tegelikult polegi nii 
vähe.
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Muusika väärtustamist uurivate tööde seas peatume järgne-
valt pisut põhjalikumalt uurimusel, mille objektiks on indiviidi 
nn tippelamused (peak experiences). Ilmselt on igaühe elus esi-
nenud nii tugevaid emotsionaalseid kogemusi, et ta neid elu 
lõpuni ei unusta. Paljudel (tõenäoliselt enamikul) on nende 
tippelamuste seas ka selliseid, mis on seotud muusikaga. Mõni 
aeg tagasi tuli Uppsala ülikooli muusikapsühholoogia professo-
rile Alf Gabrielssonile pähe mõte paluda inimesi kirjeldada 
vabas vormis kirjalikult oma muusikalisi tippelamusi.43 Sama 
eks perimenti, millest võttis osa umbes poolsada küsitletavat, 
püüdsime hiljuti korrata ka Eestis.44 Küsitletud jagunesid laias 
laastus kahte rühma – need, kelle kutsetegevus on seotud 
muusikaga, ja need, kelle suhe muusikaga on harrastuslikku 
laadi. Nimetame esimest rühma edaspidi tinglikult muusi-
kuteks ja teist rühma mittemuusikuteks. Küsitletute seas oli 
eri soost, rahvusest ja eri vanuses inimesi. Nendelt saadud 
muu sika lise tippelamuse kirjelduse pikkus võis varieeruda paa-
rist lausest kuni paari leheküljeni.

Et küsitletud ei olnud oma elamuste kirjeldamisel mitte 
kui dagi piiratud, siis tuleb kirjelduste analüüsi alustada selle 
väljaselgitamisega, milliseid tippelamuste aspekte on kirjel-
dustes üldse vajalikuks peetud nimetada. Gabrielsson ja tema 
kolleegid Uppsalast on teinud ettepaneku analüüsida tipp-
elamuste kirjeldusi seitsmest eri kategooriast lähtudes. Need 
oleksid järgmised:

(1)  füüsilised reaktsioonid, nt pisarad silmis või kananahk 
ihul;

(2)  erinevate tajumodaalsustega (kuulmine, nägemine jt) 
seotud kirjeldused, eeskätt muusikast (helidest) ene-

43 A. Gabrielsson, Emotions in strong experiences with music. Rmt-s: 
Music and Emotion: Theory and Research, lk 431–449.

44 Vt selle kohta lähemalt: H. Saare, Tugevad muusikalised elamused, 
nende kategoriseerimine ja seos isiksuseomadustega. (Bakalaureuse-
töö.) Tartu ülikooli psühholoogia osakond, 2005.
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sest lähtuvad, aga ka visuaalse tajuga suhestuvad tipp-
elamuse aspektid, nt esitaja(te) välimus ja käitumine 
kontserdil;

(3)  tunnetuse üldise iseloomu muutumine, nt muusika 
kogemisel tekkivad mõtted, mälestused ja kujutlus-
pildid;

(4)  muusika tekitatud emotsioonid;
(5)  eksistentsiaalsed (nt elu mõte), transtsendentaalsed ja 

religioossed kogemused;
(6)  uute isiksuslike ja sotsiaalsete aspektide kogemine (nt 

katarsis ehk sisemine kirgastumine);
(7) muud, üldisemat laadi kogemused (nt situatsiooni ainu-

laadsus või selle sõnalisele kirjeldamisele allumatus).

Üsna ootuspäraselt kirjeldavad muusikud ja mittemuusikud 
oma muusikalisi tippelamusi mõneti erinevalt. Kõige rohkem 
leidub mõlema rühma liikmete intervjuudes tajumise eri 
aspek tide ning muusika kuulamisel kogetud emotsioonidega 
seo tud kirjeldusi (2. ja 4. kategooria). Muusikutel mahub 
kõige sagedamini esinevate kategooriate esikolmikusse veel 
tunne tusega seotud 3. kategooria, mittemuusikutel aga füüsi-
liste reaktsioonidega seotud 1. kategooria (“pealaest jalatallani 
käisid pidevad külmavärinad”). Muusikute tippelamuste kirjel-
dustes on mittemuusikutega võrreldes palju enam tähele pane-
kuid muusika struktuuri ja selle esituse iseloomu kohta (“ela-
muse garanteeris juba ainuüksi intonatsiooni puhtus, seda 
eriti topeltnootides”; silmas on peetud ilmselt viiuli või tšello-
mängu kuulamisel saadud elamust). Kaudselt kinnitavad küsit-
luse tulemused, et kuigi professionaalne tegelemine muusi kaga 
sugugi ei välista võimalust saada muusika kuulamisel suuri ja 
sügavaid elamusi (nagu võib-olla võiks arvata), on muusi kute 
suhe kuulatavasse sootuks teadvustatuma ise loomuga kui 
mittemuusikutel.

Ent üks kõige olulisemaid muusikaliste tippelamuste uuri-
misel saadud tulemusi on järeldus, et muusika enese mõju 
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kõrval osalevad tugevate elamuste kujunemises ka tegurid, mis 
muusikaga ei tarvitsegi olla otseselt seotud. Hendrik Saare töö 
näitab, et tugevate elamuste tekkimise eelduste hulka kuulu-
vad inimese isiksuseomadused, situatsiooni mõju (“spetsid on 
laval ja saali täidab kontserdi alguse ekstaas”), inimese emotsio -
naalne seisund jmt ning et muusika roll seisneb tihti eeskätt 
pigem muusikalise elamuse vallandamises kui selle loomises. 
Muusikat võiks sel juhul võrrelda justkui omamoodi anumaga, 
mille kuulaja talle eriomase sisuga täidab. Kui anu mat poleks, 
ei saaks seda ka millegagi täita, ent teisest küljest ei ole anuma 
kuju kuigivõrd seotud tema sisuga. Ameerika psühho loogid 
on kirjutanud nn darling-that’s-our-tune-teoo riast (umbes 
siis: “näh, musi, see on ju meie lugu”). Siin pee takse silmas, 
et inimene saab oma kõige tugevamad muusika lised elamused 
tihti teismeeas, kui emotsionaalselt ollakse ümbrit seva suhtes 
kõige enam avali, ning mil tavaliselt saa dakse ka esimesed 
armastusega seotud kogemused. Sel perioo dil kujunenud 
muusikalised eelistused on tugevad ning jäävad tavaliselt 
püsima kogu eluks. Näiteks 1950. aasta paiku või pisut hiljem 
sündinud inimeste (isegi ühe praeguse Venemaa tipp-poliitiku 
Sergei Ivanovi!) muusikaliste eelistuste tipust võib tihti leida 
biitlid ja Paul McCartney, kümme aastat hilisema generatsiooni 
maitse-eelistusi on aga olulisel määral kujundanud ansambel 
ABBA. Samal ajal võib niisugune muusika aastakümneid 
vanema generatsiooni jätta täiesti ükskõikseks või siis tekitada 
neis sootuks võõristust. 

Ent muusika ja emotsioonide vahekorra laiemal käsitle-
misel ei pääse päriselt mööda ka negatiivsetest emotsiooni-
dest. Tihti on professionaalse muusiku kutsetegevusega seotud 
suurem või väiksem annus esinemisärevust, mida eespool 
tutvus tatud põhiemotsioonide psühholoogilisest eritlusest 
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lähtu des oleks täpsem nimetada lavahirmuks.45 Lavahirm kui 
nähtus on tegevmuusikute seas levinud rohkem, kui seda tava-
liselt julgetakse tunnistada. Eri küsitluste andmetel möönab 
lavahirmu kui nende kutsetegevust mõjutava teguri tähtsust 
15–25 protsenti muusikutest, sealhulgas mitmed maailmas 
laialdast tunnustust leidnud interpreedid, näiteks laulja Lu-
ciano Pavarotti või pianist Arthur Rubinstein. Lavahirmu mõju 
inimesele on paljutahuline ning see võib avalduda füsio loogi-
liste (higistamine), afektiivsete (paanika), tunnetuslike (mälu-
häired) ja käitumuslike (käed värisevad) reaktsioonide kaudu.

 

Joonis 4.1. Lavahirmu (esinemisärevuse) ja soorituse edukuse vahe-
line seos joonise kujul. Horisontaaltelg (x-telg) vastab ärevuse suure-
ne misele ning vertikaaltelg (y-telg) esituse kvaliteedi paranemisele. 
Mõõdukas ärevus suurendab soorituse edukust (tagurpidi u-tähe 
vasak “jalg”), kui aga ärevus ületab optimaalse piiri (u-tähe kesk-
koht), siis hakkab edukus kiiresti ja katastroofiliselt langema (u-tähe 
parem “jalg”).46

45 Mitmed muusikud eelistavad lavahirmu asemel rääkida “esinemis-
ärevusest”, sest leiavad, et sõna “hirm” väljaütlemine ise võib juba 
aidata kaasa vastava emotsionaalse seisundi süvenemisele.  

46 Joonise idee pärineb: A. Steptoe, Negative emotions in music ma king: 
The problem of performance anxiety. Rmt-s: Music and Emo tion: 
Theory and Research, lk 297. 
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On leitud, et mõõdukas esinemisärevus võib mõjuda muusika 
esituse kvaliteedile pigem soodustavalt kui pärssivalt, kuid kui 
ärevus ületab teatud piiri ning väljub kontrolli alt, on sellel 
esituse kvaliteedile tavaliselt katastroofiline mõju. Seost esine-
mis ärevuse ja esituse kvaliteedi vahel saab kujutada tagurpidi 
U-kujulise graafikuna (vt joonis 4.1), kus optimaalne suhe 
ärevuse ja eduka soorituse vahel vastab U-tähe kumerusele.

Kas liigse esinemisärevusega on võimalik võidelda ja seda 
ületada? Kindlasti on, kuigi universaalseid retsepte anda ei 
oska siin paraku vist mitte keegi. Lootus, et lavahirm tasapisi 
kaob muusiku professionaalse kogemuse kasvades, ei tarvitse 
alati täituda. Intervjuud muusikutega on näidanud, et lava-
hirmuga püütakse toime tulla laias laastus kahel moel: me-
dika mentoossete ning kognitiiv-käitumuslike vahendite abil. 
Esimene moodus viitab lihtsamalt öeldes ravimite kasuta-
misele. Selleks otstarbeks kasutatavad ravimid jagunevad oma-
korda kaheks: rahustiteks ja nn beetablokaatoriteks. Arstid 
soovitavad üsna tungivalt püüda vältida rahustite (trankvili-
saatorite) nagu vaalium, xanax jt tarbimist lavahirmuga võitle-
misel, sest ühelt poolt võivad need aja jooksul kaotada oma 
mõju ning teiselt poolt tekitada patsiendil ravimisõltuvuse. 
Beetablokaatorite nime all tuntakse selliseid ravimeid, mis 
aeg lus tavad inimese füsioloogilisi mehhanisme, näiteks madal-
davad südametegevuse kiirust ja/või vererõhku. Neid on 
arstide arvates ohutum kasutada kui rahusteid, kuigi ka siin 
ei maksaks unustada, et mis tahes ravimite võtmisega võivad 
organismi individuaalsest reaktsioonist tulenevalt kaasneda 
negatiivsed kõrvalmõjud. Seetõttu tuleks liigse esinemis äre-
vusega võitlemiseks soovitada eeskätt kognitiiv-käitumuslikku 
teraapiat, mis püüab muusiku liigseid pingeid ja ärevust 
leeven dada probleemide teadvustamise ning nende nii-öelda 
lahtirääkimise abil. 

Muusika ja emotsioonide vahekorra uurimisel pakub väga 
tänuväärset ainet filmikunst, täpsemalt muusika kasutamine 
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filmides. Filmis on muusikal harva iseseisvat tähendust 
– pigem on filmimuusika ülesandeks, kui kasutada majandus-
teooriast pärit analoogiat, toota filmile “lisaväärtust”: kriip su-
tada alla ekraanil toimuva poolt vaatajas vallandatud emotsio-
naalset reaktsiooni, viidata mingile teisele plaanile, mis ekraa-
nil toimuvast tegevusest otseselt ei tulene, tekitada sidusust 
teineteisele vastanduvate naaberepisoodide vahel jpt. Täna-
päeva heliloojatest on filmitegijate seas tavatult populaarseks 
osutunud Arvo Pärdi (sünd 1935) muusika. Hinnanguliselt 
võib filmide hulk, kus Pärdi muusikat on kasutatud, küündida 
sadadesse.47 Juba nimetatud briti muusikateadlase Nicholas 
Cooki arvates on selle põhjuseks helilooja kasutatavate muu si-
ka liste väljendusvahendite nappus, mis muudab selle muusika 
filmi sisust tulenevate lisa- ja kõrvaltähenduste jaoks era-
kordselt avatuks.48 Näiteks Cannes’i filmifestivalil esimese 
dokumentaalfilmina 2004. aastal peapreemia võitnud Michael 
Moore’i teoses “Fahrenheit 9/11” on stseen, kus inimesed 
vaatavad terroristide poolt rünnatud pilvelõhkujate kokku-
varise mist Manhattanil New Yorgis, kusjuures operaator ei 
jäädvusta mitte purunevaid maju, vaid taevasse vaatavate ini-
meste nägusid, kes majade purunemist jälgivad. Selle taustaks 
kõlab Pärdi “Cantus Benjamin Britteni mälestuseks”, mille pea-
miseks funktsiooniks on filmis kujutatava põhjal vallan dunud 
emotsioonide rõhutamine ja süvendamine.49 

47 Mõtlen siin eeskätt filme, kus kasutatakse Pärdi varem loodud teo-
seid. Selle kõrval on Pärt kirjutanud filmidele (peamiselt anima- ja 
doku mentaal filmidele) ka originaalmuusikat.  

48 Vt J. Ross, “Nähtusi tuleb uurida seetõttu, et nad on olemas, mitte 
sellepärast, et nad on head või halvad.” Intervjuu muusikateadlase 
Nicholas Cookiga. Vikerkaar 2005, nr 3, lk 87–91.

49 Sootuks teistsugune on muusika funktsioon ühes stseenis Michael 
Haneke filmist “Klaveriõpetaja” (2001). (Filmi aluseks on austria 
kirjaniku Elfriede Jelineki 2004. aastal Nobeli auhinna saanud ja ka 
eesti keelde tõlgitud romaan: E. Jelinek, Klaveriõpetaja. Tlk L. Truus-
Mittelmayr. Tartu, 2005.). Peategelane, Viini muusika akadeemia 
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Viimane muusika ja emotsioonidega seotud teema, mida 
selles peatükis tahaksin lühidalt käsitleda, on klassikaline suur 
sümfooniaorkester ning selle liikmete psühholoogilised proto-
tüübid. Orkestri ja dirigendi tihti komplitseerituks kujunevate 
suhete analoogina on tihti osutatud rahva ja ainuvalitseja 
suhetele: sellest on väga mõjukalt kirjutanud Theodor Adorno 
(1903–1969),50 ent samale teemale keskendub ka itaalia 
režissöör Federico Fellini oma kuulsas filmis “Orkestriproov” 
(Prova d’orchestra, 1978). Kuid muusiku igapäevane kogemus 
näitab üsna veenvalt, et ka üksikute pillirühmade esindajad – 
nt viiuldajad või metsasarvemängijad – paistavad sageli esin-
davat teatud kindlate psühholoogiliste tunnustega tüüpe, 
mis sealjuures teiste pillirühmade esindajatest silmatorkavalt 
erinevad.51 Kõigepealt torkab enamiku tänapäeva sümfoonia-
orkestrite puhul silma eri soost mängijate erinev osakaal pilli-
rühmades, mis muidugi on iseenesest mõistetav: vask- ja löök-
pillide mängimine võib füüsiliselt olla nii raske, et naistel oleks 

klaveripedagoog Erika Kohout viibib külas ilmselt kõrg klassi kuulu-
vas perekonnas, kus harrastatakse ka kodust musitseeri mist. Kõlab 
teine osa Andante Franz Schuberti Triost klaverile, viiulile ja tšellole 
op 100. Külast lahkunud, ei lähe Erika mitte koju, vaid siirdub kuhu-
gi mujale, läbides kiirsöögikohti, immigrantidest tulvil tunneleid, st 
selgelt alamklassi tunnustega keskkonda. Seal juures kõlab taustana 
endiselt Schuberti Andante, mis filmi visuaalse plaaniga on sattunud 
teravasse kontrasti. Ning alles siis, kui režissöör Schuberti muusika 
nagu noaga lõigatult katkestab ning kõlama hakkab standardne tümps, 
taipab vaataja Erika teekonna eesmärki – selleks on sekspood, kuhu 
Erika on tulnud pornofilmi vaatama.

50 Vt Т. В. Адорно, Дирижер и оркестр: Социально-психологические 
аспекты. Пер. А. В. Михайлова. Rmt-s: Т. В. Адорно, Избранное: 
Социология музыки. Moskva; Sankt-Peterburg, 1999, lk 95–106; vt ka 
siinse raamatu 11. ptk-i.

51 Sellest on kirjutanud John Booth Davies: J. B. Davies, The Psycho-
logy of Music. London, 1978.
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seda elukutset pidada üsna keerukas.52 Ent viiuldaja ja vask-
pillimängija töö orkestris erineb teineteisest ka muus mõttes. 
Viiuli rühmas on mängijaid palju ning kui keegi neist peaks 
eksima (nt mängima vale nooti), siis eksimuse sooritajale 
oskaks täpselt osutada ilmselt vaid kogenud dirigent ning väga 
väike osa publikust (kui sedagi). Üksikute vaskpillide tarvis 
see vastu on orkestris tavaliselt vaid paar mängijat, vaskpillide 
helid aga on nii tugevad, et nad ei jää peaaegu iialgi kuulajale 
märkamatuks. Liiatigi on esimese noodi puhumine meloodias 
nendega üsna suurt täpsust ja kontsentratsiooni nõudev tege-
vus, kus eksimused ei ole harvad. Kui metsasarvemängija 
peaks mõne noodi mängimisel eksima, siis ei õnnestu tal tava-
liselt märkamatuks jääda ei publiku ega dirigendi eest. Siit 
näeme, et kuigi vaskpillipartiide osakaal vähemalt klassikalise 
muusika partituurides on väiksem kui keelpillipartiidel, on 
nende esitamine seotud mõnevõrra suurema pinge ja vastu-
tusega. Pole võimatu, et need erinevused tingivadki eri pillide 
mängijate seas erinevate psühholoogiliste tüüpide kujunemise 
– umbes nii nagu Pierrot, Malviina jt keskaegses commedia 
dell’artes. 

Öeldu peaks olema lugejat piisavalt veennud selles, et 
muusika ja emotsioonide vahekorra käsitlemisel tuleb kokku 
puutuda selle suhte nii paljude tahkudega, et rääkida mingist 
ühestainsast või ka ühest valdavast muusikaliste emotsioonide 
teooriast pole võimalik. Nii jääb üle piirduda kokkuvõtet 
tehes vaid väga üldist laadi järeldustega. Kindlasti on muusika 
üheks peamiseks funktsiooniks tänapäeva ühiskonnas püüda 
teha inimesi paremaks ja õnnelikumaks ning sel viisil aidata 
neil elada. Keele’i ülikoolis (Inglismaal) töötava muusika-
psühho loogi John Sloboda ja ta kolleegide uurimistulemused 

52 Varasematel aegadel on naiste osakaal orkestrantide seas olnud palju 
väiksem ning mõnes konservatiivsete traditsioonidega vanas orkestris 
(nt Berliini filharmoonikud) ei ole neid ilmselt tänapäevalgi üle 10 
protsendi.
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osu tavad, et vähemalt pooled tänapäeva linnaelanikest kogevad 
muusika emotsionaalset mõju enesele keskelt läbi iga kahe 
tunni tagant, siis kui nad on ärkvel.53 Nii sagedased kokku-
puuted muusikaga näitavad kõigepealt kindlasti, kui “läbi 
imbunud” on muusikast tegelikult tänapäeva ühiskond, ent 
teisalt juhivad ka tähelepanu, et kui indiviid tahab oma elu ja 
isiksust ise teadlikult vormida (ning mitte lasta sel kujuneda 
tarbijalikes tõmbetuultes), tuleb tal järjest kindlakäelisemalt 
teha valikuid, kus, millal ja missugust muusikat ta eelistab 
kuulata ja mängida.

53 Vt J. A. Sloboda, S. A. O’Neill, Emotions in everyday listening to 
music. Rmt-s: Music and Emotion: Theory and Research, lk 415–
429.
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MUUSIKA JA 
ÜLEMHELIDE RIDA

Muusika on oma algolemuselt füüsikaline nähtus, 
mille käigus kombineeruvad üksteisega helid 
– mingi keha võnkumise tulemusel tekkivad prot-

sessid. Viiuli või kitarri puhul tekitab heli võnkuv keel, pasuna 
puhul selle korpusesse kätketud õhusammas ning trummi 
puhul mingi õõnsuse peale pingutatud nahk ehk membraan. 
Valdav osa Lääne muusikas kasutatavatest helidest on kindla 
kõrgu sega ning üldiselt teatakse ka muusikute seas lihtsat seost 
heli kõrguse ning tema võnke sageduse vahel. Mida kõrgem on 
heli, seda suurem on teda tekitanud keha võnkesagedus, ja 
vastupidi – madalaid helisid tekitavad väik sema sagedusega 
võnkuvad kehad. Muusika tege misel on kokku lepitud, et 
heli kõrguse seostamisel tema võnke sage dusega lähtutakse 
standardist, mille kohaselt esi mese oktavi la võnkesagedus 
vastab väärtusele 440 Hz (ehk 440 täisvõnget sekundis).54 
Siit on lihtne tuletada, et oktavi võrra kõrgema heli ehk 
teise oktavi la (a2 ehk A5) võnke sagedus peab esi mese heliga 
võrreldes olema kaks korda suu rem, siis 880 Hz, oktavi võrra 
madalama heli ehk väikese oktavi la (a ehk A3) võnkesagedus 
aga kaks korda madalam, 220 Hz.

Kõige selle taustal võib tunduda kummalisena, et kindla 

54 Saksa süsteemis tähistab esimese oktavi la-d a1, Ameerika süsteemis 
A4.

5



66

kõrgusega helide koosseisus leidub peale põhisageduse ka veel 
palju teisi, viimasest erineva sagedusega komponente, mida 
kutsutakse ülemhelideks ehk ülemtoonideks (vahel ka osa-
helideks ehk -toonideks). Kindla kõrgusega heli puhul on tema 
ülemtoonid põhisagedusega tavaliselt täisarvkordsetes suhe-
tes.55 Näiteks väikese oktavi la koosseisus on lisaks põhitoonile 
sagedusega 220 Hz ülemhelid 2 × 220 = 440 Hz, 3 × 220 
= 660 Hz, 4 × 220 = 880 Hz ja nii edasi. Teoreetiliselt on 
ülem  helide rida lõpmatu, ent muusikaga seoses tekib harva 
vaja dus rääkida osahelidest suurema järjekorranumbriga kui 
kuusteist. Vahemik esimesest osahelist ehk põhitoonist kuni 
kuue teistkümnenda osahelini hõlmab kokku neli oktavit. 
Tuleb veel märkida, et heli sageduskomponentide numerat-
sioon sõltub sellest, kas neid hakata altpoolt ülespoole lugema 
põhitoonist või sellele järgnevast komponendist alates. Sage-
dus komponentide jada 100-200-300 Hz võib ühel juhul nime-
tada esimeseks, teiseks ja kolmandaks osaheliks (kusjuures esi-
mene osaheli vastab põhitoonile), teisel juhul aga põhitooniks 
ning vastavalt selle esimeseks ja teiseks ülemheliks.

Traditsiooniliselt on ülemhelide rolli muusikas seostatud 
eelkõige heli tämbriga. Kaasaegse psühhoakustika rajaja Her-
mann von Helmholtzi ettekujutuse järgi sõltub heli tämbri 
iseloom ülemhelide vahekorrast üksteisega heli spektris.56 
Sellest, millised ülemhelid spektris on tugevad, millised aga 
nõrgad, tulenevad Helmholtzi arvates helide tämbrilised erine-
vused – miks kuulaja tajub viiuli heli klarneti helist erinevalt. 
Alles 20. sajandil on selgunud, et peale ülemhelide vahekorra 
avaldab tämbrile vähemalt sama suurt või isegi suure mat 
mõju heli muutumine ajas. Siin peetakse silmas eeskätt 

55 Osahelisid leidub muidugi ka nende helide koosseisus, millel kindlat 
kõrgust pole (näiteks enamiku löökpillide poolt tekitatud helid), ent 
sel juhul ei pea osahelid olema põhitooniga täisarvkordsetes suhetes.

56 H. v. Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physio-
logische Grundlage für die Theorie der Musik. Braunschweig, 1863.
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selliseid tegureid nagu heli atakk ehk selle puhkemine ning 
heli vaibumine. Näiteks klaveriheli puhul on selle atakk järsk, 
laulja poolt tekitatud heli puhul aga märksa laugem. Tõsi, 
kõneakustikas peetakse täishäälikute kvaliteedi pea mi seks 
eristajaks veel tänapäevalgi osahelide vahekorda heli spekt-
ris. Näiteks /a/-hääliku puhul on spektris tugevamad need 
osahelid, mis asuvad 700 ja 1100 Hz piirkonnas, /i/-hää liku 
puhul aga osahelid, mis asuvad 400 ja 1900 Hz piir kon nas. 
Kirjeldatud tugevate osahelide piirkondi spektris nime tatakse 
formantideks.

Joonis 5.1. Suure oktavi do (C ehk C2) ülemhelide rida. Kuue-
teistkümne alumise osatooni sagedused hertsides on esitatud joonise 
vasakus ääres olevas tulbas. Põhitooni sagedus on 65,4 Hz, teise osa-
tooni ehk esimese ülemheli sagedus 130,8 Hz jne. Kuusteist osa tooni 
katavad nelja oktavi suuruse helikõrgusala. 
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Kui iga loomuliku päritoluga heli57 koosseisus on ühel ja 
samal ajal palju eri sagedusega (ja eri kõrgusega) osatoone, 
siis võib õigustatult küsida, miks on nii, et kuulmine “nopib” 
nende seast välja ainult ühe osaheli – tavaliselt kõige alumise 
– ning käsitab selle osaheli kõrgust kogu heli kõrgusena. 
(Näiteks joonisel 5.1 kujutatud ülemhelide kompleksi kõrgu-
sena tajuvad kõik inimesed suure oktavi do-d, mis vastab 
sagedusele 65,4 Hz.) Sellele pealtnäha paradoksaalsele olu-
korra le on kuulmise uurijad eri aegadel andnud erinevaid sele-
tusi. Tallinna juurtega perekonnast pärit füüsik August See-
beck (1805–1849) oletas, et võib-olla ei määra kuulmine heli 
kõrgust mitte osahelide koosseisu järgi, vaid pillikeele või õhu-
samba võnkumise tulemusel tekkiva helilaine kuju põhjal.58 
Kindla kõrgusega heli lainekuju on perioodiliselt korduv ning 
perioodi pikkus on pöördvõrdeline heli põhitooni sagedusega. 
Näiteks kui heli põhitooni sageduseks on 100 Hz, siis võnku-
mist kirjeldav helilaine kuju kordub ostsillogrammil (ehk 
sonagrammil) 1 : 100 = 0,01 sekundi (ehk iga 10 millisekun-
di) möödudes. 

20. sajandi teisel poolel populaarseks saanud teooriate järgi 
aga on helikõrguse taju inimese teadvuses nn kuju-tuvastus-
lik59 protsess. See tähendab, et kuna inimest juba sünnist 
saa dik (või isegi enne seda, sest helisid on viimastel rasedus-
kuudel võimeline tajuma ka alles sündimata loode) ümbrit-
sevad kindla kõrgusega komplekshelid, mille osatoonid on 
üks teisega täisarvkordsetes suhetes, siis kinnistub see täiskord-

57 Tehnoloogiliste vahendite abil on võimalik luua ka niisuguseid heli sid, 
mis koosnevad vaid ühest sageduskomponendist. Neid nime tatakse 
siinustoonideks. Vt nt J. Sundberg, Õpetus muusikahelidest. Tlk 
L. Fjuk jt. Tallinn, 1995.

58 Vt A. Seebeck, Beobachtungen über einige Bedingungen der Entste-
hung von Tönen. Annalen der Physik und Chemie, kd 53, 1841, 
lk 417–436.

59 pattern recognition. 
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setes suhetes olevate osatoonide mall inimese teadvuses nii 
tugevasti, et ta kogu ülejäänud elu vältel tajub heli kõrgusena 
selle osahelide suurimale ühistegurile vastava komponendi kõr-
gust, milleks tavaliselt ongi põhitoon.60

Ülemhelide reaga võib Lääne muusikas ehk kõige otsese-
malt kokku puutuda selliste puhkpillide mängimisel, kus ainus 
võimalus helikõrguse muutmiseks on nn ülepuhumine. Puhk-
pilli korpusesse kätketud õhusammas võib hakata võnkuma 
erinevatel resonantssagedustel, mis laias laastus vastavad ülem-
helide rea elementidele. Ülepuhumisel saab mängija huul te 
asendit muutes panna õhusamba soovi korral võnkuma mit mel 
erineval resonantssagedusel. Ventiilide, klappide jm sellise 
atribuutika puudumise korral on ülepuhumine ainus män gija 
käsutuses olev võimalus pilli heli kõrgust muuta. Ei ole päris 
vale öelda, et ülepuhumisega on puhkpillidel võima lik tekitada 
just neid helisid, mis on kujutatud ülemhelide reas joonisel 
5.1, kuigi füüsikalisest seisukohast on osahelide teke spektris 
ning ülepuhumine täiesti erinevad nähtused. 

60 Nt osahelidel sagedusega 100, 200 ja 300 Hz on suurim ühistegur 
100, mis vastab kõige alumise osaheli sagedusele. Ent samuti oman-
dab väärtuse 100 ka nt osahelide sagedusega 300, 400 ja 500 Hz 
suurim ühistegur. Paljud katsed näitavad, et kuulaja tajub heli kõr gust 
100 Hz-le vastavana ka siis, kui see osatoon heli koosseisust tege likult 
puudub. Tõsi, osatoonid peaksid sel juhul olema kõrvuti asetsevad ning 
suhteliselt väikse järjekorranumbriga. Osahelide puhul sagedusega nt 
700, 1300 ja 1900 Hz heli kõrgust 100 Hz-le vas tavana tõenäoliselt 
ei tajuta. Kirjeldatud nähtust nimetatakse psühho  akustikas (või kuul-
mispsühholoogias) puuduva põhitooni tajuks.
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Joonis 5.2. Alpi sarve mängija koos oma instrumendiga.61 Seda pilli 
mängides saab helikõrgust muuta vaid ülepuhumise teel.

Šveitsi rahvamuusikas tuntakse populaarse muusikainstrumen-
dina Alpi sarve (vt joonis 5.2). Alpi sarvel mängitud salvestusi 
kuulates saab selgeks, et mängija kasutab musitseerimisel 
osa helisid järjekorranumbritega 2 kuni 16, teiste sõnadega 
– kolme oktavi laiust sagedusala. Sealjuures on interpreedi 
võima lused helikõrgust muuta nendes oktavites vägagi eri-
nevad. Kui lähtuda joonisel 5.1 kujutatud ülemhelide reast, 
siis kõige alumise kasutada oleva oktavi piirides saab pillimees 
tekitada vaid kaht nooti: do-d (c või C3) ja sol-i (g ehk G3). 
“Keskmises” oktavis on interpreedi käsutuses mažoorse kolm-
kõla helid do, mi ja sol (C4, E4 ja G4). Järjekorras seitsmenda 

61 Vt Alpenhorn, http://www.pbase.com/mardoli/image/34158524 
(24.06.2006). 
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osaheli, si-bemolli kasutamist ülepuhutavatel puhkpillidel 
mängita vates mažoorsetes meloodiates tavaliselt välditakse, 
sest standardsest Lääne muusika häälestussüsteemist kaldub 
selle kõrgus liiga palju kõrvale. Ning lõpuks, “ülemises” oktavis 
saab Alpi sarvega mängida järgmisi helisid: do (c2 ehk C5), 
re (D5), mi (E5), sol (G5) ning ülemine do (c3 ehk C6), kus-
juures viimase tekitamine on mängija seisukohalt väga keeru-
line. Osahelid järjekorranumbritega 11, 13, 14 ja 15 on jällegi 
häälestuslikel põhjustel aktiivsest muusikalisest käibest väljas. 
Niisiis saab Alpi sarvel kolme oktavi summaarseid ressursse 
arvesse võttes mängida viise, mis mažoorse helirea puhul 
kasu tavad helirea esimest, teist, kolmandat ja viiendat astet 
(do-re-mi-sol), kusjuures esimest ja viiendat astet saab kasu-
tada kolme, kolmandat astet kahe ja teist astet vaid ühe oktavi 
piiri des. Pole raske taibata, kui piiratud on helide sellise inven-
tari korral helilooja ja pillimehe võimalused (keda Alpi sarve 
mängimise puhul kehastab ilmselt üks ja seesama isik). 

Kas Alpi sarvega on võimalik esitada ka minoorseid meloo-
diaid? Jah on, juhul kui (jällegi joonisest 5.1 lähtudes) kasu tada 
sol-minoori (minoorse helirea põhitooniks saaks siis kol mas 
osaheli G3), ning kui mängija ja kuulajad ei lase end heidutada 
pisut ebamäärase kõrgusega tertsist.62 Kahe ülemise oktavi 
ressursside arvelt saaksime siis minoorse helirea, mis koos-
neb esimesest, kolmandast, neljandast, viiendast ja kuuen  dast 
astmest (sol-sib-do-re-mi). Mažoorsete viisidega võrrel des on 
Alpi sarve puhujal minoorsete viiside mängimisel see eelis, et 
helirea kõik mängitavad astmed asuvad tooni kahe list (sol-ist) 
arvates ühe ja sama oktavi piirides, mis muudab meloodiate 
loomise heliloojast pillimehele pisut kerge maks.

62 Eri rahvaste muusikaga tuttav lugeja teab, et suure ja väikse tertsi 
vahepeal olevat intervalli tarvitatakse mitmete rahvaste muusikalises 
folklooris üsna sageli. Võimalik, et ka Lääne professionaalses muu sika-
kultuuris on kuulaja tertsi ebapuhta häälestamise suhtes mõne võrra 
tolerantsem kui teiste intervallide “häälest ära” oleku korral. 
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Ülemhelide rea ja selle seaduspärasustega võime kõige 
otse se malt kokku puutuda muusika puhul, mida Eestis ehk 
kõige sagedamini tuntakse Tõva kõrilaulu kujul. Aasias võib 
seda laadi muusikat kohata ka Tõva naaberpiirkondades  
Bur jaatias ja Mongoolias, kus kõige laiemalt levinud usutunnis-
tuseks on budism, ent peale Aasia on kõrilaulu leitud ka 
mu jalt maailmast, näiteks mõnedelt Aafrika rahvastelt. Kõri-
laulu kõige silmatorkavamaks omaduseks on selle kahehäälsus, 
kus juures mõlemat häält tekitab ühel ja samal ajal üks ja 
seesama inimene. Niisugune laulmine tundub tervest mõistu-
sest lähtu des esmapilgul võimatu, sest kogemuse järgi teame, 
et igal ini mesel – kui kõhurääkijad välja arvata – saab olla vaid 
üks hääl.63

Mõistmaks kõrilaulu olemust, on alguses tarvis lühidalt 
rääkida sellest, kuidas üldse inimene häält tekitab. Hääldus-
organid jagunevad laias laastus kaheks: heliallikaks, milleks on 
häälepaelad ehk häälekurrud, ja nn filtriks, milleks on hääle-
kurdudest kõrgemal asuv kõnetrakt – neel, kõri, suu- ja nina-
õõs ning huuled. Inimene saab häälekurdude abil tekitada 
eri neva kõrgusega, kuid suurtes piirides ühesuguse tämbriga 
heli sid. Erinevad häälikud kõnevoolus (millest pannakse kokku 
silbid, sõnad ja laused) tekivad tänu häälekurdudest ülalpool 
asu vate hääldusorganite kuju muutmisele kõneleja poolt. 
Näi teks kui lasta kopsudest tuleval õhuvoolul väl juda nina 
kaudu, saab tekitada ninahäälikuid (ehk nasaale) /m/ ja /n/. 
Kõnemoodustusteooria (mis laieneb muidugi ka laulmi sele) 
üheks aluseks ongi õpetus sellest, et häälekurrud ja kõne trakt 
on oma talitluses teineteisest suhteliselt sõltumatud. Hääle-
kurdude tegevusest sõltub hääle kõrgus, kõnetrakti tege vusest 
aga hääle tämber.64 

63 Veebist võib leida lugematul hulgal näited eri rahvaste ja eri stiilis 
kõrilaulu kohta. Vt nt Musical scales in xoomij, http://www.acoustics.
org/press/136th/kakita3.htm (24.06.2006). 

64 Vt selle kohta põhjalikumalt: A. Vurma, Laulja pill. Tallinn, 1996.
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Joonis 5.3. Skemaatiline ülevaade sellest, kuidas inimene häält 
tekitab.65 Kopsudest (ingl lungs) hingetoru (trachea) kaudu väljuv 
õhu vool paneb võnkuma häälekurrud (vocal folds). Häälekurdude 
võnkumisel tekib nn kõriimpulss (glottal source waveform), mille 
spek ter (glottal source spectrum) on suurtes piirides alati ühesugune. 
Kõne trakti (vocal tract) läbides see spekter aga muutub, nii et 
mõned osahelid muutuvad nõrgemaks kui teised (kõnetrakt toimib 
filtrina). Tugevuse säilitanud osahelide piirkondi spektris nime-
tatakse formantideks. Kõnetrakti lõpust (suust või ninast) väljuva 
heli spekter (radiated spectrum) on seetõttu iga hääliku jaoks erinev. 
Kuulaja jaoks väljenduvad spektri erinevused eeskätt heli tämbri 
erinevuste kujul. Joonisel on kujutatud ka pehme suulagi (velum) kui 
üks osa kõnetraktist. 

65 Joonis on pärit: J. Sundberg, The human singing voice. Rmt-s: Encyclo-
pedia of Acoustics. Ed. by M. J. Crocker. New York, 1997, kd 4, lk 
1687–1696.

5. MUUSIKA JA ÜLEMHELIDE RIDA



74

Kõrilaulu tehnika kõige tõenäolisem seletus tänapäeval on 
järg mine. Alumine, tavaliselt rämedavõitu ja vähese liiku-
vusega hääl vastab põhitooni sagedusele, nii nagu see kõnele-
mise ja laulmise puhul on tavaline. Ülemine hääl aga moodus-
tub ülemhelidest, mida laulja üksteise järel oma kõnetrakti 
kuju muutes esile tõstab. Nii muutuvad üksikud osatoonid 
heli spektris teistega võrreldes kordamööda palju tugevamaks 
ning nende järgnevus omandab kuulaja jaoks iseseisva hääle 
staatuse.66 Tihti võime kõrilaulu madalale, orelipunktilaadsele 
alumisele häälele kuulda kõrges registris vastandumas kiire-
tempolist pentatoonilist meloodiat. Joonisel 5.1 on eraldi 
kujutatud neid ülemhelisid, mida Tõva kõrilaulja üle mise 
hääle moodustamiseks tavaliselt kasutab – see on helirida 
g1-c2-d2-e2-g2 (G4-C5-D5-E5-G5). Huvitav on märkida, et 
kuigi kõrilaulu puhul pole ajalooliselt tegemist Lääne muusika-
kultuuri osaga, väldivad kõrilauljad oma muusikas 7. ja 11. osa-
heli kasutamist, täpselt nii nagu nende Alpi sarve mängivad 
ameti vennad Šveitsiski. See asjaolu võib kaudselt viidata 
helide korrastatuse kultuuriülesele (kui mitte universaalsele) 
ise loomule diatoonilise helirea raamides, mis näib ühtaegu ise-
loomustavat teineteisest geograafiliselt väga kaugel paiknevaid 
muusikakultuure.

Kui püüda mõttes edasi arendada kõnemoodustusteooriast 
lähtuvat teesi häälekurdude ja kõnetrakti teineteisest sõltu-
matu toimimise kohta, siis võime kõrilaulule leida huvitava 
paral leeli instrumentaalmuusika vallast. Esitame järgmise küsi-
muse: kui heliallika ja filtri (kõnetrakti) tegevus teineteisest ei 
sõltu, kas oleks siis võimalik, et heliallikas paikneks hoopiski 
kõnetrakti teises otsas – niisiis mitte kõris, vaid huultest 

66 Mõned uurijad toetavad siiski oletust, et kaks häält kõrilaulus pole 
pärit mitte ühest, vaid kahest erinevast heliallikast. Oletatakse, et 
peale alumist häält tekitavate häälekurdude toimib siin ülemise hääle 
moodustamiseks veel mingi teine kõnetrakti osa (nt nn vale-hääle-
kurrud).
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ees pool? Väga paljude rahvaste muusikas tuntakse parmupilli. 
Seda pilli, mille peamiseks osaks on metallist keeleke, mängi-
takse keelekest avatud suu ees näppides ning suu kuju samal 
ajal muutes, nii et akustiliselt tekib täpselt samasugune efekt 
nagu Tõva kõrilauluski. Metallist keelekese tekitatud heli 
vastab põhitooni sagedusele, suu kuju muutes aga muudab 
parmupilli mängija kuuldavaks üksikuid ülemhelisid, mis 
põhi tooni taustal moodustavad teise, ülemise hääle. Tegemist 
oleks just nagu “tagurpidi” laulmisega, kus heli tekitajaks pole 
mitte inimese häälekurrud, vaid parmupilli metallist keeleke. 
Muu seas ei tarvitse see keeleke olla sugugi mitte ainult metal-
list. Uus-Guinea saarelt on uurijad kirjeldanud märksa teist-
sugust parmupilli, kus mängija püüab kinni suure kiili ning 
hoiab teda jalgadest kinni, ära lennata tahtev kiil vehib kiiresti 
tiibadega, tekitades kindla kõrgusega sumisevat heli. Mängija 
tõstab kiili avatud suu ette ning suuõõne kuju muutes toimib 
täpselt samamoodi nagu teisedki parmupilli mängijad. Akusti-
lises mõttes on kiili tiibade ja metallist keelekese kasutamine 
teineteisega analoogilised nähtused.

Seoses ülemhelidega on tarvis lühidalt peatuda ka alam-
helide mõistel. 19. sajandi Lääne muusikas oli selleks ajaks 
tonaal ses muusikas selgelt välja kujunenud mažoori ja minoori 
bipolaarsus (või dualism). 19. sajandil populaarse positivistliku 
filosoofia vaimus püüdsid mitmed muusikateoreetikud, nende 
seas Tartu ülikooli füüsikaprofessor Arthur von Oettingen, 
leida objektiivset põhjendust mažoori ja minoori paralleel-
susele ning ühtlasi nende vastandlikkusele. Mažoorse helirea 
akustilisi lätteid on üpriski lihtne leida ülemhelide reast, kus 
neljas, viies ja kuues osatoon moodustavadki selle helirea 
üheks põhialuseks oleva mažoorse kolmkõla. Seevastu minoor-
set helirida oleks ülemhelide reaga seostada võrdlemisi keeru-
line. Küll aga valitseb mažoorse ja minoorse kolmkõla ehituses 
teatav sümmeetria: mažoorses kolmkõlas asetseb suure tertsi 
kohal väike terts, minoorses kolmkõlas aga, vastupidi, väikse 
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tertsi kohal suur terts. Selline sümmeetria ongi 19. sajandi 
muusika teoreetikuid viinud mõttele, kas poleks võimalik 
postu leerida ülemhelide rea suhtes analoogilist, kuid allapoole 
kulgevat nn alamhelide rida ning rajada muusikas käibel olev 
minoorne helirida sellele.

Peab küll ütlema, et empiiriliselt pole ükski uurija seni 
suut nud näidata ülemhelide reale sümmeetrilise alamhelide 
rea olemasolu, ning see sunnib meid pidama alamhelide rida 
puht teoreetiliseks (et mitte öelda idealistlikuks) kontsept-
siooniks. Tõsi, põhisagedusest allpool võib vahel tekkida lisa-
helisid, kuid need helid ei moodusta kunagi ülemhelide suhtes 
sümmeetrilist rida ning nad tekivad põhimõtteliselt teist-
suguste füüsikaliste protsesside tulemusena kui ülemhelid. 
Tava liselt põhjustavad selliste lisahelide tekkimist inimese kuul-
mise või helitehnika ebalineaarsed omadused. Viiulda jatele on 
ehk tuttavad nn Tartini toonid – helid, mis tekivad madalas 
registris siis, kui kõrges registris suhteliselt valjusti kahel 
keelel mängida mõnd samaaegselt kõlavat intervalli. Oletame, 
et mängitavaks intervalliks on suur terts c2-e2 (C5-E5), mille 
koostishelide sagedused on 523 ja 654 Hz – sel juhul tekkida 
võiv Tartini toon vastab kahe heli sageduste erine vusele 654 
– 523 = 131 Hz, mis omakorda vastab väikese oktavi do-le 
(c ehk C3). Kuulmispsühholoogias nime tatakse kahe samal 
ajal kõlava heli sageduserinevusele vastava sagedusega helisid 
diferentstoonideks.

Üldiselt kehtib psühhoakustikas ülemhelide rea puhul 
järgmine seaduspärasus. Kui mingi heli osahelid on kõige 
madalama komponendi täisarvkordsed (teiste sõnadega, kui 
osahelidest moodustub ülemhelide rida), siis on tegemist 
kind la kõrgusega heliga. Muudel juhtudel ei taju inimene, et 
helil oleks kindlat kõrgust, vaid ta käsitab seda tavaliselt müra-
na. Näiteks nn valge müra sisaldab eneses teoreetiliselt kõiki 
sagedusi, mille nivoo (tugevus) on üksteisega võrdne. Ka nn 
roosa müra koosseisus leiduvad teoreetiliselt kõik sagedused, 
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ent iga sageduskomponendi tugevus on pöördvõrdeline selle 
sagedusega. Seega mida kõrgem on osaheli sagedus, seda väik-
sem on tema tugevus. 

Kindla kõrgusega helisid mürale vastandades ei saa jätta 
tähelepanu juhtimata omapärasele piirjuhtumile, milleks on 
kõik võimalike kellade helid. Teatavasti kasutatakse kellasid 
elus väga erinevaks otstarbeks: jumalateenistuse algust kuulu-
tab kirikukell, lamba kaela seotakse kelluke, et loom ära ei 
kaoks, sümfooniaorkestris kasutatakse olenevalt partituurist 
kõige sagedamini nn torukelli jne. Kõigi nende kellade teki-
tatud helide ühisomaduseks on, et heli kõrgus jääb kuulmisele 
mõneti ebamääraseks. Kella tekitatud helid justkui oleksid 
kindla kõrgusega ning justkui ei oleks ka. Viimasel ajal on 
Eestis Lääne eeskujul hakatud soetama ja paigaldama kella-
mänge – komplekte eri suurusega kelladest, millel saab män-
gida erinevaid meloodiaid.67 See asjaolu näib tõestavat, et 
kellade abil saab tekitada kindla kõrgusega helisid, sest muidu 
ei tunneks kuulaja ju nendest koostatud meloodiaid ära. Ent 
samas on selge, et viiuli või klaveri helidega võrreldes on kella-
heli kõrgus märksa ebamäärasem. Põhjus seisneb selles, et 
kella heli spekter, esiteks, sisaldab tavalise ülemhelide reaga 
võrrel des veel hulga täiendavaid osahelisid, ning teiseks, et 
ülem helide rea koostiselemendid võivad siin üksteise suhtes 
olla veidi häälest ära (näiteks esimese ja teise osaheli sageduste 
suhe teineteisega võib 1 : 2 asemel olla 1 : 2,1).68 Need kaks 
tegu rit koostoimes muudavadki kellaheli kõrguse n-ö ähmase-
maks kui tavalistel puhk-, keel- ja klahvpillidel, kuid ühtlasi 
annavad kellaheli tämbrile iseloomuliku omapära. 

67 Tõenäoliselt kõige tuntum selline kellamäng asub Londonis Big Beni 
tornis. Eestis paigaldati mõni aasta tagasi kellamäng Tartu raekoja 
torni.

68 Vt kellade kohta täpsemalt: J. Sundberg, Õpetus muusikahelidest.
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MUUSIKA KUI 
KOMMUNIKATSIOON

Selle peatüki lähtepunktiks on ettekujutus muusikast kui 
kommunikatiivsest tegevusest, st kui millestki, mille 
käi gus üks indiviid (või nende rühm) teatab midagi 

teisele indiviidile (või nende rühmale). Abraham Moles on ligi 
viis kümmend aastat tagasi kirjutanud: “Lähtume eeldusest, 
et indi viidi käitumine, kelle puhul tuleb lisaks arves tada veel 
pärilike tegurite ja arengulooga, oleneb teda ümbritsevast 
kesk konnast – viimast tuleb mõista sõna kõige üldisemas 
tähen duses. Indiviid saab teda ümbritsevast kesk konnast eri-
ne vaid teid (kanaleid) pidi teateid. Teated võivad olla visuaal-
sed, kuuldelised, haistelised vms. Sõna “kanal” kõlbab ükskõik 
millise materjali tähistamiseks, mis sõnumeid edasi kannab 
ja mille abil sõnum antakse saatjalt A edasi vastu võtjale B” 
(originaali esiletõstud – J. R.).69 

Moles niisiis visandab pildi kommunikatsiooniahelast, mis 
koosneb kolm põhilülist: sõnumi saatja, sidekanal ja sõnumi 
vastuvõtja. Kui tahaksime skeemi rakendada muusikale (või 
laie malt, helidele), siis oleksid nendeks lülideks heli tekita-
mine, levik ja vastuvõtt ehk tajumine. Niisugust muusikalist 
kommu nikatsiooniahelat võiks illustreerida traditsioonilise 
süva muusikakontserdi abil, kus ühel ja samal ajal on tegevuses 
kõik kolm lüli. Kujutlegem end viibivat sellisel kontserdil. 

69 А. Моль, Теория информации и эстетическое восприятие. Moskva, 
1966, lk 35.
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Kontserdilaval tegutseb üks või mitu pillimeest, kelle ülesan-
deks on muusika, järelikult helide tekitamine. Tekkinud helid 
levivad seejärel keskkonnas, milleks süvamuusikakontserdi 
puhul on kontserdisaal, ning jõuavad saalis istuva kuulajani, kes 
on sinna tulnud selleks, et muusikat kuulata, st helisid vastu 
võtta.

Ettekujutus muusikast kui kommunikatsiooniahelast on 
tekkinud peamiselt keeleteadusest ja semiootikast saadud 
impulsside mõjul. Tuntud lingvist Roman Jakobson on kirju-
tanud: “Keele uurimisega tegelevat teadust huvitab kõne abil 
edasi antavate sõnumite ehitus ning nende aluseks olev kood. 
Keele struktuurseid tunnuseid tuleb interpreteerida lähtudes 
ülesannetest, mida nende tunnuste abil lahendatakse kommu-
nikat siooni eri lõikude jooksul. Järelikult saab keeleteadust 
lühidalt määratleda kui kõneliste sõnumite abil teostatava 
kommunikatsiooni[protsessi] uurimist. Niisuguseid sõnumeid 
hakkame [edaspidi] analüüsima kõiki neisse puutuvaid tegu-
reid arvesse võttes, mille hulgas on sõnumi enese või [ka 
sõnu mi] lähetaja (adressandi) ning saaja (adressaadi) imma-
nentsed omadused. Saaja võib seejuures olla kas tegelik või siis 
adres san di poolt sõnumi saajana vaid eeldatav.” 70 

Kirjeldatud kolmest lülist koosnev kommunikatsiooni-
skeem on, nagu Jakobson ka osutab, tugevasti lihtsustav juba 
keelegi kirjeldamise puhul (vrd sõnumi saaja, kes Jakobsoni 
kirjelduses võib olemas olla või ka puududa). Seda üle kantu-
mas tähenduses tuleb skeemisse suhtuda, kui tahame teda 
raken dada mõnele muule meediumile kui keel, näiteks 
muusi kale. Muusikaga on seotud palju selliseid olukordi, mis 
kommu nikatiivse kolmikjaotuse raamidesse ei mahu või mida 
nendesse raamidesse vägisi toppida pole mõtet. Nimetagem 
siin mõnda.

70 Р. Якобсон, Язык в отношеии к другим системам коммуникации. 
Rmt-s: Р. Якобсон, Избранные работы. Сост. и общ. ред. В. А. Звег-
инцева. Moskva, 1985, lk 319–330.
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1. Ei ole selge, mil määral on muusika puhul üldse tegemist 
kommu nikatsiooniga. Jean-Jacques Nattiez on juhtinud tähe-
le panu sellele, et sõnumi tähendust ei tarvitse adressaat tingi-
mata sõnumist välja lugeda, vaid võib ise sõnumile omis tada 
hoopiski uue, idiosünkraatilise tähenduse. Nattiez toob näi-
teks Noam Chomsky generatiivsest grammatikast pärit mõtte-
tud laused, st grammatilised konstruktsioonid, mis on küll 
lauseehituslikult korrektsed, kuid millel puudub tähendus – 
nagu lause “Schenkeri-analüüsijad on muusikateaduse jaoks 
sama tähtsad nagu lillepotid Londoni linnale.”71 Nattiez kirju-
tab selle kohta: “Mis tahes reaalsele lausungile saab omistada 
tähenduse, ja mitte ainult ühe tähenduse, vaid mitu. Mingi 
teksti tähendus, või täpsemalt, tähenduste parv, ei tarvitse 
sisal duda lähetaja poolt teele läkitatud sõnumis, mida “saaja” 
peaks dešifreerima. Pigem võib tähenduseks pidada teatud 
kindlale vormile terve tõlgenduste võrgu konstruktiivset raken-
da mist. Teiste sõnadega, tähendus tekib rakendamise käigus. 
Rakendamine teostatakse (paljudel juhtudel) [sõnumi] autori 
poolt, teistel juhtudel “saaja” või “saajate” poolt, kolmandatel 
juhtudel autori ja “saaja(te)” poolt ühiselt. Me ei saa aga mitte 
kunagi kindlad olla, et tõlgenduste võrgud on kõigi tegevusest 
osa võtvate isikute jaoks kattuvad” (originaali esiletõstud – 
J. R.).72

Ettekujutust muusikast kui millestki, mis sõnumit edasi ei 
kanna, vaid pigem stimuleerib kuulajat mingitele struk tuuri-
dele tähendust omistama (nagu Nattiez eespool kirjeldas), 
on võima lik jälgida näiteks 20. sajandi teise poole muusika-
esteetikas. Kui tuntud USA helilooja John Cage 1980. aastatel 
külastas Soomet, siis andis ta kontserdi ühes väikeses maa-
kirikus. Enne kontserdi algust käis Cage metsas ja tõi kirikusse 
mitu sületäit kuivanud oksi. Kontsert ise seisnes selles, et 

71 Vt J.-J. Nattiez, Music and Discourse: Toward a Semiology of Music. 
Trans. by C. Abbate. Princeton, 1990, lk 10.

72 Sealsamas, lk 11.
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Cage asus vaikselt kuulava publiku ees kirikus neid oksi katki 
murdma (mis osas muusikaavalikkusest nördimust tekitas). 
On raske ette kujutada, nagu võinuks Cage’i tegevus eneses 
kät keda mingit heliloojapoolset sõnumit kuulajale – pigem nägi 
Cage oma eesmärki tingimuste loomises, et kuulajad võiksid 
aktiivselt tegelda idiosünkraatiliste tähenduste loomi sega 
mingi vormi, praegusel juhul siis okste murdmisel tekkivate 
helide suhtes. 

2. Adressandi ehk sõnumi lähetaja roll muusikas ei ole kuigi 
selgesti määratletav. Lääne süvamuusikatraditsioonis peetakse 
muusikateose all silmas enamasti partituuri. Partituuri on 
loonud helilooja ning see tuleb interpreedi või interpreetide 
rühma – ansambli või orkestri – poolt esituse käigus teisen-
dada helideks. Partituur on pillimehe jaoks justkui konspekt, 
mille järgi muusikateos tuleb iga kord uuesti taasluua. On 
selge, et pillimehe roll muusikateose kujunemises pole vähem 
oluline kui heliloojal. Kui partituurisse kätketud sisu esitada 
mehaaniliselt, ilma interpreedi omapoolse panuseta, on tule-
mus muusikaliselt nigel. Sellise esituse näiteks sobib leierkast 
või ka vanemat tüüpi mobiiltelefoni helinat asendavad laulu-
viisid, kus noodi kiri teisendatakse heliks ilma interpreedi panu-
seta sellesse.

Mitmed rahvamuusikateadlased on Lääne muusika kultuu-
rile iseloomulikku helilooja ja interpreedi vahelist rollijaotust 
tõlgendanud pigem kui anomaaliat ja mitte kui reeglit. Bruno 
Nettl on kirjutanud: “Kui arvesse võtta, et kõigis ühiskondades 
kandub muusika kas täielikult või osaliselt edasi suulisel teel, 
kujutab Lääne klassikaline muusikakultuur endast tõsist kõr-
vale   kaldumist normist.”73 Tõepoolest, lõviosa kogu maailma 
rahva- ja levimuusikast ei noodistata. Lääne kultuuri levi-
muusi kas on tavaline, et noodikirjas esitatakse vaid meloodia, 

73 B. Nettl, The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issues and 
Con cepts. Urbana; Chicago, 1983, lk 65.
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millele lisatakse saatepartii nn akordimärkide kujul. Nende 
alusel tuleb esituse käigus meloodiale saatepartii improvi-
seerida. Akordimärkidega analoogilist rolli on barokkmuusikas 
etendanud generaalbass ehk nummerdatud bass, kus sarnaselt 
akordimärkidega on klahvpillimängijal esituse ajal kasutada 
vaid harmoonilise järgnevuse konspekt. Kui mõelda rahva-
muusi kale, siis seal puuduvad preskriptiivsed, st helilooja pool-
sed esituseelselt ette valmistatud noodistused hoopistükkis. 
Kui rahvamuusikat ka noodistatakse, siis on need noodistused 
deskriptiivsed, st nad on tehtud esitusjärgselt mõne etno-
musiko loogi poolt, mitte aga esituseelselt helilooja poolt (kelle 
roll rahvamuusikas on interpreedi omast tavaliselt lahuta-
matu). Preskriptiivset ja deskriptiivset noodistust ühendab see, 
et mõlema ülesandeks on muusikat dokumenteerida. Nende 
erinevus on aga selles, et esimesel juhul luuakse noo dis tus 
interpreedi, teisel juhul muusikateadlase ja arhivaari vajadusi 
silmas pidades. Rahvamuusika esitus on alati improvi sa toorne 
ning noodistusi ei kasutata selle tegevuse käigus kunagi. 

Kui pöörduda tagasi Lääne süvamuusika paradigma juurde, 
siis Moles’i kolmikskeemile mõeldes võiksime nüüd küsida: 
kumb on muusika puhul adressant, kas helilooja või inter-
preet? Õige vastus oleks: ilmselt mõlemad. Helilooja roll muu-
sika teose loomisel ei peaks vajama lähemaid selgitusi. Mis 
aga puutub interpreedisse, siis tema tegevuse laadi on just 
20. sajandi teise poole teadusuurimustes püütud senisest pisut 
konk reetsemalt määratleda. On leitud, et interpreedi tegevus 
muusika esitamisel taotleb eeskätt kaht eesmärki.74 Esiteks 
seda, et muuta kuulajale võimalikult näitlikuks ja arusaadavaks 
helilooja poolt kasutatud helikõrguslike ja metrorütmiliste 
struk tuuride iseloom ehk – teha kuulajale selgeks, mis on heli-
kõrguse vallas kõrge ja mis madal ning mis on metrorütmika 

74 Vt J. Sundberg, Music technology and audio processing: rall or 
accel into the new millenium? Speech, Music and Hearing Quar terly 
Progress and Status Report 1999, nr 3–4, lk 45–53. 
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vallas pikk, mis lühike, mis rõhuline ja mis rõhuta. Teiseks on 
interpreedi tegevus suunatud sellele, et võimaldada kuulajal 
paremini hoomata muusikateose hierarhilist struktuuri. Hari-
tud kuulaja näiteks teab, et sonaadivormis loodud muusika-
teos või selle osa jaguneb tavaliselt kolmeks, ekspositsiooniks, 
töötluseks ja repriisiks, ning et ekspositsioon omakorda võib 
jaguneda pea-, side-, kõrval- ja lõpupartiiks. Mitte iga kuulaja 
ei tarvitse (ja mitte iga kord) seda tõsiasja muusikateose kuula-
misel teadvustada, ent hea interpreedi ülesandeks nähta vasti 
on luua tingimused, et teose struktuurist arusaamine oleks 
kuulajale võimalikult vähe vaevarikas. Pole ka välistatud, 
et muusikateose üht või teist osa hindab kuulaja heaks või 
halvaks talle vähemalt osalt teadvustamata jäävate tegurite 
toimel, st suuresti intuitiivselt, ning seega on interpreedi tege-
vus muusikateose struktuuri “läbivalgustamisel” kuulaja suhtes 
eesmärgipärane isegi siis, kui kuulaja hoobilt seda struktuuri ei 
teadvusta.

Et Lääne muusikakultuuris, nagu nägime, on adressandi 
roll tavaliselt jagatud helilooja ja interpreedi vahel, siis võib 
uuri jatel siin tekkida raskusi muusikateose olemuse määratle-
misega. Keeruline on vältida esmapilgul paradoksaalset tõde-
must, et muusikateos just nagu saaks korraga realiseeruda nii 
partituuri kui ka ettekande kujul: esimesel juhul kui helilooja, 
teisel juhul kui interpreedi tegevuse lõpp-produkt. Poola 
filosoof Roman Ingarden on püüdnud seda mõttelist vastuolu 
üle tada. Ta defineerib muusikateost kui teatud ideaalset 
objekti, mis pole ei noot (partituur) ega ka esitus, kuid millele 
teose üksikud esitused suuremal või vähemal määral võivad 
läheneda. Ingarden on kirjutanud: “… professionaalide ja asja-
armastajate vahelises mõttevahetuses töötatakse kollektiivselt 
välja ettekujutus mingist muusikateosest. Teiste sõnadega, 
kujuneb välja üks domineeriv intersubjektiivne esteetiline 
objekt, mille ekvivalendiks pole mitte enam ühe kuulaja, 
vaid ühiskonna kogu muusikalise avalikkuse hoiakud mingi 
aja lõikes. Muusikateos, mida võiks ka nimetada sotsiaalseks 
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objektiks, justkui muutuks [sellega] muusikalist avalikkust 
ümbritseva maailma koostisosaks.”75

3. Muusikateosega on võimalik tegelda sidekanalit kommu-
nikatiivses kolmikahelas üldse vältides. Muusika vallas tegut-
sevad professionaalid ei vajagi alati muusikateosega tegele-
miseks selle esitust või ei soovi seda kasutada: mõnikord piisab 
üksnes partituurist. Peterburi konservatooriumi professor Rein 
Laul on kirjutanud: “Muusikateose vahetul tajumisel ei jõua 
osa selles sisalduvast informatsioonist meieni või jõuab väga 
vaevaliselt ja ebapiisavalt. Põhjuseks on see, et muusikateos 
kõlab pidurdamatult edasikulgevas ajas, millel ei ole tagasi-
käiku. Seetõttu jäävad kuulamisel mõtestamata paljud seosed 
eel nevate ja järgnevate kõlaelementide vahel, eriti kui need 
asetsevad teineteisest kaugel; raamatu lugemisel ja pildi 
vaatamisel seda probleemi nii teravalt ei teki. Sel moel võib 
kaotsi minna terve informatsioonikiht, mis muusikateoses 
varjul on. Muidugi võib muusikalise aja kulgu peatada, kuid 
see on võimalik vaid väljaspool interpreteerimis- või kuulamis-
protsessi.”76

Tööle partituuriga, muusika esitust sealjuures vältides, võib 
keskenduda nii helilooja, interpreet kui ka muusikateadlane. 
Ühe tavakujutelma järgi võibki heliloojad jagada laias laastus 
kahte kategooriasse: need, kes töötavad klaveri taga, ja need, 
kes töötavad kirjutuslaua taga, st ilma muusikainstrumenti 
appi võtmata. Esimest tüüpi heliloojaks oli näiteks Igor 
Stra vinski, teist tüüpi esindab Wolfgang Amadeus Mozart.  
Mo zarti muusikalised võimed pidid säilinud dokumentide 
põhjal olema küll fenomenaalsed: üldteada on juhtum, kus ta 

75 Р. Ингарден, Музыкальное произведение и вопрос его идентич ности. 
Rmt-s: Р. Ингарден, Исследования по эстетике. Moskva, 1962, lk 
566. 

76 R. Laul, Sissevaateid muusikasse. Analüüsid ja arutlused. Tartu, 1999, 
lk 7.
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keerulise polüfoonilise muusikateose oli võimeline pärast kaht 
kuulamist veatult noodistama.77 Rein Laul on muusikateadlase 
poolt partituuriga sooritatavat analüüsi (mida ta nimetab 
muusika teose süvaanalüüsiks) kirjeldanud kui muusika inter-
pretatsiooniga omamoodi paralleelset tegevust. Selle analüüsi 
eesmärgiks, nagu enne viidatud, on muusikateose niisuguste 
kihtide avamine, mis teose esitust kuulates võivad jääda märka-
matuks. 

4. Ei ole selge, kas muusikal saab olla tähendust ja kui, siis 
milline see on. Eespool viitasime Nattiez’le, kelle arvates ei 
tarvit seta muusikas sõnumit adressandi poolt adressaadile 
edasi anda, vaid kuulaja võib mingile abstraktsele vormile 
omis tada tähenduse iseseisvalt. Kui oletada, et see on nii, siis 
jääb ikkagi lahtiseks omamoodi klassikaline muusikaesteetika-
küsimus, mis laadi tähendust muusika suudab üldse kanda. 
Leo nard Meyer on selle küsimuse ligi viiskümmend aastat 
tagasi sõnastanud järgmiselt: “Ühed on arvamisel, et tähen-
dusest saab rääkida ikka ja ainult vaid muusikateose konteks-
tis, seoses teose kui kunstiloomingu väljendusvormi poolt 
sätes tatud suhete võrgu tajumisega [kuulaja poolt]. Teised on 
veendunud, et peale juba nimetatud abstraktse intellektuaalse 
tähenduse annab muusika edasi ka teisi tähendusi, mis mingil 
kombel viitavad mõistete, tegevuse, emotsionaalsete seisun-
dite ja karakterite muusikavälisele maailmale. Nimetagem 
esi mese seisukoha pooldajaid absolutistideks, teise seisukoha 
pool dajaid aga referentsialistideks.”78 Meyer peab muusika 
jaoks kõige kesksemaks tähenduse liigiks nn kehastatud 

77 Vt selle juhtumi kohta: J. Sloboda, Muusikaline meel. Kognitiivne 
muu sika psühholoogia. Tallinn, 2000, lk 19.

78 L. B. Meyer, Emotion and meaning in music. Rmt-s: Musical Per-
ceptions. Ed. by R. Aiello, J. Sloboda. New York; Oxford, 1994, lk 
3–39. (Siin on kordustrükina välja antud esimene peatükk Meyeri 
1956. aastal ilmunud samanimelisest raamatust.)
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(embo died) tähendust. Ta kirjutab, et kehastatud tähenduse 
vaatepunktist “see, millele muusikaline stiimul või nende jada 
viitab ja osutab, pole mitte muusikast väljaspool asuvad mõis-
ted ja objektid, vaid teised teoses eneses aset leidvad muusika-
lised sündmused. Järelikult mingi üks muusikaline sündmus, 
olgu siis üksikheli, fraas või terve vormiosa, omab tähendust 
sellepärast, et ta osutab mingi teise muusikalise sündmuse 
toimumisele ning paneb meid seda eeldama. Umbes nii võiks 
ette kujutada muusika tähenduse sisu absolutistide jaoks.”79 

Vaatamata kogu kriitikale, mis Moles’i informatsiooni-
teooria puhul on tehtud, ja mööndes selle teooria nõrku kohti 
tema rakendamisel muusikale, peab siiski tunnustama Moles’i 
kolmekomponendilise kommunikatsiooniskeemi produktiiv-
sust muusika toime kirjeldamisel. Palju lihtsam on osutada 
mis tahes teooria ebakohtadele, kui luua ise teooriat, mis oma 
üldistusjõult oleks kritiseeritavaga kas või võrreldavgi (kui 
mitte parem). Moles’i kommunikatsiooniahela tõhususele 
osu  tab ka asjaolu, et see on muusika kirjeldamiseks üle võe-
tud ka semiootikas, kus Jean Molinost alates kasu tatakse muu-
sika loomisega seotud protsesside iseloomusta miseks sõna 
“poieetiline” ning muusika retseptsiooniga seotud protsesside 
iseloomustamiseks sõna “esteesiline”.80 Tõsi küll, Nattiez 
ei tunnista muusikat juba olemuse poolest kommu nikat-
siooniks ning seega ei mööna ta ka lineaarse seose olemas olu 
muusikateose poieetilise, neutraalse ja esteesilise tasandi 
vahel.

79 Sealsamas, lk 31.
80 Isiklikult eelistaksin neile küll traditsioonilisemaid termineid “poeeti-

line” ja “esteetiline”. Neologismide “poieetiline” ja “esteesi line” sün-
niloo kohta vt: J.-J. Nattiez, Music and Discourse: Toward a Semiol-
ogy of Music, lk 12–13. 
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MÄLUST  
JA MUUSIKAST81

Mart Velsker on kirjutanud: “Ristisõdijad on mure-
likud ja nende vastased rõõmsameelsed, mõlemad 
teavad, mille poolt ja mille vastu nad on. Minu soov 

on siinkohal selliseid kindlaid teadmisi hägustada ja küsida 
küsimust, mis algusest peale kahtleb iseendaski. Nimelt – kas 
ei ole kuju võtmas aeg, mil kõike võiks olla natuke vähem – 
vähem nii küsimusi kui vastuseid? Vähem euroopalist kul-
tuuri?”82 Velskri “küsimused ja vastused” tähendavad laie malt 
võttes informatsiooni. Ning meie suhe informatsiooniga on 
postkommunistlikus ühiskonnas viimase viieteist-kahe küm-
ne aasta jooksul üsna jõuliselt teisenenud. Aastal 1985 pidi 
“vaimuelu all kannatav inimene” Eestis päev-päevalt lahen-
dama tema jaoks eksistentsiaalse tähtsusega küsimust: kust ja 
mil viisil hankida küllaldasel määral vaimutegevuseks vajalikku 
tõepärast informatsiooni. Selle nimel ei peetud paljuks sõita 
enam kui tuhande kilomeetri kaugusele raamatukokku, kulu-
tada aega oluliste tekstide paljundamiseks kirjutusmasinal või 
vahel võtta ka üsna tõsiseid riske, kui küsimus seisnes ühis-
konna korraldust puudutava teabe saamises või levitamises. 
Rääki mata undavate välismaa lühilainejaamade kuulamisest ja 
Soome televisioonist.

81 Selle peatüki kirjutamisel olen tuginenud varem ilmunud artiklile: 
J. Ross, Mälust ja muusikast. Sirp, 07.09.2001, lk 14. 

82 M. Velsker, Vaimuelu all kannatava inimese mõtisklused. Rmt-s: VVV. 
Veljesto IX koguteos. Toim. A. Pilv. Tartu, 1999, lk 99. 
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Tänapäeval on olukord pöördunud pea pealt jalgadele (või, 
kes teab, järsku hoopis vastupidi?) ning informatsiooni hanki-
misele suunatud käitumisstrateegia on asendunud informat-
siooni süstemaatilise tõrjumisega. Igal hommikul avan post-
kasti ja viskan ilma lugemata prügikasti mulle saadetud rämps-
posti, mille saamiseks pole ma mitte kellelegi mingitki soovi 
avaldanud. Seejärel käivitan arvuti ning toimin täpselt samuti 
oma elektroonilise kirjakastiga. Olen elunormiks kujundanud 
hoiaku: ära iialgi võta tänaval tundmatutelt inimestelt vastu 
ega loe trükiseid, mille sisu on sulle teadmata. Iga päev tuleb 
lahen dada küsimus, milliseid pabereid töölauale laekunutest 
pole vaja lugeda, igal õhtul aga küsimus, milliseid kaabli teel 
tuppa saabuvast paarikümnest kanalist mitte vaadata. Ja nii 
edasi.

See pisut vähem kui ühe inimpõlve jooksul toimunud ning 
ini mese teadvust oluliselt puudutav nihe teda ümbritsevas 
intellek tuaalses keskkonnas viitab, kui tähtis on inimesele 
mälu. Sest lõppude lõpuks käib võitlus ju selle nimel, mis jääb 
meelde ja mis mitte. Ja kui põhjalikult jääb meelde. Mille 
ini mene meelde jätab, selle põhjal kujundab ta oma maailma-
pildi. Milline on inimese maailmapilt, see määrab tema tegut-
se  misviisi. Mis omakorda aitab kujundada meid ümbritsevat 
maailma selliseks, nagu me tahame (või ka selliseks, nagu me 
ei taha). Lihtne ja loogiline.

Kui rääkida muusika ja mälu seostest, lisandub veel üks 
täien dav tunnusjoon, ja nimelt: muusika on ajas kulgev 
protsess. Võib muidugi vastu väita, et kogu inimese elu on ajas 
kulgev protsess – mis siis muusika puhul siin nii väga erilist on. 
Elu kulgemisest eristab muusikat see, et viimane “lõikab” aja 
kulgemisest välja kindla suurusega “tüki” ja eeldab, et kuulaja 
on seda võimeline tajuma kui tervikut. See tähendab, nii nagu 
maali või skulptuuri, mis on vaataja meeltele antud korraga, 
ühel ajahetkel. Ajavahemik, mida muusikateose kui terviku 
hoomamiseks on inimteadvuses tarvis integreerida, on seal-
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juures võrdlemisi pikk ning võib sümfoonia või ooperi puhul 
ulatuda mitme tunnini.

Mõni aasta tagasi ilmus Massachusettsi Tehnikaülikooli 
kirjas tuselt USA-s Bob Snyderi raamat pealkirjaga “Muusika ja 
mälu”,83 mis on kantud üpris huvitavast mõttest: et muusika 
kirjeldamiseks kasutatavad struktuurid ja kategooriad ning 
mälu kirjeldamiseks kasutatavad struktuurid ja kategooriad on 
omavahel vastavuses. (Juri Lotman kirjutanuks siin võib-olla: 
et muusika struktuur on inimmälu struktuuriga isomorfsetes 
suhe tes.) See, et mälu saab (ja tuleb) jagada lühi- ja pika-
ajaliseks mäluks, peaks olema üldiselt tuttav. Maailmakuulus 
eesti päritolu mälu-uurija professor Endel Tulving (sünd 
1927) on kirjutanud: “Nagu nimetused ise ütlevad, võimaldab 
lühiajaline mälu reprodutseerida informatsiooni vahetult peale 
selle tajumist; pikaajaline mälu tuleb mängu hiljem. William 
James84 nägi seda eristust oma “Psühholoogia printsiipides” 
ette, viidates neile kui esmasele (primary) ja teisesele (secon-
dary) mälule. Esmane mälu oli Jamesi arvates teadvuse piken-
duseks, mis lubab tajuda asja peale seda, kui ta on kadunud 
vaateväljast. Jamesi arvates ei ole see ehtne mälu. Tõelisel ehk 
teisesel mälul on kaks tunnust, mis puuduvad esmasel mälul: 
mäletatavad sündmused näivad kuuluvat minevikku ja nende 
meenutamine on esile kutsutud sobivate ajendite (cues) 
poolt.”85

Snyder lisab Tulvingu jt poolt eristatud lühi- ja pikaajalisele 
mälule veel kolmanda komponendi, kajamälu (echoic me-
mory). Ta määratleb seda kui “kuulmismälu esimest astet, mis 
on suure mahutavusega, aistingulise iseloomuga ning milles 

83 B. Snyder, Music and Memory: An Introduction. Cambridge; Lon don, 
2000. 

84 USA psühholoog, kes rajas 1875. aastal Harvardi ülikooli juurde psüh-
holoogialaboratooriumi. “Psühholoogia printsiibid” avaldati 1890. 
aastal. J. R.

85 E. Tulving, Mälu. Tlk J. Allik. Tallinn, 2002, lk 38–39. 
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sisalduv informatsioon hääbub väga kiiresti nagu kaja. Kaja-
mälu sisaldab teavet aistinguliste toorandmete kujul, mida 
pole veel mingilgi kombel lahti mõtestatud või kontseptuali-
seeritud. Kajamälu ülesandeks on aistingulist informatsiooni 
säilitada senikaua, kuni teda jõutaks [teadvuse poolt] lahti 
mõtestama ja kontseptualiseerima hakata”.86

Millised oleksid siis kaja-, lühiajalise ja pikaajalise mälu vas-
ted muusikalistes struktuurides? Kajamälule vastaksid Snyderi 
arvates üksikhelid ja nendest koostatavad järgmise taseme 
muusikalise süntaksi elemendid hierarhias – intervallid. Lühi-
ajalise mälu vasteteks oleksid korraga nii meloodia kui ka rütm – 
s.o muusika olemasoluks vajaliku kahe kõige tähtsama mõõt-
me, helikõrguse ja aja korrastamise põhimõtted. Pikaajalise 
mälu põhjal saaks tuletada aga muusikalise vormimoodustuse 
põhimõtteid. Kuulaja kaja- või lühiajalise mälu valdkonda 
kuuluvad Snyderi arvates helilõigud, mille kestus jääb kaheksa 
ja kuueteistkümne sekundi vahel asuvast piirist allapoole, pika-
ajalise mälu ehk muusikalise vormimoodustuse valda aga seda 
kestuspiiri ületavad lõigud. Muusikalähedasemates termi nites 
oleks siis lühiajalise mälu pärisosaks fraasile vastav üksus ning 
pikaajalise mälu pärisosaks kõik fraasist suuremad muusi kalise 
struktuuri elemendid.

Mälu jaotamine kolmeks annab Snyderile hea võimaluse 
siduda vaadeldava teemaga veel üht psühholoogias hästi tun-
tud vastandust, nimelt vastandust eristus- ja samastusvõime 
(või nimetusvõime) vahel (vastavalt discrimination ja identi-
fication). Eristusvõime seostab Snyder inimese kajamäluga, 
samas tus võime aga lühi- ja pikaajalise mäluga. Tegu on esma-
pilgul paradoksaalse olukorraga, kus mis tahes pidevruumi 
(kontiinumi) “lõhkumisel” diskreetseteks kategooriateks 
ei toimi taju sugugi mitte inimese eristusvõimest lähtudes, 
vaid mingi tel teistel alustel. Kui tuua näiteks muusikalised 
inter vallid, siis nende hulk ja suurus sõltub muusikakultuuri 

86 B. Snyder, Music and Memory: An Introduction, lk 258.
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aluseks olevast helireast – Lääne muusikas siis oktavi jaota-
misest kaheteistkümneks võrdseks osaks. Oktavi jaotamisel 
kahe teistkümneks pole helisageduse vallas täheldatava eristus-
võimega midagi pistmist. Kuulaja eristusvõime on märksa 
täp sem: inimene suudaks oktavi jaotada palju väiksemateks 
osa deks kui kaheteistkümneks. Järelikult peab igale intervalli-
kate gooriale (näiteks puhtale kvindile või väikesele sekstile) 
muusikas vastama mitmeid eri suurusega intervalle, mida 
treenitud kuulaja on võimeline üksteisest eristama, kuid mida 
ta ikkagi nimetab üheainsa nimega (puhtaks kvindiks või väik-
seks sekstiks).

Muusikalise kogemusega lugejale võib kõik see tunduda 
triviaalsena. Tema teab, et täpselt nii see ongi – eriti kui ta 
mängib nn fikseerimata häälestusega pilli (näiteks viiulit 
või tšellot), kus interpreet ise (mitte häälestaja nagu klaveri 
puhul) määrab mängitavate intervallide suurused. Ent miks 
siis muusika inimese eristusvõimet ära ei kasuta? Miks oktav 
jaotatakse ainult kaheteistkümneks pooltooniks, mitte kahe-
kümne neljaks või neljakümne kaheksaks? Enamgi veel, miks 
Lääne nn diatooniline helirida sisaldab üksnes seitset elementi 
(do-re-mi-fa-sol-la-si), kui ometi inimene oleks oma võimete 
poolest suuteline märksa rohkemaks?

Nendele küsimustele leidub vähemalt kaks erinevat vas-
tust. Esimene vastus oleks, et helikõrgusliku kontiinumi 
korrasta misel (struktureerimisel) ei lähtuta muusikakultuuris 
mitte inimese kuuldelisest eristusvõimest, vaid mälu omadus-
test. Kui jutt on seitsmest elemendist, siis meenutatakse 
siin tavaliselt üht psühholoogiateaduse klassikasse kuuluvat 
George Milleri artiklit, kus teadaolevalt esimest korda väideti, 
nagu mahuks inimese lühiajalisse mällu keskeltläbi seitse 
erinevat elementi.87 Usutavasti võiksid antropoloogid tuua 

87 G. Miller, The magical number seven, plus or minus two: Some limits 
on our capacity for processing information. Psychological Re view, kd 
63, 1956, nr 2, lk 81–97.
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palju näiteid sellest, kuidas teatud arvud, nagu kolm, seitse ja 
kaksteist, korduvad kultuurides sagedamini kui teised (näiteks 
neli, kuus ja üksteist). Ahvatlev oleks oletada, et esimeste 
(Milleril: maagiliste arvude) sagedamat esinemist tingivad min-
gid objektiivsemad põhjused kui lihtne juhus, Milleril siis arvu 
seitse puhul lühiajalise mälu mahutavus. 

Kui Milleril on õigus, näib helikõrgusliku kontiinumi 
korrasta mine toimuvat umbes niisuguse skeemi järgi. Kõige-
pealt määrab helidena kuuldavate võngete piirid ära füsio-
loogia, täpsemalt sisekõrva ehitus. Alumine piir vastab umbes 
20 hertsile, ülemine piir noorel inimesel 20 tuhandele hert-
sile, ent hakkab vanuse kasvades langema kiirusega keskmiselt 
1 Hz päevas.88 Sel ja ka mõnel muul põhjusel on muusika seisu-
kohalt “kasulik” sagedusala ülevalt märksa rohkem piira tud 
– võiksime selle piiri seada ligikaudu 5 ja 10 tuhande hert si 
vahele. Teine samm helikõrguslike struktuuride loomisel 
oleks “kasuliku” sagedusala liigendamine oktaviteks, kusjuures 
oktavi vahekorras olevaid helisid loeb kuulmine üksteisega 
nii sarnaseks, et neile eraldi nimesid ei anta. (Tõsi, saab küll 
rääkida alumisest ja ülemisest do-st või re-st.) Lõpuks, kolmas 
samm selles skeemis on oktavi liigendamine helirea astmeteks, 
mida ühelt poolt juhib püüd hoida eri astmete hulka suurene-
mast üle lühiajalise mälu võimete, teiselt poolt aga (vähemalt 
Lääne mitmehäälses muusikas) soov vältida väga dissonantselt 
kõlavate intervallikombinatsioonide teket.

Mälu on võimalik liigitada ka muul viisil kui pika- ja lühi-
ajaliseks ning kajamäluks. Tulvingu järgi on põhjust üksteisest 
eristada protseduurilist, semantilist ja episoodilist mälu. Prot-
se duuriline mälu ei ole midagi muud kui need inimese osku-
sed, mis ütlevad talle, kuidas teha midagi selleks, et saavutada 
soovitud eesmärk. Protseduurilise mälu näiteks sobivad 

88 See väide on küll pisut metafoorne, ent didaktilises mõttes väga 
produktiivne. Ta on pärit raamatust: The Senses. Ed. by H. Barlow, 
J. M. Mollon. Cambridge, 1982.
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üht moodi hästi nii oskus sõita jalgrattaga kui ka oskus mängida 
viiulit või klaverit. Semantilise mälu moodustavad inimese 
teadmised teda ümbritseva maailma kohta. Need teadmised 
on palju abstraktsemat laadi ning nad pole seotud konkreet-
sete tegudega nagu oskused protseduurilise mälu puhul. 
 Se man  ti lise mälu näiteks on faktiteadmised (nt mis aastal 
lõppes Teine maailmasõda), ent ka tõed, milleni on jõutud 
faktide kõrvutamise ja loogilise arutluse tulemusena (nt kas 
täna on väljas soojem kui eile). Episoodiline mälu kätkeb 
endas ini mese kogemusi ning on seega seotud tema isikliku 
eluga, täpsemalt sellega, kuidas inimene oma elus toimunud 
sünd musi mäle tab (nt “see juhtus aastal, mil ma murdsin oma 
jalaluu”). Protseduuriline, semantiline ja episoodiline mälu 
ehk oskused, teadmised ja kogemused on teineteisest suuresti 
sõltu matud. Mõne õnnetuse tagajärjel vigastada saanud ini-
mestel võib rivist väljas olla üks mäluliik, ent normaalselt töö-
tada teine. Näiteks on teada juhtumeid, kus ajukahjus tusega 
inimesel ei funktsioneeri episoodiline mälu (ta ei mäle ta oma 
elus varem toimunud sündmusi), ent korralikult töötab prot-
seduuriline mälu (elu jooksul omandatud oskused on alles).

Pillimängu seisukohast pakub huvitavat mõtlemisainet, 
kuidas muusikateose päheõppimisel võivad teineteisega põi-
muda protseduuriline ja semantiline mälu. Nähtavasti on 
muusi kat võimalik meelde jätta kahel moel: kas tuginedes 
peamiselt protseduurilisele või siis semantilisele mälule. 
Esimesel juhul suudab pillimängija muusikat peast esitada, 
sest on muusikateose salvestanud kui liigutuste ahela, mis on 
vajalik teose reprodutseerimiseks. Teadmised noodikirja ja 
muusika liigenduse kohta pole sel juhul üldse vajalikud, nii 
nagu jalgrattaga sõitmine on suures osas automaatne tegevus, 
kus tasakaalu hoidmine ja pedaalide tallamine leiab aset just 
nagu iseenesest, ilma et rattur peaks oma tegevust kogu aeg 
pingsalt analüüsima. Ent muusikat on võimalik meelde jätta ka 
teisel viisil, kasutades protseduurilise mälu asemel semantilist 
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mälu. Lugu Wolfgang Amadeus Mozartist, kes paari kuulamise 
järel olevat suutnud mälu järgi üles kirjutada keerulise polü-
foonilise kooriteose partituuri, näitab, et helilooja tugines selle 
teose meeldejätmisel pigem kuulamise kestel kujunenud tead-
mistele kui esitamise käigus kujuneda võinud oskustele. Küllap 
nõustub iga interpreet sellega, et tugineda muusika teose 
meeldejätmisel ainuüksi protseduurilisele mälule on mõne-
võrra riskantne. Kui protseduurilist mälu ei toeta se manti line, 
on oht esitamisel eksida palju suurem, kui siis, mil oskustele 
lisanduvad ka teadmised.

 
  

               

Joonis 7.1. Vasakul pool paiknevad mustad ruudud üksteise suhtes 
juhuslikult ning nende asukoha kaardistamine mälus on suhteliselt 
raske ülesanne. Paremal pool on samade mõõtmetega ruutudest 
moodus tatud korrapärane kujund – kolm rida, igas reas kolm ruutu 
(või kolm veergu), igas veerus kolm ruutu. Selline kujund jääb meel-
de märksa paremini kui juhuslikult paiknevad üksikud ruudud. 89

89 Pärit: The Gestalt Principles, http://graphicdesign.spokanefalls.edu/ 
tutorials/process/gestaltprinciples/gestaltprinc.htm (25.06. 2006). 
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Mälu struktuuri kirjeldamise kõrval on sama tähtis ka see, 
kuidas mälust teadmisi ammutatakse, teiste sõnadega – mälu 
korrastamise ja haldamise mehhanismid. Esimeses lähenduses 
võiks mälu kujutleda kui suurt laoruumi, kus teadmised, osku-
sed ja kogemused paiknevad mälujälgede kujul umbes nagu 
eri sorti ja eri suurusega pakid riiulitel. Selline metafoor ei 
kir jelda mäletamise loomulaadi paraku kuigi tabavalt. Teadvus-
tatud mälupilt tekib tegelikkuses mälujälgede ja mälupäringu 
vastastikuses koosmõjus. Igaüks meist on kogenud, kuidas ras-
kuste korral semantilisest mälust mõne koha- või isikunime 
meenu tamisel püüab inimene intuitiivselt taastada konteksti, 
milles meenutamist vajav nimi on omal ajal esinenud. Mälu-
män gudes abistatakse mängijaid tavaliselt vihjetega, mille 
ülesanne on samuti luua edukaks meenutamiseks vajalikku 
tausta.

Meeldejätmist soodustab talletatud või talletatava infor-
matsiooni struktuurne korrastamine. Joonisel 7.1 on kujutatud 
kaht täpselt sama suurusega ruutudest moodustatud kujundit. 
Vasakpoolsel kujundil paiknevad ruudud üksteise suhtes 
juhus likult, parempoolsel kujundil aga nii rõht- kui ka püst-
telje suhtes korrastatult. Struktuurse korrastatuse tõttu on 
parempoolne kujund teadvuse jaoks paremini kirjeldatav ning 
hõlpsamini meelde jäetav kui vasakpoolne. Igapäevases elus 
on struktuurse korrastatuse abistavat toimet kõige sagedamini 
võimalik jälgida pikkade numbrijadade puhul (telefoni-
numbrid, pangakontode numbrid jne). Näiteks isikukood 
35704050224 moodustab esimesel pilgul seostamatu ühe-
teistkümnest numbrist koosneva jada, mille meeldejätmine 
näib olevat võimalik alles tõsise pingutuse järel. Kui aga teada, 
et esimene number isikukoodis viitab inimese soole (3 tähis-
tab mees- ja 4 naissugu) ning et järgmised kuus numbrit 
tähis tavad vastavalt inimese sünniaasta kaht viimast numbrit, 
sünni kuud ja -päeva, siis muutub isikukoodi meeldejätmine 
palju lihtsamaks, ning seda kahel põhjusel: tänu numbrijada 
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struk tuursele korrastatusele ning struktuuri elementide aseta-
misele mõtestatud konteksti (inimese sugu ja sünnikuupäev). 

Tonaalse muusika puhul tagab korrastatuse esmajoones 
muu sika harmooniline struktuur. Lääne muusikale tunnus-
likud harmoonilise mõtlemise seaduspärasused lähtuvad suu-
resti muusikale immanentselt omasest ülemhelide rea struk-
tuu rist ning hõlbustavad seega interpreedil muusika meelde-
jätmist, eriti kui pidada silmas semantilist mälu. Samas on 
dodekafoonilist teost tavaliselt palju keerukam meelde jätta 
kui tonaalsele muusikalisele struktuurile tuginevat (vt ka 
selle raamatu 2. peatükki). Dodeka foonilise teose struktuuri 
ei toeta euroopaliku muusika hari duse saanud interpreedi 
teadmised tonaalse muusika seadus pärasuste kohta – neid 
viimaseid selles teoses lihtsalt igno reeri takse. Teiselt poolt 
ei suuda dodekafoonilise teose alu seks olev seeria tonaalse 
muusika seaduspärasusi asendada, sest nootide järjestus 
seerias on kindlaks määratud vaid ühe konkreetse heliteose 
tarvis. Järelikult ei saa dodekafoonilise muusika puhul 
rääkida muusikahelide korrastamise taust süsteemist, nii nagu 
see toimib tonaalsesse muusikasse kuulu vate teoste puhul. 
Võrreldes tonaalse muusikateosega on do dekafooniline teos 
palju enam omaette suletud maailm, mis teose selgeksõppimise 
käigus tuleb omandada, ilma et oleks võimalik kuigi suurel 
määral tugineda selle teose seostele teiste muusikateostega või 
ka muusika loomise tehnilisele traditsioonile laiemalt. 
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HELIKÕRGUSE KOGNITIIVSED 
DIMENSIOONID

Läänemaailma muusika üheks keskseks atribuudiks heli 
vältuse kõrval on heli kõrgus. Heli kõrguse ja vältuse 
erine vuse alusel kujunevad meloodiad, mis meie 

kultuuris näivad kehastavat muusika kõige algsemat ja loomu-
likumat avaldumisvormi. Meloodiad ehk lauluviisid on need, 
mida emad oma lastele laulavad, need, mille järgi publik eris-
tab üksteisest Eurovisiooni lauluvõistluse lugusid, ja ka need, 
mis jäävad kuulajale meelde ooperietenduselt tulles ning mida 
ta võib koju siirdudes tänaval tahtmatult vilistada või millest 
mõne suurlinna metroos istuv vigane tänavamuusik võib akor-
dio nil esitamiseks kokku panna omamoodi popurrii. 

Ühehäälset meloodiat saab formaalselt määratleda kui 
nootide jada, mille elemendid erinevad üksteisest ühelt poolt 
kõrguse ning teisalt vältuse ja rõhulisuse poolest (viimased 
kaks tegurit seostuvad muusika metrorütmilise aspektiga90). 
Heli kõrguse objektiivseks korrelaadiks on heli võnkesagedus. 
Heli kõrguse ja võnkesageduse suhe on kokkuleppeliselt mää-
ra tud standardiga, mille järgi esimese oktavi la (a1 ehk A4) 
võnke sagedus on 440 Hz. Mida suurem võnkesagedus, seda 
kõrgem on heli, ja vastupidi – mida väiksem võnkesagedus, 
seda madalam on heli. Niisugune sõltuvus näib esimesel pilgul 

90 Sõna “metrorütmika” on sümbioos sõnadest “meetrika” ja “rütmika”, 
millest esimesega tähistatakse muusika elementaarteoorias takti osade 
korrastatust nende rõhulisuse ja rõhutuse alusel ning teisega noodi-
gruppide korrastatust noodivältuste alusel. 

8
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viitavat helikõrguse dimensiooni ühemõõtmelisusele muusi-
kas, lähemal vaatlusel aga osutub see petlikuks. Kui analüüsida 
helikõrguse tähistamiseks kasutusel olevat noodinimede süs-
teemi, siis näeme, kuidas helikõrgust astmeliselt kõrgendades 
või madaldades noodinimed hakkavad teatud hulga sammude 
järel helireas korduma: pärast do-re-mi-fa-sol-la-si-d jõuame 
uuesti do-sse, nagu meile laulab Julie Andrews filmis “Helisev 
muusika”. 

Joonis 8.1. Helikõrguse kahemõõtmelisust kujutab nn Shepardi 
spiraal. Helid erinevad teineteisest ühel ja samal ajal esiteks krooma 
(chroma) poolest, mida väljendavad noodinimed, ja teiseks nn 
psühho füüsilise kõrguse poolest (height), mida väljendab kuuluvus 
ühte kindlasse oktavisse.91 

91 Joonis on pärit: The Psychology of Music. Listening assignment for 
September 16. Pitch perception, http://ccat.sas.upenn.edu/music/ 
music55/sept16.html (25.06.2006). 
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Lääne muusikas ja ka paljudes muudes maailma muusika kul-
tuurides on helikõrgus korrastatud tsükliliselt, nii et teine-
tei sest oktavi kaugusel asetsevate helide tähistamiseks kasu-
tatakse ühtesid ja samu nimetusi. Helikõrguse tsükliline kor-
ras tatus osutab, et oktavi vahekorras olevad helid peavad taju 
jaoks olema teineteisega paljuski sarnased. Oktavi iseäraliku 
staatuse kohta võime muusikapraktikast leida palju näiteid. 
Näi teks kui mehed ja naised laulavad koos ja samal ajal ühel 
häälel (nagu kogudus luteriusu kirikus), teevad naised seda 
meestega võrreldes tavaliselt oktavi võrra kõrgemalt. Kuul-
misele jääb helikõrguse erinevus oktavi vahekorras kõlavate 
nais- ja meeshäälte vahel sageli märkamatuks, sest kõrged ja 
madalad hääled moodustavad kokku sulades ühe terviku ega 
käitu iseseisvalt nagu kontrapunktilises muusikas. Niisamuti 
esineb orkestripartituurides sageli häältejuhtimist paralleel-
setes oktavites (nt tšello- ja kontrabassipartiide vahel), mis 
muusika faktuuri seisukohast ei moodusta mitte kaht, vaid 
ühe ainsa meloodilise liini. Neljahäälses kooli- või koraali har-
moonias seevastu on paralleelsed oktavid keelatud just selle-
pärast, et üksikhäältelt – sopranilt, aldilt, tenorilt ja bassilt – 
eel datakse siin iseseisvat liikumist, mida oktavites häälte juhti-
mine enesest ei kujuta. 

Helikõrguse tsüklilist muutumist näitab hästi joonisel 
8.1 esitatud nn Shepardi spiraal. Helikõrguse selliseid oma    -
dusi, mida väljendatakse noodinimede erinevuse abil, nime -
  tatakse heli kroo maks ning neid kujutatakse joonisel paik neval 
horisontaalsel tasapinnal. Samanimeliste helide võimalikku 
kuulumist erine vatesse oktavitesse, mis oleneb heli psühho-
füüsilisest kõrgu sest, väljendab joonisel vertikaalne mõõde. 
Näiteks kõikide do-de sarnasusele üksteisega osutab nende 
paiknemine hori son taaltasapinnal ühes ja samas kohas, erine-
vates oktavites asuvate do-de erinevusele osutab aga nende 
erinev asukoht püstteljel.
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Helikõrguse (pseudo)kahemõõtmeline loomus on teki-
tanud uurijates huvi psühholoogiliste mehhanismide vastu, 
millele tuginedes kuulajad meloodiaid oma teadvuses talle-
tavad. Võiksime näiteks püstitada hüpoteesi, et heli krooma 
on lauluviiside meeldejätmisel primaarne tunnus, heli psühho-
füüsiline kõrgus aga sekundaarne. Sel juhul võiksid meloodiad 
teadvuses olla esindatud kui kroomade jadad (nt Gustav Erne-
saksa eesti lastemuusika klassikasse kuuluva “Rongisõidu” 
algus kujul do-re-mi-fa-sol-sol-sol). Kas informatsioonist kroo-
made jada kohta piisab lauluviiside äratundmiseks või läheb 
selleks tarvis teavet ka helide psühhofüüsilise kõrguse kohta, 
seda saab kontrollida lihtsa eksperimendi abil. Võtame mõnd 
meloodiat (nt “Rongisõitu”) kirjeldava kroomade jada ning 
paiskame meloodianoote esindavad kroomad helikõrgusalasse 
juhuslikult laiali: asetsegu näiteks do teises oktavis, re väikses, 
mi suures, fa esimeses oktavis jne. Ükski kuulaja tavaliselt 
esi mese või ka teise korraga niiviisi tekkivat helijada originaal-
meloodiaga seostada ei suuda. Järelikult on hüpotees viiside 
salvestamisest teadvuses ainuüksi kroomade jada kujul osu-
tunud vääraks. Teised uurimused on näidanud, et meloodiate 
meeldejätmise seisukohast näib nende kõige olulisemaks 
tunnu seks olevat hoopis kontuur – omamoodi meloodia “kons-
pekt”. Selle moodustavad meloodia kõrvuti asetsevate helide 
vahel tekkivad intervallid, mis võivad olla kas tõusva või 
laskuva suunaga (või säilitada oma asukoha helireas). Tehtud 
katsed näi tavad, et kui mõnd meloodiat modifitseerida nii, et 
selle kon tuur säilib, ent muutub mõne üksiku intervalli suurus 
(nt tõusva kvardi asemel kõlab tõusev kvint), siis ei pruugi kuu-
lajad selliseid muutusi alati märgata, samal ajal kui meloodia 
kontuuri muutused jäävad harva tähele panemata.92

Heli sagedusala on oma loomult pidev. Eestikeelses kõnes, 

92 Vt W. Croonen, Memory for melodic patterns. An investigation of 
sti mulus- and subject-related characteristics. A PhD thesis defended 
at the Eindhoven University of Technology, 1994
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nagu ka paljudes teistes keeltes, väljenduvad helikõrguse muu-
tused peamiselt lauseintonatsiooni kujul, mis oma olemuselt 
on samuti pidevad, st heli kõrgus muutub sellisel puhul ajas 
ühtlaselt (nagu glissando), mitte astmeliselt nagu meloodiates. 
Lauseintonatsiooni toimet on kõige lihtsam jälgida, kui võrrel-
da helikõrguse muutusi väite- ja küsilauses. Paljudes keeltes 
(nt inglise keeles) esimesel juhul helikõrgus langeb, teisel juhul 
aga tõuseb. Mõnedes muudes, näiteks Kagu-Aasias räägi ta vates 
keeltes kasutatakse helikõrguserinevusi osaliselt diskreti seeri-
tult (astmeliselt) nagu muusikas: sel juhul võib sõna tähendus 
või grammatiline vorm sõltuda sellest, kui kõrge või madala 
tooniga seda hääldatakse.

Üldjuhul eristabki helikõrguse kasutamist muusikas heli-
kõrguse (põhitooni) muutumisest kõnes heli sagedusala lii-
gen  da   mine astmeteks (vt ka 7. peatükki selles raamatus). 
Sellise liigendamise loogiline (kuid mitte aja looline!) areng 
võiks üldjoontes välja näha järgmiselt.93 Kõige    pealt jaotatakse 
sage dusala oktavitesse. Oktavi sees haka   takse kultuurist ole-
ne valt eristama umbes viit kuni seitset astet, mis vastavad 
pen tatoonilisele ja diatoonilisele helireale. Et helirea piirides 
paremini orienteeruda, kasutatakse selles tavaliselt kaht eri-
ne vat intervalli.94 Pentatoonilises helireas on nendeks inter-
vallideks suur sekund ja väike terts (nt do-re-mi-sol-la-do) ning 

93 Vt selle kohta põhjalikumalt: J. Ross, Kas on võimalik rääkida 
muusi ka listest universaalidest? Rmt-s: Mõeldes muusikast. Sissevaateid 
muu  sikateadusesse. Toim. J. Ross, K. Maimets. Tallinn, 2004, lk 15–34.

94 See printsiip ei ole siiski täiesti universaalne. Mitmed Lääne heli-
loojad (nt Claude Debussy) on oma loomingus eksperimenteerinud 
täistoonhelireaga, mis koosneb vaid ühesugustest intervallidest (täis-
toonidest). Muusikateadlane Rytis Ambrazevičius on näidanud, et 
leedu dissonantselt kõlavates mitmehäälsetes rahvalauludes (sutar-
tinės) võib kohata kolmest või neljast astmest koosnevat helirida, 
mis sisaldab vaid ühesuguseid intervalle, kusjuures nende intervallide 
suurus jääb poole ja täistooni vahele, st ei vasta Lääne muusikas kasu-
tusel olevatele intervallidele. 
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diatoonilises helireas suur ja väike sekund, ent rahva muusikast 
võib leida ka teistsuguste intervallidega heli ridasid: näiteks 
setu omapärases mitmehäälses muusikas võib kohata helirida, 
mis põhineb väiksel sekundil ja väiksel tertsil (re-mib-fa#-sol-
sib). Kõrvuti seitsmeastmelise dia toonilise helireaga on Lääne 
muusikas kasutusel kromaatiline helirida, milles oktav on 
jagatud 12 pooltooniks ning millele vastavad klaviatuuril ühe 
oktavi piirides kõik klahvid – nii valged kui mustad.

Nüüd jõuame küsimuseni, millistest põhimõtete järgi 
oktavi piirides asuvad helid, olgu neid siis viis, seitse, kaksteist 
või ka mõni teine hulk, sinna on paigutatud. Need põhimõtted 
on ühe- ja mitmehäälse muusika puhul mõnevõrra erinevad. 
Teata vasti on suur osa maailma kultuuride muusikast (nt 
islami maades või Indias) valdavalt ühehäälne. Ühehäälsus 
annab mängijale või lauljale helirea astmete kasutamisel 
märksa suurema vabaduse kui näiteks Lääne professionaalses 
muusikas domineeriv mitmehäälsus, kus intoneerimisel tuleb 
arvestada muusikalise vertikaaliga ehk sellega, et ühel ja samal 
ajal kõlavad hääled üksteisega kokku sobiksid. Siiski näitavad 
paljud uurimused, et ka Lääne mitmehäälses muusikas on heli-
kõrguste ja intervallide taju kategoriaalne (ehk tsonaalne). See 
tähendab, et ühele helirea astmele või helirea astmete vahel 
moodustuvale intervallile ei vasta muusikapraktikas heli kõr-
guse teljel mitte üks kindel positsioon, vaid teatud piirkond, 
mida nimetataksegi kategooriaks. Nn vaba häälestusega pillide 
mängimisel ja laulmisel, kus muusik saab helikõrgust oma-
tahtsi muuta, kasutab interpreet helikõrguse pisikõikumisi 
ära selleks, et muuta esitust muusikalises mõttes väljendus-
rikka maks. Järelikult kui räägime helirea astmete asukohast 
heli kõrguse teljel või intervallide suurusest, siis peame silmas 
teata vaid etalonväärtusi, millest tegeliku musitseerimise käi gus 
väga sageli rohkem või vähem kõrvale kaldutakse. Uuri mused 
näitavad, et intonatsiooniliste kõrvalekallete suurus võib vabalt 
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olla kuni 20 senti üles- või allapoole, ilma et kuulaja sealjuures 
tajuks neid kui “mustalt” mängimist või laulmist.95

Siiski ei ole küsimus helirea astmete või intervallide etalon-
väärtustest sugugi tähtsusetu. Etalonväärtustest tuleks aru saa-
da kui omamoodi standarditest või ankrupunktidest, millest 
lähtudes muusika esitus tervikuna funktsioneerib ning mis 
ansamblimängus võimaldavad üksikutel interpreetidel oma 
tegevust teiste interpreetidega koordineerida. Näiteks a cap-
pella koorilaulus üsna tavalist “tõusmist” või “vajumist” võib 
tõlgendada kui helikõrguslike ankrupunktide ähmastumist 
laul jate teadvuses, kui viimased liialt keskenduvad üksikutele 
intervallidele ning jätavad tagaplaanile helirea kui terviku.

Niisiis muutub meie arutluse jaoks oluliseks küsimus, kui-
das võimalikult optimaalselt oktavi piiridesse ära mahutada 
heli rea koosseisus olevad helid (või täpsemalt, nende helide 
etalonväärtused) – Lääne muusikas seitse heli, kui räägime dia-
toonilisest helireast, või kaksteist heli, kui räägime kro maati-
lisest helireast. Helirea helide paigutamist oktavi piiri desse 
nimetatakse häälestuseks. Muusikateoorias on tavaks eristada 
kolme peamist häälestussüsteemi. Nendeks on Pytha gorase 
häälestus, puhas häälestus ja võrdtempereeritud hääles tus. 
Pythagorase häälestuse saame, kui hakkame oktavit “täit-
ma” helidega kvindiringi pidi liikudes: do-le järgneb sol, siis 
re (mis ühe oktavi piirides püsimiseks tuleb transponeerida 
oktavi võrra allapoole), siis la, siis mi (mis jällegi tuleb trans-
poneerida oktavi võrra alla) jne, kuni jõuame uuesti tagasi 
do-sse. Häda on ainult selles, et kui kasutada ülemhelide reast 
pärit puhtaid intervalle – oktavit koostishelide sagedussuhtega 
1:2 ning kvinti sagedussuhtega 2:3, siis see do, millega me 
alus  tasime, ei asu helikõrguse alal enam täpselt samas kohas 
kui do, millega me lõpetame. See tähendab, et kui tahta hää-
les  ta misel säilitada oktavite puhtust, siis peab vähemalt üks 

95 Üks sent moodustab ühe sajandiku tempereeritud pooltoonist. Järe-
likult 20 senti vastab ühele viiendikule pooltoonist. 
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heli oktavi sisse mahtunud 12 kromaatilisest astmest olema 
häälestatud teisiti kui kvindiringi mööda liikumine seda eel-
daks.

Põhimõtteliselt tugineb Pythagorase häälestus kahele 
ülemhelide reast pärit puhtale intervallile: oktavile ja kvindile. 
Samal ajal on mitmete teiste oluliste intervallide suurused 
Pytha gorase häälestuse järgi puhastest intervallidest erinevad. 
Näiteks suure tertsi koostishelide sagedused peaksid ülem-
helide reas suhtuma teineteisesse kui 4:5, Pythagorase hääles-
tuses aga suhtuvad kui 64:81, mis muudab Pythagorase tertsi 
puhta tertsiga võrreldes pisut laiemaks. Erinevalt Pythagorase 
häälestusest kaotab puhta häälestuse korral helirea üles ehita-
mise printsiip (kvindiring) oma tähenduse ning eesmärgiks 
seatakse hoopiski helirea astmete vahel tekkivate intervallide 
puhtus ehk nende vastavus ülemhelide rea koosseisus sisaldu-
vate intervallide suurusele. Puhta häälestuse järgi koostatud 
diatoonilises helireas do-re-mi-fa-sol-la-si püütakse saavutada, 
et kõik selle helirea põhitooni (do) ja teiste helirea elementide 
vahelised inter vallid oleksid pärit ülemhelide rea algusest 
ning neid iseloomustaksid koostishelide vahelised lihtsad 
sagedussuhted. Näiteks do ja re vahe line suur sekund puhtas 
häälestuses vastab suhtele 9:8, do ja mi vaheline suur terts 
suhtele 5:4, do ja sol-i vaheline puhas kvint suhtele 3:2 jne 
(alumise ja ülemise do suhe teine teisega on loomulikult 1:2).

Nii Pythagorase kui ka puhta häälestuse peamiseks puudu-
seks muusikapraktika seisukohast on võimatus kasutada pal-
jude võtmemärkidega helistikke, mis nende häälestuste korral 
kõlaksid väga ebapuhtalt. Tonaalse muusika arengu üheks 
tee tähiseks Lääne muusikas on Johann Sebastian Bachi kahe-
osaline prelüüde ja fuugasid sisaldav tsükkel “Hästitempe-
reeri tud klaviir”, kus kõiki kromaatilisest helireast lähtuvaid 
helistikke – kahtteist mažoori ja kahtteist minoori – kasu-
tatakse võrdväärselt. Seetõttu on muusikaajaloos tavaks kol-
man dat eespool nimetatud häälestussüsteemi, võrd tempe-
reeri tud häälestust, seostada “Hästitempereeritud klaviiri” 
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loomisega (kuigi ka see seos võib olla rohkem loogilist või 
süm boolset ja mitte niivõrd ajaloolist laadi). Kui Pythagorase 
häälestus lähtus kvindiringist ja puhta häälestuse eesmärk oli 
moodustada helirea astmete vahel ülemhelide reale vastavaid 
puhtaid intervalle, siis võrdtempereeritud häälestus tugineb 
vajadusele kasutada kõiki helisüsteemis võimalikke helistikke 
ühistel alustel. Selleks jagatakse oktav kaheteistkümneks osaks 
nii, et kõigi naaberhelide vahelised intervallid kromaatilises 
heli reas – pooltoonid ehk väikesed sekundid – oleksid täpselt 
ühesuurused. Niisuguse protseduuri tulemusel tekkivas hää-
les tuses on kõik intervallid peale oktavi puhaste inter vallidega 
võrreldes pisut teistsuguse suurusega, ent selle kõrval on 
tagatud võimalus vabalt kasutada kõiki võimalikke helistikke.

Paljud meloodiliste intervallide mõõtmise tulemused muu-
sika esitustes on näidanud, et häälestuse etalonina paistavad 
interpreedid tänapäeval kasutavat võrdtempereeritud hääles-
tust. Seda isegi siis, kui tegu on sooloesitusega nn vaba 
hääles tusega pillidel (nt viiulil), mis peaks häälestussüsteemi 
valikul jätma täiesti vabad käed, kuna puudub tarvidus 
into neerimise käigus arvestada part neri instrumendiga 
(kui viiuli esitust saadab klaver, on viimane tavaliselt võrd-
tempereeritult häälestatud, mis viitab vajadusele kasutada 
sama häälestussüsteemi ka viiuli intonatsioonil). Siin tuleks 
veel kord meenutada, et üksikud meloodilised inter vallid 
vastavad harva mõne teoreetilise häälestussüsteemi poolt ette 
nähtud suurustele, mistõttu intonatsiooni puhtuse küsi  mus 
muusikas on tegelikult märksa keerukam ega taandu pelgalt 
lauldavate või mängitavate intervallide võrdlusele hääles-
tuse poolt ette kirjutatud intervallidega. Vaidlustel ühe või 
teise häälestussüsteemi paremuse üle on seega mõtet vaid 
ajaloolisest või muusikateoreetilisest seisukohast, sest tegelik 
intonatsioon muusika esitamisel kujuneb välja interpreedi 
intuit sioonist lähtudes ning, nagu öeldud, ei vasta see kunagi 
päris täpselt ühelegi teoreetilisele häälestussüsteemile. 
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Muusikateadusliku traditsiooni järgi on tavaks teine-
teisest eristada helirida ja laadi, mis seisneb eeskätt selles, 
et laadi astmeid käsitatakse individuaalsete ja üksteisest 
diferentseerituna ning helireas nähakse vaid laadi materiaalset 
kandjat. Selle teooria järgi täidab iga aste laadis talle eriomast 
funktsiooni, mida väljendavad astmetele omistatud nime-
tused. Mažoorse laadi puhul, mis tugineb helireale do-re-mi-
fa-sol-la-si, on astmete on järgmised: I – toonika, II – ülemine 
juht toon, III – ülemine mediant, IV – subdominant, V – domi-
nant, VI – alumine mediant ning VII – alumine juhttoon. 
Laadi astmete funktsioonid tulenevad tonaalse muusika 
seadus pärasustest, mille seast peamiseks on paljude teoreeti-
kute arvates V ja I astme järgnevus ehk siis dominandi lahene-
mine toonikasse. Muusikapsühholooge on sellega seoses huvi-
tanud küsimus, kas laadi astmed on inimese teadvuses kuidagi 
hierarhiliselt korrastatud, ja kui on, siis kui mitu taset on selles 
hierarhias. Carol Krumhansli katsed,96 mille käigus mõõdeti 
laadi astmete seostatust teineteisega kuulaja teadvuses, näita-
vad, et loomuliku mažoori puhul jagunevad selle elemendid 
kolme hierarhilise taseme vahel. Kõige tähtsamaks nendest 
on toonika. Tähtsuselt järgmised helid on toonika kolmkõla 
kaks ülejäänud heli, nimelt III ja V aste ehk ülemine mediant 
ja dominant, ning viimasel (kolmandal) tasemel asuvad kõik 
muud helid ehk II, IV, VI ja VII aste (ülemine juhttoon, sub-
dominant, alumine mediant ja alumine juhttoon). Kui dia tooni-
lisele helireale oktavi piirides lisada veel ka nn altereeri tud 
helid (mis do-mažoori puhul vastaksid klaviatuuri musta dele 
klahvidele), siis Krumhansli katsete järgi paikneksid need 
hierarhia viimasel, neljandal tasemel. 

Selline laadi astmete hierarhia on ilmselt üsnagi kultuuri-
spetsiifiline nähtus, mis iseloomustab eeskätt Lääne tonaalses 
muusikas välja kujunenud helidevahelisi seaduspärasusi. 

96 Vt C. L. Krumhansl, Cognitive Foundations of Musical Pitch. New 
York, 1990.
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(Hu vi    tav on seejuures, et Krumhansli hierarhias ei järgne 
toonika  helile mitte dominant- ja subdominanthelid, nagu 
harmoonia teooriat veidigi tundev lugeja võiks oletada, vaid 
hoopiski too nika kolmkõla teised komponendid, mis näib 
viitavat sellele, kui läbipõimunud on Lääne muusikas oma-
vahel muusika fak tuuri horisontaalsed ja vertikaalsed aspek-
tid.) Kui võrrelda Krumhansli hierarhiat näiteks eesti (või laie-
malt lääne mere soome) regilauludes kasutatavates heliridades 
valitsevate suhe tega, siis avaneb meile mõnevõrra teistsugune 
pilt. Eriti vane mates regiviisides võib helirida koosneda vaid 
kolmest-neljast noodist (nt sol-la-si), mis erinevalt dia tooni-
lisest helireast oktavit tervikuna täita ei suuda. Nagu etno musi-
koloogide uuri mistöö näitab, ei saa sel juhul rääkida mitte 
kolme- või nelja tasandilisest hierarhiast: helireas eristub teiste 
seast vaid üks, keskse funktsiooniga heli, mida nimetatakse 
tugi heliks. Tugi heli funktsioneerib sellistes viisides põhi mõtte-
liselt sama moodi nagu toonika tonaalses muusikas, ent tervi-
kuna on funkt sionaalsed suhted regiviisi helirea puhul nõrge-
mini välja arendatud kui tonaalses muusikas.

Kui peatüki lõpuks naasta meloodia mõiste juurde, mille-
ga me helikõrguse käsitlemist alustasime, siis oleks üsna 
mitme muusikapsühholoogia seisukohalt olulise seiga ise-
loomusta  miseks sobiv visandlikult analüüsida tuntud meloo-
diat “O terra, addio” Giuseppe Verdi (1813–1901) ooperi 
“Aida” IV vaatuse 2. pildist (Aida ja Radamese duett). See 
me loodia (vt joonist 8.2) algab tõusva suure septimiga, mis 
muu sika praktikas on üpris haruldane nähtus, ning seda mit-
mel põhjusel. Kõigepealt, sidu suse huvides ei tohiks me-
loodia sisaldada liiga suuri intervalle (mille hulka suur septim

Joonis 8.2. Lõpustseeni meloodia Giuseppe Verdi ooperist “Aida”. 
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kindlasti kuulub), sest suured intervallid lõhuvad kuulaja ette-
kujutust meloodiast kui selle koostishelide lineaarsest kulge-
misest ning võivad teatud juhtudel viia muusika tajumiseni 
mitmehäälsena (nn pseudo polüfoonia) ka siis, kui objektiivselt 
võttes mitmehäälsusest rääkida ei saa. Samuti on lauljal suurt 
septimit vokaal tehni liselt suhteliselt keeruline esitada. Leonard 
Meyer on kirju tanud meloodilistest arhetüüpidest, mille hulka 
kuulub ka nn gap-fill melody. See arhetüüp viitab harmoonia- 
ja polüfooniakursustest tuttavale reeglile, et hüpe meloodias 
ühes suunas (alla või üles) tuleb tasakaalustada astmelise liiku-
misega vastassuunas. Verdi aga kõnealuse meloodia puhul 
seda reeglit ei rakenda, sest tõusvale suurele septimile järgnev 
inter vall on uuesti tõusev väike sekund. Miks see nii on? Vas-
tust aitavad leida eespool vaadeldud funktsionaalsed suhted 
laadi erinevate astmete vahel. Tõusva meloodilise suure sep-
timi teine koostisheli on funktsionaalselt laadi VII aste ehk 
juhttoon, mille kõige loomulikumaks liikumissuunaks on tema 
lahenemine I astmel asuvasse toonikasse ehk pool tooni üles-
poole (mida see heli Verdi meloodias teebki). Niisiis kogeb 
kuulaja selle tillukese muusikalise fragmendi jooksul kokku-
põrget muusika loogilise arengu kahe teineteist välistava 
sea dus pärasuse vahel – esiteks vajadus tasakaalustada suurt 
meloodilist hüpet vastassuunalise liikumisega ning teiseks 
vajadus juhttooni lahendamiseks toonikasse – ning see kokku-
põrge saab laheneda vaid ühe printsiibi kasuks (teiste sõna-
dega, kompromiss nende vahel ei ole saavutatav). Võimalik, 
et just niisugune konflikt muudab selle meloodia muusikaliselt 
intrigeerivaks, võimaldab kuulajal täita meloodia adekvaatse 
emotsionaalse sisuga (tegemist on ooperi kõrgpunktiga, kus 
Aida ja Radames on elusalt koopasse kinni müüritud ja määra -
tud hukkumisele) ning kokkuvõttes võib kvaliteetse esituse 
korral tagada kuulajale tugeva ja püsiva elamuse.
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TÄMBRI KOGNITIIVSED 
DIMENSIOONID

Tämber on üks neljast omadusest, mis koos valjuse, väl-
tuse ja kõrgusega aitavad helisid üksteisest eristada. 
Kui valjust, vältust ja kõrgust pidada heli subjek tiiv-

seteks psühholoogilisteks omadusteks, siis pole kuigi keeruline 
osutada ka heli objektiivsetele füüsikalistele omadustele, mis 
nende subjektiivsete omadustega korreleeruvad. Heli kõrguse 
vasteks on võnkesagedus (mida suurem sagedus, seda kõrgem 
heli), heli valjuse vasteks intensiivsus, mis seostub võnke ampli-
tuudiga (mida suurem amplituud, seda valjem heli), ning heli 
vältuse vasteks selle objektiivne, ajaühikutes mõõdetav kes-
tus (nt metronoomi näit MM = 60 tähendab seda, et ühte 
minutisse peab mahtuma 60 lööki, mis ühe löögi kestuseks 
teeb ühe sekundi). Tämbriga on asi keerulisem, sest praeguste 
teadmiste juures pole võimalik osutada mingile ühele heli 
objek tiivsele omadusele, mis selle subjektiivse omadusega 
seos tuks. Seetõttu kasutatakse täpsuse huvides tämbri määrat-
le  misel vahel nn prügikastidefinitsiooni: kaks heli erinevad 
teineteisest tämbri poolest siis, kui nad on ühesuguse kõrguse, 
ühesuguse vältuse ja ühesuguse valjusega, ent sellest hoolimata 
siiski erinevad. Niisuguse definitsiooni järgi ongi see “miski”, 
mis kaht muidu teineteisega sarnast heli eristab, just tämber, 
aga kogu oma välise korrektsuse juures ei ütle see definitsioon 
meile tämbri olemuse kohta tegelikult paraku mitte midagi. 

Alates Hermann von Helmholtzi töödest 19. sajandi kesk-
paigas on helidevahelise tämbrierinevuse peamiseks objektiiv-
seks põhjuseks peetud erinevusi helide spektris. Spekter on 
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kujutis, mis näitab heli osahelide (või ülemhelide) koosseisu 
ning nende suhtelist tugevust. Helmholtzi arvates on sarnase 
tämbriga need helid, mille spektrid on teineteisega sarnased, 
eri neva tämbriga helidel aga peaksid olema erineva kujuga 
spekt rid. Joonisel 9.1 on kujutatud klarnetil mängitud kolme 
heli spektreid. Kõigi kolme noodi kõrgus on üks ja seesama 
(väikse oktavi sol). Helid erinevad üksteisest valjuse poolest: 
esimene neist on mängitud pianissimo’s, teine mezzoforte’s ja 
kolmas fortissimo’s.

Joonis 9.1. Klarnetil erineva valjusega – pianissimo’s, mezzoforte’s ja 
fortissimo’s – mängitud väikse oktavi sol-i (G3) spekter.97 Rõhtteljel 
on kujutatud osahelide sagedust (mis vastab nende kõrgusele), 
püst teljel aga osahelide suhtelist tugevust. G3 põhitooni sagedus 
on umbes 196 Hz, millele kõigil kolmel paneelil vastab kõige vasak-
poolsem püstkriips.

97 Pärit: J. Klingseisen, M. D. Plumbley, Experiments on musical inst ru -
ment separation using multiple-cause models, http://www.elec.qmul. 
ac.ukpeople/markp/1999/KlingseisenCMPC99.pdf (25.06.2006). 
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Klarneti tämbri üks olulisemaid tunnuseid on paarisarvuliste 
osahelide osaline või täielik puudumine spektris – seal domi-
neerivad põhitooni paarituarvkordsed komponendid esimene, 
kolmas, viies jne.98 See on näha ka joonisel 9.1, kus kolmas 
osaheli vastab sagedusele 3 × 196 = 588 Hz ning viies osaheli 
sagedusele 5 × 196 = 980 Hz. Nende sageduste kohal asuvad 
kõigil kolmel paneelil suhtelised kõrged püstkriipsud (välja 
arvatud viienda osaheli kohal pianissimo’s mängitud noodi 
puhul). Teisele ja neljandale osahelile vastavatel sagedustel 
aset sevad püstkriipsud kolmes spektris (2 × 196 = 392 Hz ja 
4 × 196 = 784 Hz) on kas madalamad või puuduvad hoopis. 

Helmholtzi teooria järgi on klarneti tämbri peamiseks 
tunnu seks paarituarvuliste osahelide domineerimine klarneti 
heli spektris. Selle kõrval aga näeme jooniselt 9.1, kuidas 
heli dünaamika avaldab instrumendi heli spektrile vähemalt 
nii sama olulist mõju. Fortissimo’s mängitud heli spekter on 
rikka likum: selles on rohkem tugevaid ülemisi osahelisid, pia-
nissimo’s mängitud heli spektris aga tõusevad esile vaid esi-
mene ja kolmas osaheli. Samuti näeme fortissimo’s mängitud 
heli puhul, et tugevate paarituarvuliste ja nõrkade paaris-
arvuliste osahelide reegel ei kehti ülemiste osahelide puhul nii 
järjekindlalt nagu alumiste osahelide puhul: seitsmendat osa-
heli sagedusega 7 × 196 = 1372 Hz pole fortissimo’s mängi-
tud noodi spektris üldse näha, üheteistkümnes ja kaheteist-
kümnes osaheli on sama noodi puhul aga ligikaudu ühesuguse 
tugevusega (11 × 196 = 2156 Hz ja 12 × 196 = 2352 Hz).

Seoses helitehnika arenguga hakatakse 20. sajandil tehno-
loogiliselt edenenud riikides konstrueerima muusika sünte-
saatoreid, kus heli ei tekitata mehaaniliselt (st mingi keha 
võnkumise tulemusel) nagu akustiliste instrumentide puhul, 
vaid selleks kasutatakse keerulisemaid tehnoloogilisi vahen-

98 Akustiliselt on selle põhjuseks asjaolu, et klarneti puhul on tege -
mist – erinevalt näiteks flöödist – ühest otsast lahtise ja teisest otsast 
kin nise toruga.
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deid. Esimeste süntesaatorite ehitamisel püüti eri tämbriga 
helide tekitamisel alguses tugineda heli spektrile ehk siis 
lähtuti oletusest, et iga pilli tämbrit saab seostada teatud kind-
lat tüüpi spektriga (näiteks klarnetit niisuguse spektriga, kus 
paarituarvulised osahelid on tugevamad kui paarisarvulised). 
Paraku näitasid eri tämbriga helide sünteesi katsed kohe, et 
selline ettekujutus osutus tugevasti lihtsustatuks. Ühe ja selle-
sama muusikainstrumendi helid võivad eri registris ja erineva 
artikulatsiooniga mängituna tekitada niivõrd erinevaid helisid, 
et helide spektreid omavahel võrreldes on raske leida nende 
vahel mingitki ühisosa, mis võimaldaks aru saada, kuidas siis 
kuulaja ikkagi taipab, et nii pizzicato’s kui ka poognaga män-
gitud viiuli helide puhul on tegemist ühel ja samal pillil teki-
tatud helidega.

Joonis 9.2. Heli tämber kui ajas kulgev protsess. Laias laastus võib 
iga heli puhul eristada kolme koostisosa: heli atakk (ehk puhke-
mine), püsiosa ja hääbumine. Kolmest sirgjoonest koosnev kõver joo-
nise ülaosas kujutab tinglikult helitugevuse muutumist heli arengu 
jooksul. Ataki jooksul saavutab helitugevus vajaliku taseme, hääbu-
mise jooksul aga kaotab selle. Aja kulgemist väljendab horisontaal-
mõõde. 

Ilmselt kõige olulisem korrektiiv, mis Helmholtzi tämbri erine-
vusi spektraalsete erinevustega siduvasse teooriasse tuleb teha, 
on see, et tämber ei ole staatiline, aja kulgemisest sõltumatu 
nähtus nagu joonisel 9.1 kujutatud püsispektrid, vaid et nii 
nagu muusika üldse saab eksisteerida üksnes aja liikumise 
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tõttu, sõltub ka heli tämber suuresti nendest muutustest, mis 
aja jooksul heliga toimuvad. Muidugi on siin silmas peetud aja 
mikrotasandit, st muutusi, mis leiavad aset millisekundite või 
ka millisekundikümnendike või -sajandike jooksul. 

Joonisel 9.2 on kujutatud heli tämbrit kui ajas kulgevat 
protsessi, milles saab eristada laias laastus kolme komponenti: 
atakki, püsiosa ja heli hääbumist või kustumist. Helmholtzi aja 
kulgemisest sõltumatut püsispektrit on kõige enam põhjust 
seostada heli keskmise osaga, mis tavaliselt on suhteliselt 
muutumatu loomuga. Samal ajal näitavad katsed, et vähemalt 
nii sama palju kui võrdlemisi staatilisest püsiosast, sõltub helile 
kuulaja poolt omistatav tämber atakist ja hääbumisest. Ataki 
kestus on püsiosa ja hääbumisega võrreldes palju väiksem ega 
ulatu tavaliselt rohkem kui paarikümne millisekundini. Pal-
jude instrumentide helid kaotavad kuulaja jaoks oma karak-
teerse tämbri, kui ataki osa nendest helidest mõne heli tööt lus-
programmi abil arvutis eemaldada. Mis siis tegelikult heliga 
ataki ajal toimub? Veidi lihtsustatult võiks öelda, et ataki 
jooksul saavutavad heli koostises olevad osahelid oma tugevuse 
ehk amplituudi sihtväärtuse (st sellise väärtuse, mida kajastab 
püsttelg joonisel 9.1), kuid erinevate osahelide puhul leiab see 
protsess aset erineva kiirusega, mis ilmselt ongi kahe erineva 
tämbriga heli atakke eristavaks üheks tunnuseks. Samuti võib 
heli tekitamise ehk atakiga kaasneda iseloomulik müra. Heli 
kui terviku seisukohast ei pääse see müra ataki lühikese kes-
tuse tõttu küll kuulmise jaoks domineerima, kuid heli tämbri 
iseloomustajana võib ta samuti osutuda oluliseks selle heli 
erista misel mõnest teisest. Näiteks tekitab müra poogna kokku-
puude viiuli või tšello keelega, mida kuulaja üldjuhul endale 
ei teadvusta, ent mis võib olla tähtsaks teguriks keel pillide 
tämbri eristamisel näiteks puhkpillide tämbrist.

Joonisel 9.1 esitatud spektreid nimetatakse joonspektri-
teks, sest üksikuid osahelisid on seal kujutatud püstiste kriip-
sude kujul. Kui me aga tahame näidata helienergia jaotumist 
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spektris (teiste sõnadega, uurida, millistel sagedustel leidub 
palju ja millistel sagedustel vähe energiat), siis võib osutuda 
mõtte ka maks esitada heli analüüsi käigus saadud informat-
sioon joonspektri asemel pidevspektrina. Joonspektrist saame 
pidevspektri selle üksikute komponentide tippude ühenda-
misel, kusjuures spektri üksikkomponente sel juhul tihti jooni-
sel ei näidatagi (vt joonis 9.3). Joonspektri komponentide 
tippu de ühendamisel tekkivat kõverat nimetatakse spektri 
mähis jooneks. Kui, nagu eespool öeldud, kahe heli joons pekt-
rite võrdlemisest ei tarvitse nende helide vaheliste tämbri-
erinevuste tuvastamisel tunnetuslikus mõttes palju abi olla, siis 
sellest, kuidas helienergia on spektris jaotunud – ehk millise 
kujuga on spektri mähisjoon – , sõltub heli tämber küllalt ki 
olulisel määral. 

Seda väidet on kõige lihtsam esmalt illustreerida näitega 
kõne akustikast. Spektri mähisjoon on tavaliselt lainelise kujuga 
nagu katkendjoon joonisel 9.3 ning sellise lainelise mähis-
joone tippe nimetatakse formantideks. (Joonisel 9.3 esi neva 
katkendjoone puhul saame ilmselt rääkida kolmest forman-
dist, mis vastavad sagedustele umbes 0,5 kHz, 1,3 kHz ja 
2,6 kHz.) Eesti kirjakeeles on kokku üheksa täishäälikut ehk 
vokaali: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, /õ/, /ä/, /ö/ ja /ü/. Häälikud 
erinevad keeles üksteisest oma tämbri ehk, nagu foneetikud 
ütleksid, kvaliteedi poolest, mis vokaalide puhul tähendab, et 
spektri mähisjoone maksimumid (formandid) asetsevad erine-
vate vokaalide puhul eri kohtades. Täishäälikute eristamiseks 
üks teisest piisab harilikult kahe kõige madalama formandi 
sage dusest, mida tähistatakse vastavalt lühenditega F1 ja F2. 
Järg mises tabelis on toodud eesti keele üheksa täishääliku 
formantide ümardatud keskmised sagedused hertsides (mees-
hääle jaoks):99 

99 Pärit: H. Pajupuu, Eesti vokaalid kõnes, http://www.eki.ee/teemad/ 
akustika/vokaalid.html (25.06.2006). 
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F1 F2
A 650 1140
E 490 1730
I 250 2080

O 490 880
U 270 660
Õ 420 1400
Ä 660 1550
Ö 480 1550
Ü 290 1620

Nagu tabelist näha, on kahe esimese formandi sagedused kõigi 
üheksa vokaali puhul tõepoolest erinevad ning seda peetaksegi 
foneetikas peamiseks põhjuseks, miks inimene ka kuulmisel 
neid häälikuid üksteisest eristab. 

Energia erinevast jaotusest tingitud tämbrierinevustest 
muusi kas on põhjust rääkida näiteks klassikalise itaalia tüüpi 
laulu hääle ehk bel canto puhul. Ilmselt on iga kordki ooperi-
teatrit külastanu kogenud seda heade lauljate häälele omast 
iseäralikku sära, mis eristab sellist häält tavalisest kõnehäälest 
(või ka koorilaulust) ja tagab hääle kandvuse, st hääle ula tu-
mise ka saali kaugematesse nurkadesse, nii et see kostab välja 
isegi suure sümfooniaorkestri taustal. Bel canto tämbri kõige 
iseloomulikumaks tunnuseks on kõnehääles ja koorilaulus 
puu duva spetsiaalse lisaformandi olemasolu, mida illustreerib 
joonis 9.3.100

100 Pärit: National Center for Voice and Speech. Tutorials: Voice Pro-
duction, http://www.ncvs.org/ncvs/tutorials/voiceprod/tutorial/ 
singer.html (25.06.2006). 
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Joonis 9.3. Pidevspektri mähisjooned kolme erinevat tüüpi helide 
puhul: (1) sümfooniaorkester (pidevjoon), (2) inimese kõne (punk-
tiir joon) ja (3) sümfooniaorkester koos vokaalsolistiga (klassikaline 
bel canto, katkendjoon). Tegemist on pikaajaliste spektritega (LTAS – 
long-term average spectrum), mis tähendab seda, et nad on saadud 
helide mõõtmisel mitmete minutite pikkuse ajavahemiku jooksul, nii 
et mõõtmiste tulemused on keskmistatud. Rõhtteljel on kujutatud 
sagedus ning püstteljel heli tugevus.

Lauljaformandi olemasolu spektris annabki klassikalisele 
häälele ta sära ning kindlustab hääle kandvuse. Pelgalt heli 
tuge vust arvestades jääks see nähtus arusaamatuks, sest terve 
mõistuse järgi võttes peaks ju orkester laulja “üle mängima”. 
Laulja hääl eristub tänu lauljaformandile, mistõttu ühes kind-
las sagedusdiapasoonis (2,5–3 kHz) on laulja hääl orkestri 
omast tugevam. Artikulatoorse (hääldusliku) foneetika and-
me tel tekib lauljaformant sellest, et oma kõnetrakti kuju 
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muutes suudab laulja üksteisele väga lähedale koondada 
kolmanda, neljanda ja viienda formandi sagedused (F3, F4 ja 
F5). Lauljaformandi moodustamise tehnikat kasutavad kind-
lasti kõigi kategooriate klassikalised meeshääled (st bassid, 
bari tonid ja tenorid). Naishäälte puhul pole lauljaformandi 
olemasolu nii veenvalt tõestatud, kuigi kõrgemat helienergia 
nivood võib 2,5–3 kHz piirkonnas tavaliselt täheldada ka 
nendel.

Tämbri olemusest rääkides muutuvad paralleelid muusika- 
ja kõnehelide vahel eriti ilmseks, sest nagu öeldud, kujutab 
kõne enesest üksikhäälikute jada, mille elemendid erinevad 
üks teisest oma kvaliteedi ehk tämbri poolest – st tämber on 
pea mine kõnesegmente eristav heli omadus. Seetõttu on 
kõne- ja muusikasüntesaatorite areng 20. sajandi teisel poolel 
kulge nud paljuski samu radu. Süntesaatorite ehitamisel 
lähtuti algselt nn tehisintellekti-ideoloogiast, kus eesmärgiks 
oli inimese tegevust jäljendavate aparaatide ehk robotite 
konst rueerimine.101 Hästi tegutseva roboti ehitamine saab 
edukas olla üksnes siis, kui me, esiteks, küllaldaselt täpselt 
teame, kuidas inimese teadvus toimib, ning, teiseks, kui meil 
on piisavalt oskusi, et inimtegevust tehislike vahenditega imi-
tee rida. Esimeste kõnesüntesaatorite ehitamisel eeldati, et 
kõnet saabki sünteesida kui üksikhäälikute jada, ning püüti 
üksik häälikuid tehislikult luua inimese kõneorganite talitlusest 
lähtu des: näiteks täishäälikute puhul kõigepealt moodustada 
nn kõriimpulss (nagu seda inimese häälepaelad teevad) ning 
seejärel kõriimpulssi modifitseerida (nagu see toimub inimese 
kõnetraktis). Paraku ei andnud paljude uurijate aastate pikkune 
töö nii häid tulemusi, kui alguses oli loodetud. Põhjus peitus 

101 Niisugust ideoloogiat illustreerivad hästi omaaegsed Boriss Kaburi 
laste näidendid “Rops” ja “Rops aitab kõiki”. Nimi Rops on tuletatud 
sõnast robot. 
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ilmselt ikka selles, et heli kvaliteeti102 ehk tämbrit mõju tavad 
tunnused pole staatilised, vaid sõltuvad heli muutu misest ajas 
ning niisiis on neid väga keeruline kirjeldada (ja nii omakorda 
on raske või isegi võimatu rahuldava tämbriga heli sünteesida).

Tänapäeva kõnesüntesaatorid töötavad hoopis teistsuguste 
põhi mõtete järgi. Sünteesitav kõne pannakse kokku arvuti 
mälusse juba salvestatud segmentidest (umbes nagu doomino-
kivide ahel või ka pusle), mis on välja lõigatud mõne kõneleja 
(diktori) loetud kõnest. Nendeks segmentideks on tavaliselt 
kaksikhäälikud ehk difoonid. Oletame, et süntesaatorile 
antakse ülesanne hääldada eestikeelset sõna isa. Kaasaegne 
difoon süntesaator ei hakka selle ülesande lahendamiseks mitte 
imiteerima inimese hääldusorganite tegevust, vaid otsib arvuti 
mälust üles ning järjestab üksteisega neli segmenti. Mälus 
leiduvad segmendid pole üksikhäälikud, vaid kaksikhäälikud, 
täpsemalt niisugused segmendid, mis koosnevad ühe hääliku 
tagumisest ja teise esimesest poolest. Difoonsüntesaatori abil 
moodustatud sõna isa koosneb järgmiste segmentide ahelast: 
(1) vaikus + /i/-hääliku esimene pool, (2) /i/-hääliku tagu-
mine pool + /s/-hääliku esimene pool, (3) /s/-hääliku tagu-
mine pool + /a/-hääliku esimene pool, (4) /a/-hääliku tagu-
mine pool + vaikus. Difoonide eelistamine üksikhäälikutele 
sünteesi käigus on vajalik sellepärast, et nagu praktika näitab, 
on tämbri seisukohast nii kõnes kui ka muusikas äärmiselt 
olulised üleminekuprotsessid ühelt häälikult teisele (muusikas 
ühelt noodilt teisele), neid aga on adekvaatselt kirjeldada väga 
raske. Seega on hea sünteesitulemuse saavutamiseks lihtsam 
kasutada loomulikust kõnest välja lõigatud ja arvuti mällu 
salves tatud segmente ning mitte hakata neid algusest lõpuni 
ise valmis meisterdama. 

102 Kvaliteedi all ei peeta siin silmas mitte helitehnilisi omadusi, vaid neid 
heli tunnuseid, mis eristavad teda teistest helidest.  
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Muusikahelide sünteesil kasutatakse tänapäeval palju di-
foon sünteesiga mõnevõrra samalaadset sämpleri-põhimõtet. 
Ka sämpleri puhul on arvuti (süntesaatori) mällu salvestatud 
akusti liste instrumentide abil tekitatud helid. Digitaalse heli-
salvestuse tulemusel103 mälus olev heli on kodeeritud kui 
arvude jada, mis saadakse helilaine näidu fikseerimisel mingi 
kindla ajavahemiku järel. Näiteks kui digitaliseerimis sage-
duseks on 10 000 Hz ehk 10 kHz, siis tähendab see, et ühe 
sekundi heli digitaalseks kodeerimiseks kasutatakse kümmet 
tuhandet võrdse sammu järel võetud helilaine näitu. Sammu 
pikkuseks on sellisel juhul 1/10000 osa sekundist ehk 
0,1 millisekundit. Kui aga heli taasesitamise käigus sammu-
pikkust muuta ning lugeda selleks näiteks 0,1 ms asemel 
0,05 ms, siis tekib heli, mis salvestatud heliga võrreldes on 
teoreetiliselt sama tämbriga, ent oktavi võrra kõrgem. Nii-
suguse tehnika ehk sämplimise abil on ühest salvestatud 
helist võimalik teki tada mitmeid sama tämbri ja eri kõrgusega 
helisid. Nagu ka kõne difoonsünteesi puhul, pole sämplimisel 
enam püütudki imiteerida neid protsesse, mis akustilise 
instrumendiga heli tekitamisel aset leiavad, vaid on mindud 
n-ö kergema vastu panu teed ning sünteesi käigus kasutatakse 
varem salvestatud originaalhelisid ja nende teisendusi. Kvali-
teetse tulemuse tagab see lähenemisviis märksa kindlamini 
kui varasemad kat sed muusikahelisid tehislikult “algusest 
lõpuni” ise valmistada. Sämplimisel tuleb aga silmas pida da, 
et nagu ka jooniselt 9.1 näha, võivad ühe ja sama muusika-
instrumendiga tekitatavad helid üksteisest küllaltki palju 
erineda. Praktika näitab, et pelgalt üheainsa mällu salvestatud 
heli sämplimisega kõiki teisi selle instrumendiga tekitada 
võidavaid helisid sünteesida ei ole võimalik.

103 Digitaalse helisalvestuse kohta vt täpsemalt: A. Voog, Sissejuhatus 
digitaalheli maailma. Arvutimaailm 2000, nr 9, 9–11. 
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KEELE JA MUUSIKA 
VASTASMÕJUST EESTI VANEMA   
RAHVALAULU NÄITEL

Mis tahes liiki laulmise korral põrkavad alati teine-
teisega kokku kaks erinevat helide kasutamise süs-
teemi ehk paradigmat: keel, täpsemalt selle avaldu-

mine kõne kujul, ja muusika. Kõne ja muusika vahelised erine-
vused helide kasutamisel on üpris ilmsed. Esiteks, helikõrguse 
ehk põhitooni muutused kõnes on reeglina sujuvad, muusikas 
aga astmelised. Teiseks, minimaalseid kõneüksusi ehk hääli-
kuid eristavaks tunnuseks on tavaliselt nende kvaliteet ehk 
täm ber, minimaalseid muusikalise üksusi ehk noote eristavaks 
tunnuseks aga nende kõrgus ja vältus, jne. Laulu kui keele ja 
muusika “rahuliku kooseksisteerimise” vormi puhul pakub 
uuri jale huvi esmajoones see, millistel tingimustel selline koos-
eksisteerimine saavutatakse. On põhjust oletada, et sageli 
esitavad keel ja muusika laulmisel heli parameetrite kasuta-
mise osas teineteisele vastukäivaid nõudmisi. Tihti näiteks 
eel dab muusika eriti naishäältelt nii kõrgete nootide laulmist, 
et neile tekstis vastava hääliku, nt /i/ või /o/ kvaliteedi säilita-
mine pole lauljal enam tehniliselt võimalik. Muusika akustikute 
uurimistöö ongi näidanud, et kõrges registris lauldes neutrali-
seeruvad erinevused täishäälikute vahel sel määral, et tämbri-
listest karakteristikutest lähtudes saame siin objektiivselt rää-
kida vaid ühestainsast ebamäärase iseloomuga vokaalist, mida 
laulja suudab tekitada. Teiste sõnadega, kui kõrges registris 
laul mise puhul pole tekst kuulajale päris arusaadav, ei maksa 

10
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selles süüdistada lauljat, kellel häälduslike ja akustiliste põh-
juste tõttu pole sellistes tingimustes kuidagi võimalik täis hääli-
kuid üksteisest eristada. 

Siinses peatükis vaadeldakse kõne ja muusika sümbioosi 
toi mimist tajupsühholoogilisest ja akustilisest vaatenurgast 
eesti vanema rahvalaulu näitel.104 Vanem rahvalaul tähendab 
seda sama, mis regivärsiline või runolaul, st tegemist on alg-
riimi liste tekstidega (erinevalt uuematest lõppriimilistest 
laulu dest), mida rahvaluuleteaduses tavaliselt iseloomus-
tatakse kolme põhitunnuse kaudu. Need tunnused on, esiteks, 
juba nimetatud algriim (st et sõnu ühe värsirea piirides ise-
loomustab tendents alata ühe ja sama hääliku või häälikute 
kombi natsiooniga: mis need kuked sõivad kulda), teiseks, 
värsi ridade parallelism (järjestikused read väljendavad ligi-
kaudu üht ja sama mõtet: meie kodu kauge’ella / viisi verstada 
vahelta / kuusi kuivada jõgeda / seitse sooda sitke’eda) ning 
kolmandaks, trohheiline neljajalaline värsimõõt (iga värsirida 
koosneb kaheksast silbist, mis jagunevad nelja värsijala vahel, 
nii et esimene positsioon jalas on tugev ja teine nõrk: küm-me 
kül-ma al-li-ka-da). Vanema rahvalaulu traditsioon on omane 
mitmetele teistelegi läänemeresoome rahvastele peale eest-
laste, nimelt soomlastele, karjalastele, vadjalastele ja isuritele. 
Regivärsilise rahvalaulu olemasolu pole täheldatud liivlastel ja 
vepslastel, kes jäävad läänemeresoome traditsioonilise asus tus-
ala perifeeriasse: liivlased kõige kaugemale lõunasse ning veps-
lased kõige kaugemale itta.

Regivärsilise rahvalaulu puhul on keelelist komponenti 
tavapäraselt peetud olulisemaks kui muusikalist.105 Enamasti 
on kõrgelt hinnatud vanemate rahvalaulude tekstide poeetilist 

104 Selle teema põhjalikumat käsitlust vt rmt-s: J. Ross, I. Lehiste, The 
Temporal Structure of Estonian Runic Songs. Berlin; New York, 2001.

105 Vt täpsemalt: J. Ross, Kommentaare eesti runolaulu mõnede varaste 
noodistuste juurde. Rmt-s: Regilaul – keel, muusika, poeetika. Toim. 
T. Jaago, M. Sarv. Tartu, 2001, lk 83–94.
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ilu ja omapära, viise aga põlatud vaesteks ja monotoonseteks. 
Sellele etteheitele oleks tänapäeva seisukohast vähemalt kaks 
vastuväidet. Esiteks, Leonard Meyeri mõtte kohaselt ei saagi 
laulmisel ühekorraga nii tekst kui viis olla võrdselt komplit-
seeritud, sest muidu oleks töötlemist vajava informatsiooni 
hulk kuulaja jaoks liiga suur ning viimane ei suudaks selle 
üles andega tõenäoliselt korralikult hakkama saada. Kui regi-
värsilise laulu puhul on tõepoolest tähtsuselt esikohal tekst, 
siis näiteks barokkooperites ühel ja samal vokaalil lauldavates 
koloratuurides on peatähtis meloodia ning tekst kannab endas 
vähe või üldse mitte olulisi tähendusi. Teiseks, 20. sajandi lõpu-
kümnenditel Läänes laialdaselt levinud nn uuslihtsas muusi kas 
võivad esteetiliselt kaalukaks saada lühikesed meloodi lised 
motiivid ja nende kordamine, just nii nagu see toimub ka 
regivärsilises rahvalaulus. Suurt osa Veljo Tormise (sünd 1930) 
muusikast võibki vaadelda kui regivärsilisest rahva laulust pärit 
materjali paigutamist uuslihtsuse esteetika konteksti ning sel 
juhul ei hakka vanemate rahvalaulude meloodiaid iseloomustav 
monotoonsus ja pidevad kordused ilm nema mitte puuduse, 
vaid voorusena, mis paigutab selle muusika kokkuvõttes täiesti 
uuele esteetilisele tasandile. 

Vanema rahvalaulu akustilist struktuuri analüüsima hakates 
peab kohe möönma, et keskne koht regilaulu helide ja nende-
vaheliste suhete kujundajana kõrvuti helikõrgusega on kestusel 
ehk vältusel. Kestuse osa on ühtviisi oluline nii eestikeelse 
teksti, viisi kui ka värsi mõõdu seisukohalt. Foneetika 
õpetab meile, et eesti keeles saab teatud juhudel kahe sõna 
tähendust või grammatilist vormi teineteisest eristada pelgalt 
kõneüksuste – häälikute, silpide või silbi järgnevuste – kestuse 
põhjal, ilma et nende sõnade häälikulises koosseisus oleks 
mingisuguseid erinevusi. Kõneüksuse kestusel võib sealjuures 
olla kolm erinevat väärtust, mis võimaldab meil rääkida kas 
sõnade esimesest, teisest ja kolmandast vältest või vasta valt 
häälikute lühikesest, pikast ja ülipikast kestusest. Esitatud 
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väiteid sobivad illustreerima sõnakolmikud sada, saada 
(käskiv kõneviis sõnast saatma) ja saada (saama da-tegusõna) 
või siis kabi, kapi ja kappi (kaks viimast vastavalt omastav 
ja osastav kääne sõnast kapp). Mõlemad sõna kolmi kud on 
häälikuliselt samad ning sõnade tähendus- või vormi erinevused 
tulenevad neis peamiselt ühe hääliku, esimesel juhul /a/ ja 
teisel puhul /p/ (või /b/) pikkuse muutumisest. (Siin peab 
tähelepanu juhtima, et foneetiliselt on eesti keeles /b/ ja /p/ 
puhul tegemist ühe ja sellesama häälikuga: /b/-d kasutatakse 
kirjas lühikese ning /p/-d pika (ja ülipika) helitu sulg hääliku 
tähistamiseks, kuid häälikuliselt /b/ /p/-st ei erine.)106

Eesti keeles kasutatakse häälikute kestuserinevusi üsna 
palju ning peale lühikese, pika ja ülipika kestuse võime rääkida 
veel mõnest teisestki gradatsioonist (näiteks poolpikast hääli-
kust). Seetõttu on foneetikud püüdnud kestuse varieerumise 
süsteemi kirjeldamist veidi lihtsustada. Üks võimalus selleks 
on viia väldete vaheliste erinevuste käsitlus hääliku ja silbi 
tase melt kahe silbi järgnevuse ehk kõnetakti tasemele. Et 
eesti keeles langeb rõhk harilikult sõna esimesele silbile, siis 
oleks väldete kirjeldamise jaoks kõnetakti tasemel oluline 
sõna esi mese ja teise silbi kestuste suhe teineteisega.107 Seda 
vahe korda on mitmed uurijad, eeskätt Ilse Lehiste (sünd 
1922), iseloomustanud esimeses vältes sõnade puhul suhtega 
2:3 (sada, kabi), teises vältes sõnade puhul 3:2 (saada kui 

106 Nt inglise keeles on lugu teistsugune: sõnade bill (arve; seadus) ja 
pill (tablett) algushäälikud erinevad teineteisest, esimeses sõnas on 
see heliline ja teises helitu. Eestikeelsete sõnade buss ja puss hääldus 
peaks olema ühesugune; kui ta seda ei ole (kui keegi peaks hääldama 
sõna buss alustavat sulghäälikut helilisena), võib kahtlustada mõne 
teise (tõenäoliselt inglise) keele mõju kõnelejale. 

107 Et sõnades peale pearõhu esinevad ka kaasrõhud, siis on tihti võima-
lik kõnetaktile tuginevat väldete analüüsi rakendada ka esimesest ja 
teisest silbist kaugemate silpide puhul. Nt sõna mil-les-se-gi võib 
foneetiliselt vaadelda kui kahe kõnetakti järgnevust, esimene takt 
(mil-les) teises vältes ja teine takt (se-gi) esimeses vältes. 
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saatma käskiv kõneviis, kapi) ning kolmandas vältes sõnade 
puhul 2:1 (saada kui saama da-tegusõna, kappi). Kui püüda 
need arvsuhetena esitatud seaduspärasused lahti rääkida, siis 
esmavälteline sõna koosneb lühikesest ja poolpikast silbist, 
teisevälteline sõna pikast ja lühikesest silbist ning kolmanda-
välteline sõna ülipikast ja lühikesest silbist. Ja kui ka niisugune 
kirjeldus peaks lugejale tunduma liiga keeruline, siis on võima-
lik – muidugi teatavate kadudega – asja veelgi lihtsustada 
ning eristada teineteisest vaid lühikesi ja pikki silpe, nii nagu 
üldkeeleteaduses tavapärasem. Esmavältelised sõnad oleksid 
sel juhul vaadeldavad lühikese rõhulise ja pika rõhutu silbi 
järgne vusena, teise- ja kolmandavältelised sõnad aga pika 
rõhulise ja lühikese rõhutu silbi järgnevusena. 

Edasi siirdugem kestuse rolli juurde regivärsilise rahvalaulu 
värsimõõdus, s. o neljajalases trohheuses. Vanema rahvalaulu 
ühe värsirea meetrikat võib üldjoontes kirjeldada järgmise 
skeemi alusel:

1 2 3 4 5 6 7 8
+ - + - + - + -

kus need ku- ked sõi- vad kul- da
ha- ned hal- jas- ta hõ- be- dat

I II III IV

Skeemi ülemises reas on toodud silbi positsiooni number värsi-
reas (neid on tavaliselt kaheksa), skeemi teises reas on plussi-
dega märgitud meetriliselt tugevad, miinustega aga meetriliselt 
nõrgad positsioonid vastavalt trohheilisele värsi mõõdule (neli 
värsijalga, millest igaüks sisaldab esimesena tugeva ja teisena 
nõrga positsiooni; viimaseid nimetatakse ka värsijala tõusuks ja 
languseks). Kaks järgmist rida skeemil kuju tavad kaht regilaulu 
värsirida, mis on jaotatud silpideks vastavalt positsioonide 
arvule reas. Viimases reas on rooma numb ritega tähistatud 
värsijalad, millest igaüks koosneb kahest järjestikusest silbist.
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Trohheilise värsimõõdu aspektist on peamine küsimus 
selles, mis on värsirea positsiooni tugevuse ja nõrkuse korre-
laadiks. Mis on see, mis võimaldab üht värsirea positsiooni 
hinnata tugeva ning teist nõrgana? Skeemil esitatud ülemise 
värsirea puhul (kus need kuked sõivad kulda) on niisuguseks 
teguriks ilmselt sõnade esimesele silbile langev pearõhk. 
Kõikidesse värsimõõdu seisukohalt tugevatesse positsiooni-
desse, milleks on paarituarvulised positsioonid esimene, kol-
mas, viies ja seitsmes, langeb ühe või teise sõna pearõhuline 
esi mene silp. Kas peaks see ka tähendama, et värsimõõdu 
seisu kohalt nõrkadesse, paarisarvulistesse positsioonidesse 
lange vad sõnade rõhutud silbid? Neljanda, kuuenda ja kahek-
sanda positsiooni puhul on see tõepoolest nii, esimese värsijala 
koosseisus oleva teise positsiooni puhul aga mitte: see täide-
takse ühesilbilise sõnaga ning järelikult rõhulise silbiga (need) 
nagu talle eelnev esimene positsioongi. 

Pisut teisiti on lugu aga teise värsireaga (haned haljasta 
hõbe dat), kus sõnade pearõhud alati ei ühti värsijala tõusu ehk 
siis värsirea paarituarvuliste positsioonidega. Nagu skeemilt 
ilmneb, langevad sõnade pearõhud selles reas esimesse, kol-
man dasse ja kuuendasse positsiooni, ülejäänud positsioonid – 
teine, neljas, viies, seitsmes ja kaheksas – on rõhutud. Tekib 
õigustatud küsimus, kas ka selle rea puhul on võimalik kõ-
nelda trohheilisest värsimõõdust kui tugevate ja nõrkade 
posit sioonide reeglipärasest vaheldumisest värsireas, ning 
kui on, siis mis nimelt eristab teineteisest tugevaid ja nõrku 
posit sioone, kui selleks, nagu äsja nägime, ei saa olla sõnarõhk 
(kuues positsioon on meetriliselt nõrk, ent selles asub 
pearõhuline silp; viies ja seitsmes positsioon on meetriliselt 
tugevad, ent nendesse paigutuvad rõhutud silbid).

Vastus on: regivärsilises rahvalaulus võivad värsirea tugevad 
ja nõrgad positsioonid olla teineteisele vastandatud nii rõhu 
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kui ka silbipikkuse alusel.108 See tähendab, et tugeva meetri-
lise positsiooni erinevus nõrgast positsioonist võidakse saavu-
tada nii, et tugevasse positsiooni langeb rõhuline ja nõrka posit-
siooni rõhutu silp. Ent tugeva meetrilise positsiooni erine vus 
nõrgast positsioonist võidakse saavutada ka nii, et tuge vasse 
positsiooni langeb pikk ja nõrka positsiooni lühike silp.109 
Värsirea haned haljasta hõbedat viimane sõna hõbedat on 
esimeses vältes. Nagu me eesti keele vältesüsteemi eespool 
kirjeldades nägime, iseloomustab esmavältelisi sõnu see, et 
sõna esimene silp on lühike (kuid rõhuline) ning teine silp 
pikk (kuid rõhutu). Järelikult langeb selle rea kuuendasse, 
meetri liselt nõrka positsiooni sõna hõbedat esimene, lühike 
silp, ning rea seitsmendasse, meetriliselt tugevasse positsiooni 
sama sõna teine, pikk silp. Nii võib vanema rahvalaulu värsi-
reas meetrilise korrastatuse aluseks kõrvuti sõnarõhuga saada 
ka kvantiteet ehk kestus. 

Kui püüda eesti keele väldete süsteemi ühendada kvanti-
teeriva trohheilise värsimõõduga, siis koorub sellest välja liht-
ne reegel. Ja nimelt: kui värsijala tugevat ja nõrka posit siooni 
vastan dada teineteisele silbi pikkuse alusel, siis peaksid esma-
vältelised sõnad (kus kahe esimese silbi vahekord teineteisega 
on lühike–pikk) alati algama värsirea nõrgast positsioonist, 
teise- ja kolmandavältelised sõnad (kus kahe esimese silbi 
vahekord teineteisega on pikk–lühike) aga tugevast posit sioo-
nist. Tegelikult see alati nii ei ole. Näiteks sellesamas värsireas 
haned haljasta hõbedat on ka rea esimene sõna haned esi-
meses vältes, ent siiski on ta värsiritta paigutatud nii, et ta 
algab rea tugevast positsioonist ja sellesse positsiooni satub 

108 Eesti keel kui soome-ugri keel erineb paljudest Euroopas räägita vatest 
indoeuroopa keeltest selle poolest, et silbi rõhulisus ning selle pikkus 
on teineteisest sõltumatud suurused: rõhulised (ning vastavalt rõhu-
tud) võivad olla nii pikad kui ka lühikesed silbid.  

109 Värsimõõtu, mis põhineb pikkade ja lühikeste silpide teineteisele 
vastandamisel, nimetatakse kvantiteerivaks värsimõõduks. 
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lühike silp. See tähendab, et rõhk ja kestus vanema rahvalaulu 
värsiridades on ridade struktuuri korrastamisel ehk värsirütmi 
kujundamisel kasutusel teineteisega paralleelselt: kord tekib 
tugeva ja nõrga positsiooni vastandus rõhu, kord silbipikkuse 
alusel. See on väga tugeva esteetilise potentsiaaliga poeetiline 
mehhanism, mis suuresti aitab seletada regivärsilise rahvalaulu 
mõju ja nauditavust nii rahvalaulu esitaja kui ka kuulaja 
seisukohast.

Rõhu ja silbipikkuse vahekorda regivärsilise rahvalaulu 
struk tuuris on folkloristikas püütud väljendada nn kvantiteedi-
reeglite abil. Kvantiteedireeglite sisu on järgmine. Esiteks, 
värsirea nõrkadesse positsioonidesse ei tohiks sattuda pikad 
pearõhulised silbid, s.o teise- ja kolmandavältelised sõnad ei 
tohiks alata rea nõrgast positsioonist. Teiseks, värsirea tuge-
vatesse positsioonidesse ei tohiks sattuda lühikesed pea rõhu-
lised silbid, s.o esmavältelised sõnad ei tohiks alata rea tuge-
vast positsioonist. Ning kolmandaks, äsja sõnastatud reeglid 
kehtivad teise, kolmanda ja neljanda värsijala kohta, esimese 
värsijala täitmine aga nendele ei allu. Kvantiteedireeglite järgi-
mine vanemate rahvalaulude tekstide loomisel on oma ole-
muselt statistilist, mitte absoluutset laadi. Tegelikult käibel 
olnud rahvaluules eksitakse nende vastu küllaltki sageli. Eesti 
regivärsiliste rahvalaulude traditsiooni levikugeograafiat jäl-
gides on täheldatud, et kvantiteedireegleid täidetakse seda 
vähem, mida kaugemal paiknetakse Soome lahest – niisiis roh-
kem Põhja-Eestis ja vähem Lõuna-Eestis. Kahe värsirea puhul, 
mida oleme analüüsinud eespool toodud skeemist lähtudes, 
on kvantiteedireeglid täidetud kõikidel juhtudel. Aga näiteks 
värsireas kust ma tun-nen o-ma ko-du ei ole, sest siin algavad 
rea kaks viimast esmavältelist sõna oma ja kodu tugevatest 
positsioonidest – vastavalt viiendast ja seitsmendast. Värsi-
teooria terminites tuleks kvantiteedireeglite täitmata jätmist 
määratleda kui kvantiteeriv-rõhulise meetrika asendumist 
ainu üksi rõhulise meetrikaga, mille puhul silbi pikkus värsirea 
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positsioonide korrastamisel enam mingit rolli ei mängi. Nii see 
20. sajandi eesti luules üldiselt ongi juhtunud.110

Joonis 10.1. Kaherealise vanema rahvalaulu viisi noodistus, mis 
koosneb kahest teineteisele järgnevast kaheksa silpnoodi pikkusest 
värsireast. Teise rea viimane silpnoot on akustiliselt redutseerunud, 
nii et temale vastaval noodil puudub kindel kõrgus (seepärast on 
nooti kujutatud teistest erinevalt) ning temale vastava silbi kuju on 
tuletatud konteksti alusel. 

Kui püüda lühidalt kokku võtta eesti keele prosoodia ning 
kvantiteeriva trohheuse poolt silpide kestusele avaldatavat 
mõju regivärsilises rahvalaulus, siis üksikasjadest (näiteks 
silbi pikkuse täpsematest gradatsioonidest nagu pool- või üli-
pikkus) teatud määral mööda vaadates võime teha järelduse, 
et keeleliselt ja meetriliselt on regilaulu ridades põhjust teine-
teisest eristada pikki ja lühikesi silpe. Ka muusika seisukohalt 
oleks pikkade ja lühikeste noodivältuste teineteisele vastanda-
mine üks kõige loomulikumaid temporaalse (ajalise) struk-
tuuri kujundamise võtteid. Keelelise ja muusikalise vältus-
süsteemi kõrvutamisel võiks järelikult oletada, et teksti ja 
meloodia nn süllaabilise ühendamise korral, kus ühele silbile 

110 Vrd rida sel poi-sil o-li ras-ke ve-re-tõ-bi (Juhan Viiding), mis on 
värsiehituslikult anakruusiga (eellöögiga) neljajalane trohheus: värsi-
rea tugevate ja nõrkade positsioonide korrastatus saavutatakse rõhu-
liste ja rõhutute silpide vastandamisel; sõnade välted rolli ei mängi, 
sest tugevasse positsiooni võivad sattuda nii pikad kui ka lühikesed 
silbid.  
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tekstis vastab meloodias üks noot,111 tuleks meloodia rütmilise 
struktuuri kujundamisel lähtuda tekstile omasest pikkade ja 
lühikeste silpide kontrastist, nii et pikkadele silpidele vastak-
sid pikad ja lühikestele silpidele lühikesed noodid. Paraku 
osutub see oletus ekslikuks. Joonisel 10.1 on kujutatud regi-
värsilise rahvalaulu traditsioonis tavalise kaherealise viisi noo-
dis tust, kus kõik silbid tekstis on vastavusse viidud võrdse 
kestusega nootidega, mida traditsiooniliselt on kombeks üles 
märkida kaheksandikvältuste abil. Selliseid meloodiaid, mis 
koosnevad ühe ja sama pikkusega nootidest, nimetatakse iso-
kroonseteks meloodiateks. Lõviosa regivärsiliste rahvalaulude 
viisidest ongi isokroonsed. Suurema erandi moodustavad siin 
ainult kiigelaulud, kus viisi rütmiga tavaliselt püütakse sünk-
roni  seerida kiige liikumise rütmi tat-taa–tat-taa–tat-taa ehk 
lühike-pikk, lühike-pikk, lühike-pikk jne. 

Tekib küsimus, miks ei näi regilaulu viiside rütmis esimesel 
pilgul leiduvat jälgegi keeles olemasolevast pikkade ja lühi-
keste (silbi)vältuste vastandusest? Tõenäoliselt sellepärast, 
et regivärsilise rahvalaulu traditsioonis on tekstid ja viisid 
teineteisest küllaltki sõltumatud, teiste sõnadega – üht ja sama 
teksti võib laulda mitme erineva viisiga või siis üht ja sama viisi 
kasutada eri tekstide laulmisel. Olukorras, kus värsijala tugeva 
ja nõrga positsiooni vastandamiseks kasutatakse paralleelselt 
nii rõhku kui ka silbipikkust ning kus kvantiteedireeglite jälgi-
mine värsiehituses ei ole väga järjekindel, tagab viiside ja teks-
tide vaba kombineeritavuse teineteisega ilmselt kõige pare mini 
viisirütmi neutraalne isokroonilisus, mis võimaldab ükskõik 
millisesse värsirea positsiooni asetada nii pika kui ka lühikese 
silbi. Kui lähtuda kvantiteedireeglitest, mis soosivad pikkade 
ja lühikeste silpide regulaarset vaheldumist, siis võiks ju ette 
kujutada viisi sellist rütmilist lahendust, kus paarituarvulistele 

111 Regivärsilise rahvalaulu viisi koostisosi nimetatakse tavaliselt silp-
nootideks, mis osutab sellele, et teksti jagunemine silpideks ning 
me loodia jagunemine nootideks on teineteisega kooskõlas.
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positsioonidele vastab pikk ja paarisarvulistele positsioonidele 
lühike noodivältus (näiteks 3/8 taktimõõdus veerandnoot ning 
sellele järgnev kaheksandiknoot või 2/4 taktimõõdus punk -
 tee ri tud veerandnoot ning sellele järgnev kaheksandiknoot). 
Ent ei maksa unustada, et teise- ja kolmandavälteliste kõne-
taktide kestusmallid, nagu juba näitasime, on teineteisest 
erinevad. Intuitsiooni kohaselt vastaks teisevältelise kõnetakti 
rütmile muusikas ilmselt kõige paremini võrdvältuslike nootide 
paar, kolmandavältelise kõnetakti rütmile punkteeritud rütm 
kahe- ja neljalöögilises ning pika ja lühikese noodi järgnevus 
kolme osalises taktimõõdus, esmavältelise kõnetakti rütmile aga 
sün koop ehk lühikese rõhulise ja pika rõhutu noodi järgnevus. 
Järe likult sobib muusikalise vältussüsteemi aluseks regilaulu 
meloodiates kõige paremini teisevälteliste kõnetaktide iso-
kroone kestus mall, millega esma- ja kolmandavältelised sõnad 
peavad ennast esituses kohandama. 

Vanemate rahvalaulude viiside isokroonne noodistus võiks 
viidata sellele, et ka nootide akustiline pikkus – st pikkus, 
mida mõõdetakse nii-öelda stopperiga ning mida väljen -
datakse ajaühikutes – on regilaulus enam-vähem ühe sugune. 
Tegelikult on pilt mõnevõrra keerulisem. Joonisel 10.2 on 
kujutatud tüüpilist isokroonsete silpnootide kestuse jao tust. 
Siit näeme, et silpnoodi keskmine kestus regilaulus jääb pisut 
lühema kui poole sekundi piirkonda, kuid samal ajal võib see 
kestus erinevate silpnootide puhul olla keskmisest küllaltki 
erinev. Silpnootide akustilise kestuse varieeruvust saab sele-
tada eeskätt kategoriaalse taju kontseptsiooni abil: vältused, 
mida noodistamisel tähistatakse ühe ja sellesama väärtusega 
(tavaliselt kaheksandiknoodiga), võivad tegelikult erineda neis 
piirides, mis inimese tajus on selle vältuskategooria jaoks eel-
neva kogemuse põhjal kindlaks määratud. Ja kuigi me praegu 
päris täpselt ei tea, kui suured on samavältusliku silpnoodi 
kate gooria piirid regilaulu traditsioonis (st kui palju lühem või 
pikem peab olema silpnoot, et esitaja või kuulaja tajuks seda 
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juba mõnesse teise noodivältuse kategooriasse kuuluvana), 
näi tab joonis 10.2, et vähemalt 80 protsenti kõigi silpnootide 
kestu sest asub vahemikus 300 kuni 700 millisekundini. Võib 
oletada, et umbkaudu selle vahemikuga võivadki olla regilaulus 
määratud isokroonsete silpnootide kestuse kategooria piirid.

Joonis 10.2.112 Tüüpiline silpnootide akustilise kestuse jaotus 
regivärsilises rahvalaulus. Horisontaalteljel on kujutatud silpnootide 
kestuse klasse, nii et ühte klassi satuvad niisugused silpnoodid, mille 
kestus võib üksteisest erineda kuni 50 millisekundit. Näiteks vasa-
kult esimene klass sisaldab niisuguseid silpnoote, mille kestus mõõt-
mise tulemusel osutus olevat 100–149 millisekundit (selliseid silp-
noote oli hästi vähe). Horisontaalteljel on kujutatud iga klassi piiri-
desse langevate silpnootide hulka. Joonis näitab, et kõige rohkem 
leidus mõõdetud regivärsilises rahvalaulus 400–449 ms pikkusi 
silp noote: sellele klassile vastab joonisel kõige kõrgem tulp. Joonise 
põhjal võib teha järelduse, et regivärsilise rahvalaulu esitamise tem-
poks on umbes kaks nooti sekundis (MM = 60 puhul peab ühte 
lööki mahtuma kaks silpnooti), nii et ühe silpnoodi keskmine kestus 
on 400–500 ms.

112 Joonis on pärit rmt-st: J. Ross, I. Lehiste, The Temporal Structure of 
Estonian Runic Songs, lk 126.
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Silpnootide kestuse muutlikkus, mida võime jälgida joonisel 
10.2, võib olla põhjustatud ka tempo kõikumisest regilaulu 
esitamise ajal. Paljudele muusikakultuuridele näib olevat 
omane kasutada tempo kõikumisi muusikalise vormi osade 
markeerimiseks. Lääne muusikakultuuris on tavaline, et fraasi 
või ka pikema vormiosa lõpus aeglustatakse tempot (noodis 
tähistatakse seda itaaliakeelse sõnaga ritenuto või ritardando), 
kuid põhimõtteliselt võib muusika kulgemise üht või teist 
momenti ajas alla kriipsutada ka tempo kiirendusega (nt setu 
mitmehäälsetes lauludes markeerivad viisirea lõppu tihti kaks 
eelnevatega võrreldes märgatavalt lühemat nooti). Siiski näib 
tempo aeglustamine muusika liigendamisel olevat tavalisem 
kui selle kiirendamine ning kõnes on analoogilist nähtust (final 
lengthening, lõpupikendus) kirjeldanud ka foneetikud.113 

Muu hulgas osutab joonis 10.2 ka silpnootide kestuse 
jaotuse mõnetisele ebasümmeetrilisusele, teiste sõnadega, see 
jaotus on pikemate silpnootide suunas välja venitatud. Osalt on 
ebasümmeetrilisus tingitud horisontaaltelje lineaarsusest jooni-
sel, mis tähendab, et võrdsetele ajavahemikele (nt 100 milli-
sekundile) sel teljel vastavad joonisel võrdsed kaugused. 
Noodivältuse kategooriate süsteem aga ei tarvitse oma ole-
muselt sugugi alluda lineaarsetele seaduspärasustele. Lääne 
muusikas rajaneb vältussüsteem põhimõttel, et iga vältus väär-
tus (näiteks veerandnoot) saab jaguneda kaheks või (triooli 
puhul) kolmeks võrdseks väiksema vältusega väärtuseks (prae-
gu sel juhul kaheksandiknootideks) ning et kahest või kolmest 
lähteväärtusest (veerandnoodist) saab omakorda moodustuda 
hierarhias kõrgema taseme väärtus (praegusel juhul poolnoot). 
Juhul kui sama loogika peaks olema rakendatav silpnootide 

113 Johan Sundberg on tempo aeglustamist muusikalise või kõnelise seg-
mendi lõpus võrrelnud sellega, kuidas jooksja läheb üle kõnnile – see 
ei saa toimuda väga järsku, vaid ikka pikkamööda.
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vältuste süsteemile regilaulus,114 tuleks joonise 10.2 põhjal 
lähte punktiks valida silpnoodi keskmine pikkus väärtusega 
umb kaudu 450 ms. Sellest kaks korda väiksema vältusega 
noodi (tinglikult kuueteistkümnendnoodi) kestus peaks siis 
olema 225 ms ning kaks korda suurema vältusega noodi (ting-
likult veerandnoodi) kestus 900 ms. Vahemikud kuueteist-
kümnend noodi ja kaheksandiknoodi ning kaheksandiknoodi 
ja veerandnoodi kestuste vahel ei ole teineteisega võrdsed: 
450 – 225 = 225, kuid 900 – 450 = 450, mis viitab sellele, 
et väl tus süsteemi kirjeldamiseks muusikas ei tarvitse lineaarne 
aja telg just kõige paremini sobida.115 Ja siit võibki tuleneda too 
silpnootide jaotuse väljavenitatus pikemate vältuste suunas. 
Ent ebasümmeetria võib tuleneda ka artikulatoorset laadi 
piiran gutest ehk siis sellest, et laulja ilmselt ei ole puht objek-
tiivselt võimeline esitama väga lühikesi silpnoote. Kõige lühe-
mad joonisel kujutatud silpnoodid jäävad vältuskategooriasse 
100 kuni 149 millisekundini ning sellest palju lühemad nad 
inimese hääldusorganite võimete piiratuse tõttu ilmselt olla ei 
saagi. 

Joonist 10.2 vaadeldes torkab veel silma, et erinevas vältes 
kõnetakte iseloomustavad silpide kestussuhted, nii nagu fo-
neeti kud neid on kirjeldanud, ei tarvitse regivärsilise rahva-
laulu esituses minna sootuks kaduma. Tuletame meelde, et 

114 Leidub viiteid, et see ei tarvitse tingimata nii olla. Urve Lippus on 
oma doktoriväitekirjas (Linear musical thinking: A theory of musi-
cal thinking and the runic song tradition of Baltic-Finnish people. Uni-
versity of Helsinki, 1995) arendanud mõtet, et ühehäälse muusika 
noodivältuste skeemi väljakujunemisel on oluline pikkade ja lühi keste 
nootide põhimõtteline vastandamine teineteisele ning vähem oluline 
pikkade ja lühikeste nootide vältuste vaheline kindel suhe, mida 
tunneme Lääne mitmehäälsest muusikast. 

115 Tajupsühholoogias mõõdetavad helide eristusläved võivad samuti 
sõltuda helide pikkusest: pikemate helide eristamiseks läheb tarvis 
suuremat erinevust (ehk kõrgemat läve) kui lühemate helide erista-
miseks.
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nende kestussuhete arvväärtuseks oli esmavälteliste sõnade 
puhul 2:3, teisevälteliste sõnade puhul 3:2 ning kolmanda-
välte liste sõnade puhul 2:1. Silpnootide varieeruvuse piire 
arves tades ei oleks niisuguste kestussuhete säilitamine laul mi-
sel sugugi mõeldamatu: näiteks esmavältelise sõna silpnoodid 
kestusega 400 ja 600 ms (2:3), teisevältelise sõna silpnoodid 
600 ja 400 ms (3:2) ning kolmandavältelise sõna silpnoodid 
800 ja 400 ms (2:1) mahuksid joonisel 10.2 esitatud jaotuse 
piiridesse ära küll. 

Joonis 10.3.116 Seos silpnootide tegeliku akustilise kestuse ja nende 
ennustatud kestuse vahel regilaulu esituses. Silpnootide mõõdetud 
kestust on kujutatud vertikaal- ning ennustatud kestust horisontaal-
teljel. Ennustused on tehtud eestikeelse teksti põhjal kõnet sünteesi-
vat arvutiprogrammi kasutades.117

116 Joonis on pärit: J. Ross, I. Lehiste, The Temporal Structure of Esto-
nian Runic Songs, lk 83.

117 Sellise programmi loomine on toimunud Eesti Keele Instituudis 
Tallinnas Meelis Mihkla juhtimisel. Programmi on võimalik kasu-
tada veebis aadressil: http://www.eki.ee/keeletehnoloogia/projektid/ 
syntees/tks.html (26.06. 2006). 

10. KEELE JA MUUSIKA VASTASMÕJUST EESTI VANEMA RAHVALAULU NÄITEL



135

Joonise 10.3 abil ongi püütud uurida, kui suurel määral säili-
vad regivärsiliste rahvalaulude laulmisel kõnelemisele ise loo-
mu likud silpide kestussuhted. Iga punkt joonisel kujutab 
üht lauldud silpnooti. (Selliseid punkte joonisel peaks kokku 
olema umbes kaks tuhat, st mõõdetud on umbes kahe 
tuhande lauldud silpnoodi kestust regilaulus, ent et joonist 
mitte liiga üle koormata, on punkte näidatud palju vähem.) 
Joonise püstteljel on kujutatud silpnootide mõõdetud kestust, 
rõhtteljel aga samade silpnootide ennustatud kestust. Ennus-
tus pärineb eestikeelse teksti alusel kõnet sünteesivast arvuti-
programmist. Punkte läbiv joon üldistab x-telje väärtuste 
sõltu vust y-telje väärtustest.118 Püstitame siin kaks tööhüpo-
teesi. Esiteks, kui kõik silpnoodid oleksid laulmisel ühesuguse 
kestusega (nt 400 ms), siis peaks punkte läbiv joon olema 
horisontaalne ning kulgema püstteljel paikneva 400 ms väär-
tuse tasemel. Teiseks, kui vastupidi, silpnoodid oleksid laul-
misel sellise kestusega, nagu on nendele vastavate silpide kes-
tu sed tavakõnes, siis peaks punkte läbiv joon kulgema joonise 
vasakust alumisest nurgast paremasse ülanurka, läbides punk-
te, mis vastaksid ühtedele ja samadele väärtustele nii püst- kui 
ka rõhtteljel. Tegelik olukord on kuskil kahe äärmuse vahel, 
mis tähendab, et kumbki hüpotees ei leia täielikku kinnitust. 
Punkte läbiv joon küll tõuseb, ent mitte nii järsult, kui seda 
eeldaks teine hüpotees, mis väitis, et silpnootide kestused 
laul misel peaksid olema samasugused kui kõnelemisel. See 
tähendab, et pikkade ja lühikeste silpide vastandus laulmisel 
on kõnega võrreldes suuresti – kuigi mitte täielikult – neut rali-
seerunud: pikad silbid jäävad ka laulmisel lühikestest silpidest 
pikemateks, ent ainult veidi. 

Psühholoogilisest seisukohast aga on kõige tähtsam küsi-
mus, kas kuulaja ja esitaja tajuvad sellist kestussuhete 
neutrali seerumist lauldavas tekstis kui selle moonutamist või 
mitte. Kogemusest lähtudes on isokroonse, kõige paremini 

118 See joon on saadud lineaarse regressiooni meetodit kasutades. 
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teise välte liste sõnade kõnetakti kestussuhtele sobiva malli 
raken damine ka esimeses ja kolmandas vältes olevatele sõna-
dele taju seisu kohalt üldiselt aktsepteeritav. Teiste sõnadega, 
isokroonsete vältuste jada regivärsilises rahvalaulus on oma-
moodi “kirik keset küla”, mis kõlbab tarvitada ükskõik millises 
vältes sõnade laulmiseks. Küll aga võib keeletundlikku kuulajat 
häi rida esimeses või kolmandas vältes sõnade ühendamine neile 
vastandlikku laadi rütmifiguuridega. Esimeses vältes sõnade 
hääldust iseloomustab sünkopeeritud rütm ehk lühikese ja 
pika vältusüksuse järgnevus. Kui seda muusikas ühendada 
vastu  pidise, pika ja lühikese vältusüksuse järgnevusega, saavad 
lauldes poegadest poojad (pojad – esimeses vältes, poojad 
– kolmandas vältes).119 Näidet esmavälteliste sõnade mallile 
vastava sünkopeeritud rütmikujundi ühendamise kohta kol-
manda vältelise sõnaga ei oskagi ma hoobilt muusikapraktikast 
tuua, ent see oleks keele rütmi seisukohalt sama ebaloomulik 
lahendus kui esimeses vältes sõnade kasutamine koos punk-
teeritud rütmikujundiga.

Lühikese kokkuvõttena eesti vanema rahvalaulu ajalisest 
ehk temporaalsest struktuurist, kus vältuste omavahelistel 
suhe tel on tähtis roll nii keele, muusika kui ka värsimõõdu 
puhul, võiks vist öelda, et regilaulude esitamiseks on aegade 
jook sul välja arendatud omamoodi kompromisslahendus. Kõ-
nele iseloomulikud kestusopositsioonid neutraliseeritakse 
tea tud piirini, kuid nad ei kao jäägitult. Muusikaliste vältuste 
süsteem on samuti kujundatud võimalikult neutraalseks, 
mis üldjuhul avaldub viisirida moodustavate samavältuslike 

119 Lydia Koidula luuletust “Mu isamaa on minu arm” on viisistatud 
vähe malt kaks korda. Gustav Ernesaksa (1908–1993) laulus on sõna 
isamaa esikomponent isa ühendatud kahe võrdse vältusega noodiga, 
Aleksander Saebelmann-Kunileiu (1845–1875) laulus aga kohati 
punkteeritud rütmikujundiga ehk pika ja lühikese noodi järgne vusega. 
Esimene lahendus on keele seisukohast loomulikum. Teises lahen-
duses eeldab tekst esimesele vältele vastavat rütmimalli, muu si kas aga 
kasutatakse kolmandale vältele vastavat malli. 
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noo tide jada kordamises. See võimaldab laulmisel eri tekste 
ühen dada eri viisidega, nii et esitajal pole vaja pingsalt jälgida 
keele liste vältemallide sobivust muusikaliste rütmimallidega. 
Tõe näoliselt on regivärsilise rahvalaulu esitaja tähelepanu kesk-
mes eelkõige tekst ja sellele tuginev lugu (narratiiv) ning nagu 
me paljudel juhtudel (nt Veljo Tormise “Eesti ballaadides”) 
koge da võime, ei pruugi regilauludes meile jutustatavad lood 
oma mõjujõult jääda alla vanakreeka tragöödiatele või Shakes-
peare’i näidenditele.
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THEODOR ADORNO “SISSEJUHATUS 
MUUSIKASOTSIOLOOGIASSE” 
KUI LÄÄNE MUUSIKAKULTUURI 
MÕTESTAMISE KATSE120

1960.aastate alguses pidas Theodor 
Adorno Frankfurdi ülikoolis sarja 
loen guid muusika ja ühiskonna 

suhe test, mis 1962. aastal ilmusid eraldi raamatuna pealkirja 
all “Sisse juhatus muusikasotsioloogiasse. Kaksteist teoreetilist 
loen gut” (Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische 
Vorle sun gen). Adorno puhul on kahtlemata tegemist 20. sa-
jandi ühe kõige mõjukama muusikast mõtleja ja kirjutajaga. 
Adorno teiseks olulisemaks muusikale pühendatud tekstiks 
on 1949. aastal avaldatud “Uue muusika filosoofia”. Selles 
raama tus vaatleb Adorno kahe maailmasõja vahelise perioodi 
süva muusika arengut Igor Stravinski ja Arnold Schönbergi loo-
mingu näitel. Adorno on oma hoiakutes kirglik ja sarkastiline. 
Niisama jäägitult kui ta sümpaatia kuulub Schönbergi muusi-
kale, eitab ta Stravinski neoklassitsistlikke teoseid. Adorno 
arva tes on Schönbergi ja teiste uusviini koolkonna heliloojate 
loomingu peamiseks väärtuseks selle autentsus. Viimast saab 
mõista kahes tähenduses. Esiteks, autentsus kui truudus muu-

120 Selle peatüki kirjutamisel on kasutatud varasemaid artikleid: J. Ross, 
Theodor Adorno “Sissejuhatus muusikasotsioloogiasse” kui Lääne 
muusika kultuuri mõtestamise katse. Vikerkaar 2004, nr 3, lk 62–72; 
J. Ross, Adorno, muusika ja ühiskond. Teater. Muusika. Kino 2003, nr 
3, lk 57–58. 
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sika sisemisele arengule. Selles mõttes on kaksteisttoon teh nika 
tekkimine Adorno arvates loogiline ja paratamatu jätk to naalse 
muusika väljendusvahendite ammendumisele 20. sa jan di 
alguses. 

Kuid autentsust vaatleb Adorno ka teises tähenduses: kui 
seost muusika ja ühiskonnas toimuvate protsesside vahel, kui 
muusika ja ühiskonna vahelist vajalikku isomorfsust. Just vii-
mase puudumist paneb ta süüks nii Stravinskile kui ka teistele 
20. sajandi esimese poole heliloojatele (nt Hindemithile, Sibe-
liu sele, Bartókile jt), kes tonaalse muusika helikeelest oma 
teostes täielikult ei loobu. Adorno arvates on tonaalse kirjaviisi 
hülgamine Esimese maailmasõja järgses süvamuusikas välti-
matu. Kes seda ei tee, selle eesmärgiks pole muud kui flirt 
pub likuga, et viimasele meeldida ning teenida suuremaid 
hono rare. Siit omakorda tuleb süvamuusikakultuuri kommert-
sia li seerumine (levimuusikat iseloomustab see niikuinii) ning 
eventuaalne allakäik.

Adorno muusikafilosoofia põhiideed võiks ehk mõnevõrra 
lihtsustatult väljendada nii: kui meid ümbritseva ühiskonna ole-
mus on tülgastav, siis ei saa olla teistsugune ka selle ühis konna 
sünnitatud muusika. Seesugune kodanliku ühiskonna kriitika 
on peale Adorno iseloomulik veel paljudele möödunud sajandi 
Euroopa vasakpoolsetele intellektuaalidele, kelle mõtte viis 
tugines paljuski marksismile. Adorno puhul tuleks teise olulise 
mõjutajana nimetada Sigmund Freudi, kelle jälgi võib tema 
tekstides märgata pea igal sammul. 

Adorno elu ja tegevus on seotud peamiselt Frankfurdiga, 
kus ta 1903. aastal sündis ning aastatel 1931–1933 ja alates 
1949. aastast kuni samahästi kui elu lõpuni 1969. aastal üli-
koolis õpetas. Filosoofia ajaloos saame rääkida vasakradi kaal-
sest neomarksistlikust Frankfurdi koolkonnast, kuhu Adorno 
kõrval kuuluvad Jürgen Habermas, Max Horkheimer ja Her-
bert Marcuse. Aastatel 1933–1949 elas Adorno pagulasena 
Ameerika Ühendriikides. 1940. aastatel suhtles ta tihedalt 
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kuulsa saksa proosakirjaniku Thomas Manniga, kes Adorno 
“Uue muusika filosoofiat” vägagi kõrgelt hindas. Mann on 
tunnis tanud, et “Uue muusika filosoofia” juures köitis teda 
kõige enam keskendumine Schönbergi elule ja tegevusele, 
ning Manni romaani “Doktor Faustus”121 peategelase, helilooja 
Adrian Leverkühni sarnasus Arnold Schönbergiga oli kaas aeg-
sete silmis üsna ilmne.

Eestiski hästi tuntud Charles Rosen, tänapäeva Ameerika 
Ühendriikide tunnustatumaid pianiste ja muusikateadlasi, 
on hiljuti Theodor Adorno kohta kirjutanud: “Kõigi oma puu-
duste juures mõjuvad Adorno arutlused kosutavalt ajajärgul, 
mil kultuur tavapärases tähenduses näib olevat sattunud 
raskus tesse. Pealegi on Adorno terav mõistus võimaldanud tal 
rinda pista kunsti ja kultuuri seisukohalt oluliste nähtustega, 
mida teised kriitikud pole söandanud puudutada. Nendeks on 
inimeste lugemis- ja kuulamisharjumuste muutumine, kaas-
aegse kunsti üha suurenev komplitseeritus ning kommertsiaal-
sete huvide kasvav mõju kunsti levikule. Tõsi, peab tunnis-
tama, et Adorno intelligentsus on pigem sekundaarset laadi 
kui originaalne. Adorno austajad kipuvad nimetamata jätma 
ühe olulise autori mõtlemist mõjutanud teguri, sellepärast et 
viimast tänapäeval intellektuaalselt enam eriti ei respekteerita. 
Selleks teguriks on Oswald Spengleri omal ajal kuulus “Õhtu-
maa allakäik”. Nagu Spenglergi, eelistas Adorno empiirilisele 
uurimistööle intuitiivset lähenemisviisi ja empiirilisele kirjel-
dusele teooriat ning see annab tema kirjutistele unikaalse ise-
loomu. Adornol on oma käsitlustes õnnestunud ühendada 
taba vad sissevaated kultuurinähtuste olemusse ja mõistete 

121 Eesti k-s: T. Mann, Doktor Faustus: Saksa helilooja A. Leverkühni elu, 
jutustatud ühe sõbra poolt. Tlk H. Kross. Tallinn, 1987.
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ebajärjekindel kasutamine, et varjata oma teooria eba adek-
vaatset suhet ajaloolistesse tõsiasjadesse.”122

Tõepoolest, Adorno asend muusikast mõtlemise ja kirjuta-
mise loos on paljuski paradoksaalne. Ühelt poolt võib tema 
töid lugedes kergesti leida suurel hulgal väiteid, hinnanguid ja 
seisukohti, mida muusika ja ühiskonna areng pole kinnitanud 
ning on koguni sõna otseses mõttes ümber lükanud. Näiteks 
“Sissejuhatuse muusikasotsioloogiasse” kaheksandas loengus 
pealkirjaga “Muusikaelu” kirjutab Adorno järgmist: “Ametlik 
muusika elu jaguneb rahvusvaheliseks ja kohalikuks ning nende 
tase on teineteisega võrreldes väga erinev. Rahvusvahelise muu-
sika elu raskuskese asetseb kõige suuremates linnades nagu 
New York või London, ajaloolistes muusikakeskustes nagu Viin 
või siis muusikafestivalidel nagu Bayreuthis, Salzburgis … ja 
Edinburghis. Kõike, mis nendes kohtades toimub, hoiab püsti 
kui just mitte vana kõrgseltskond, siis vähemalt täna päeva 
ühiskonna kõige maksujõulisemad kihid, kes naudivad oma 
ühekssaamist endisaegse society riismetega” (lk 110).123

Võrrelgem Adorno mõtteid tänapäeva Soome kui Teise maa-
ilmasõja järel võrdlemisi stabiilse ühiskonna muusikaeluga, 
mis geograafilise läheduse tõttu Eestisse päris hästi kätte pais-
tab. Kahtlemata kuulub Soome Lääne kultuuri seisukohalt 
pi gem äärealale kui keskusesse. Ometi toimub Soomes pea-
miselt suviti mitukümmend muusikafestivali ning paljud neist 
moodustavad osa Adorno poolt viidatud nn rahvusvahelisest 
muusikaelust. Olgu nimetatud Savonlinna ooperifestival, 
Kuh mo kammermuusikafestival, Pori jazzfestival jpt. Soome 

122 C. Rosen, Should we adore Adorno? The New York Review of Books, 
24.10.2002. Tänan Märt Väljataga, kes juhtis mu tähelepanu sellele 
Roseni artiklile.

123 Tsitaatide tõlked on tehtud “Sissejuhatuse muusikasotsioloogiasse” 
venekeelse väljaande põhjal (Т. В. Адорно, Избранное: Социология 
музыки. Moskva; Peterburi, 1999), mida palun lugejatel lahkesti 
vabandada. Sellele vlj-le on viidatud leheküljenumbriga otse tekstis.
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suvistest muusikafestivalidest võtavad väga sageli osa maailma 
parimad jõud. Soome asend Lääne ja Ida piirialal soodustab 
neil festivalidel vene muusikute osalemist, kelle professio naal-
ne tase on üldjuhul väga kõrge ning kellest mitmed majandus-
raskuste tõttu tihti kaugemale Lääne-Euroopasse ei jõua. 
Seega on Soome festivalide puhul raske täheldada “kõrg selts-
konna” minevikkukapseldumist, mida Adorno sedastab (mine-
viku all peab Adorno usutavasti silmas Esimesele maailma-
sõjale eelnenud ajajärku). Soome festivalide publik on üldiselt 
demokraatlik ning kõrgeid barjääre tippesinejate ja teiste festi-
valist osavõtjate vahel ei näi eriti tekkivat. Sellist õhkkonda 
soodustavad ka sageli pakutavad meistriklassid. Kõige selle 
põhjal võib vist kaunis julgesti teha järelduse, et vähemalt 
Soome suvemuusika festivalide näitel ei ole “väga erineva tase-
mega rahvusvahelise ja kohaliku” muusikaelu vastandamine 
enam kuigivõrd kooskõlas tegelikkusega. Pigem on piirid 
“rahvus vahelise” ja “kohaliku” vahel siin hägustunud, kui mitte 
sootuks kadunud.124

Samu tendentse võib väiksemas mõõtkavas täheldada ka 
Eesti muusikaelus viimase kümne-viieteistkümne aasta jook-
sul, ent võib-olla isegi varem. Usun, et uue iseseisvuse eelse 
Eesti muusikaelu kulminatsioon jääb kusagile 1970. aastate 
lõppu, kui Arvo Pärt ja Neeme Järvi polnud veel maalt lahku-
nud. Tänu nende, Andres Mustoneni jt kontaktidele ja jõu-
pingu tustele külastas Eestit lühikese aja jooksul palju tipp-
tasemel muusikuid, sealhulgas dirigendid Gennadi Roždest-
venski ja Kirill Kondrašin, viiuldaja Gidon Kremer, aldimängija 
Juri Bašmet, pianistid Emil Gilels, Maria Grinberg, Aleksei 
Ljubimov jt.125 Mis puutub tänapäeva Eestisse, siis arvan, et 

124 Objektiivsuse huvides tuleks siiski märkida, et Adorno tähele panekud 
pärinevad 1950. aastate lõpust ja 1960. aastate algusest, mil näiteks 
Soome suvemuusika festivalide traditsioon oli alles lapse kingades.

125 Tõsi, mõnede nimetatud muusikute gastrollid Eestisse olid perioodi-
lised ning toimusid ka varem ja hiljem kui 1970. aastate lõpus.
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suvine David Oistrahhi festival Pärnus on – paljuski tänu taas 
Neeme Järvile – muutunud rahvusvahelise muusikaelu üheks 
osaks. Ent ka teiste, talviste festivalide raames (nagu “Nyyd” 
või siis klaverimuusika festival) esineb siin märkimisväärselt 
suur hulk rahvusvaheliselt tunnustatud tippmuusikuid. Niisiis 
pole ka Eesti puhul ilmselt põhjust kõnelda kohaliku ja rahvus-
vahelise muusikaelu teravast eristumisest.

Aga kahtlemata tuleb Roseniga nõustuda selles, et subjek-
tiivsusele vaatamata käsitleb suur osa Adorno kirjutistest 
küsimust, mis muusika olemuse mõistmise seisukohalt on 
lausa eksistentsiaalse tähtsusega – muusika suhet ühiskonnaga. 
Viimases, kaheteistkümnendas Frankfurdi-loengus (“Vahenda-
mine”) on Adorno kirjutanud, et muusika ja ühiskonna vahe-
korras peitub “nii immanentselt muusikaline kui ka sotsiaalne 
komponent ning seda vahekorda ei saa taandada ainuüksi 
põhjus likele seostele. Geneetilised sõltuvusseosed on mõni-
kord nii keerulised, et neid lõpuni lahti harutada on asjatu 
ettevõtmine, mis jätab võrdselt avatuks arvutu hulga erinevaid 
tõlgendamisvõimalusi. Märksa olulisem … on sisu: mil kombel 
ühiskond avaldub muusikas ning kuidas muusika struktuurist 
üles leida sotsiaalse peegeldust” (lk 188).

Mis laadi on see muusika, mida ühiskonnas väärtustatakse? 
Kui kõrgelt? Millised on ühiskonna võimalused muusika aren-
gut mõjustada? Millised on muusika võimalused mõjustada 
inimeste hoiakuid ja käitumist? Need on küsimused, mis väga 
otseselt annavad end tunda kõigi kutseliste muusikute tege-
vuses, kuna vastustest neile küsimustele sõltub muusikute 
hea olu: nende ühiskondlik positsioon, sissetulekud, nõudmine 
nende töö järele, koolitusvõimalused jpm. Teatud määral sarna-
neb Adorno tekstide lugemine seetõttu liiga vürtsitatud toidu 
söömisega. Lihtne inimlik uudishimu ei lase seda tegevust 
katkestada, samal ajal kui tegevus ise nõuab soori tajalt küllaltki 
suuri jõupingutusi ega tarvitse igas suhtes olla meeldivate 
killast.
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Nüüd aga tahaksin eesti lugejale veidi lähemalt tutvustada 
mõne Adorno 1961.–1962. õppeaastal Frankfurdi ülikoolis 
peetud loengu sisu.126 Esimene paradoks näib peituvat juba 
peal kirjas “Sissejuhatus muusikasotsioloogiasse. Kaksteist teo-
reetilist loengut”, kuhu on kätketud sõnaühend “teoreetiline 
muusikasotsioloogia”. Eestis on sotsioloogiat harjutud pidama 
üldiselt pigem empiiriliseks teaduseks: eeldatakse, et sotsio-
loogilise teooria aluseks on uuritava populatsiooni või selle 
valimi seas läbi viidud küsitluse tulemused.127 Adorno üks-
kõiksusest empiirilise uurimismeetodi vastu oli juba juttu. Ka 
“Sissejuhatuses muusikasotsioloogiasse” deklareerib ta kohe 
ja ühemõtteliselt, et “otseste küsimuste abil ei ole võimalik 
uuri da teoreetiliselt postuleeritavaid … sotsiaalse diferentseeri-
tuse või avaliku arvamuse kihistusi, dirigendi ja orkestri sot-
siaalse psühholoogia teadvustamata faktoreid. Seda takistab 
nii nende verbaliseerimise probleem kui ka [nimetatud 
probleemidele iseloomulik] afektiivne värving” (lk 9). Adorno 
teo reetiline muusikasotsioloogia on seetõttu oma olemuselt 
paljuski spekulatiivne ja introspektiivne, kuigi faktid, millele 
Adorno toetub, on arusaadavalt pärit Lääne-Euroopa ja Põhja-
Ameerika tegelikkusest.

Esimene loeng kannab pealkirja “Muusikasse suhtumise tüü-
bid” ja tegemist on teravmeelse katsega liigitada süva muusika 

126 Ma ei vaatle siin siiski kronoloogilises järjekorras kõiki kahtteist loen-
gut, vaid keskendun nendele, mille sisu on minus sügavamat huvi 
äratanud. Eesti keelde on tõlgitud üheteistkümnes loeng pealkirjaga 
“Modernism”: Teater. Muusika. Kino, 2003, nr 3 ja 4 (tlk E. Jaan-
son). Adorno muusikasotsioloogia-alast peateost “Moodsa muusika 
filosoofia” olen püüdnud käsitleda artiklis: J. Ross, Theodor Ador nost 
ja tema “Moodsa muusika filosoofiast”. Akadeemia 1993, nr 6, lk 
1166–1177. 

127 Eesti Entsüklopeedia määratluse järgi eristub sotsioloogia filosoofiast 
19. sajandi keskel ning empiirilised meetodid hakkavad sotsio loogiasse 
tungima alates 1920. aastatest. Vt artiklit “sotsioloogia” EE 8. köitest 
(Tallinn, 1995, lk 611).
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publikut. Seepärast refereerin-tsiteerin seda pike malt. Adorno 
eristab kuulajate seas seitse iseloomulikku tüüpi (esiletõstud 
tekstis pärinevad minult).

“Esimest kuulaja tüüpi – eksperti – saab määratleda täiesti 
adekvaatse muusikakuulamise kaudu. Ekspert … annab ene-
sele igal hetkel aru sellest, mida ta kuuleb.” Eksperdi kri teeriu-
miks võiks olla näiteks see, kas ta pärast esimest kuula mist 
suudab määrata Weberni Keelpillitrio koostisosi. “Eks perte 
leidub tänapäeval peamiselt professionaalsete muusikute 
hulgas, kuigi kõik nendest pole sugugi eksperdid” (lk 13).

“Hea kuulaja nagu ekspertki suudab omavahel seostada 
muusika üksikelemente ja teha muusikateoste kohta pädevaid 
otsustusi. Kuid hea kuulaja ei tunneta muusikateost kui struk-
tuurset tervikut. Tema suhe muusikasse on sarnane inimese 
suhtega oma emakeelde, mida vallatakse ilma oluliste tead-
misteta selle grammatikast või süntaksist. Seda laadi kuulajate 
tekkimiseks on vaja piisavalt homogeense muusikakultuuri 
olemasolu, nagu võis täheldada kuni 19. sajandini Euroopa 
õu kondades. “Võib oletada, et häid kuulajaid jääb tänapäeval 
järjest vähemaks …, kui nad isegi pole juba päris kadunud” (lk 
15).

Kolmas tüüp – haritud kuulaja – kuulab palju muusikat, 
austab muusikat kui kultuurisaavutust, on hästi informeeritud 
ja ostab heliplaate. Kuid vahetut suhet muusikaga ja muusi-
kalise struktuuri tajumise võimet asendavad haritud kuulajal 
muusika kohta käivad teadmised, eriti mis puudutab inter-
preetide elulugusid ja nende võrdlust üksteisega. “Niisugune 
kuulaja tunneb küll hästi muusikaliteratuuri, kuid see väljen-
dub tihti vaid oskuses vilistada meeldejäävaid teemasid popu-
laarsetest teostest.” Arvult pole selliseid kuulajaid veel palju, 
isegi vanade muusikaliste traditsioonidega maades nagu Saksa-
maa või Austria, kuid nende roll muusikaelu kujundamisel 
on otsustav. Nemad moodustavad Salzburgi ja Bayreuthi festi-
valide publiku ning kuuluvad ka komisjonidesse, mis otsus-
tavad kontserdirepertuaari üle (lk 15–16).
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Eelmisega külgneb veel üks tüüp, keda samuti ei huvita 
muusika teose sisemine korraldus, vaid omaenese mentaalsus, 
mis kunstiteosest on täiesti sõltumatu. See on emotsionaalne 
kuulaja. Tema jaoks saab “muusika kuulamisest nende emot-
sioonide vallandamise vahend, mida tsivilisatsiooni normid 
tavaliselt maha suruvad või kammitsevad …, muusika funkt-
siooniks on siin instinktide vallapäästmine”. Seda laadi kuula-
jad eelistavad tundelist, emotsionaalset muusikat, näiteks Tšai-
kovskit. “Saksamaal … on emotsionaalseid kuulajaid vähem 
kui anglosaksi riikides, kus tsivilisatsiooni ike on tuge vam 
ning sunnib otsima väljapääsu kontrollile allutamatute sise-
tunnete vallast; samuti võib sellisel kuulajal olla oma roll seal, 
kus muusika tehniline areng on maha jäänud, eeskätt slaavi 
maades.” Spontaansete reaktsioonidega muusikale kaas neb 
siin sageli võimetus mõista muusikateost ennast kui oma emot-
sioonide vallandamise stiimulit. Niisuguste muusika kuula jate 
hulka võib kuuluda näiteks tired businessman, kes saab siin 
kompenseerida seda, mida ta elukutse talle pakkuda ei suuda 
(lk 17).

Saksamaal on emotsionaalse kuulaja vastandina välja kuju-
nenud tüüp, kes püüab taasluua kuulaja sellist suhet muusi-
kasse, nagu valitses varasematel ajastutel. Selliseid kuulajaid, 
keda võiks nimetada minevikku pöördunud kuulajateks, 
ise loomustab protest ametliku muusikaelu ja selle insti tut-
sioonide vastu. Varajast muusikat harrastavail muusikuil ja 
kuula jail on sageli “fanaatilis-sektantlik” näoilme. Nn autent-
sed esitused muutuvad nende jaoks asjaks iseeneses. Ja on 
iseloomulik, kui vähe on selle rühma esindajate seas tegelikult 
arenenud võime hinnata adekvaatselt esituse kvaliteeti (lk 20).

Kõige rohkem on kuulajate seas neid, kes hindavad muusi-
kat kui meelelahutust. Meelelahutust otsiva kuulaja käitumine 
sarnaneb suitsetaja omale. Määrav on siin pigem ebameeldiv 
aisting ärritaja – muusika või sigareti – toime lakkamisel kui 
meeldi vustunne selle kestmisel. Muusika tarbimine meele-
lahu tusena meenutab maaniat. “Kuid maniakaalsuse tendents 
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on ühiskonnale seesmiselt omane ja seda lihtsalt maha suruda 
pole võimalik.” Ühiskond talub maniakaalsuse nõrku vorme, 
mis töömoraali ja sotsiaalset stabiilsust ei ohusta: “Alkoholi 
tarbimisele vaadatakse läbi sõrmede, suitsetamine aga on 
saanud lausa sotsiaalse heakskiidu osaliseks.128 Sama liiki on 
ka teatud hulga meelelahutusliku rühma kuulajate muusika-
maania.” “Meelelahutuslikku tüüpi muusikakuulajad on ena-
masti väga passiivsed ja avaldavad teravat vastupanu igale 
jõupingutusele, mida kunstiteos neilt peaks nõudma” (lk 22–
23). 

Lõpuks vaatleb Adorno ka inimesi, kes on muusika suhtes 
ükskõiksed, kaheldes küll, kas neid üldse saab ühise nimetaja 
alla viia. Ükskõiksuse põhjusi otsib ta juba varasest lapse-
põlvest: “paistab, et liialt rangete vanemate lapsed ei suuda 
tihtilugu õppida isegi nooti lugema, mis on igasuguse korraliku 
muusikahariduse eelduseks”. Sellised inimesed on tihti “pato-
loogiliselt realistliku meelelaadiga”. “Poleks ime, kui selle 
tüübi esindajad tuleksid inimrühmadest, kes on kodanlikust 
kultuurist oma haridustaseme ja majandusliku olukorra tõttu 
kõrvale jäänud.” See on nende reaktsioon ühiskonna ebainim-
likkusele ja ühtlasi tõend niisugusest ebainimlikkusest (lk 24–
25).

Ehk suutis juba see lühikonspekt anda mõninga ette kuju-
tuse Adorno mõtlemislaadist. Selle üheks tunnusjooneks on 
sügav pessimism – veendumus, et “inimkonna paremad ajad 
on möödas”, et inimese intellektuaalse elu kvaliteet halveneb 
pöördu matult üha enam ja enam, et muusika ja üldisemalt 
kunsti asend ühiskonnas muutub järjest ebaloomulikumaks ning 
suletumaks. Poliitilistes kategooriates, nagu eespool nimetatud, 
võiks Adornot määrat leda kui vasakpoolset radikaali: see, mida 
ta kirjutab 20. sajandi Lääne ühiskonna mandumise kohta, 
ei erinegi nii väga hinnangutest, mida samades küsimustes 

128 Ei kehti küll enam tänapäeval, kus vähemalt Lääne ühiskonnas pälvib 
suitsetamine üleüldist hukkamõistu.
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sätestas Nõukogude totalitaarse ühiskonna kunstipoliitiline 
doktriin ning millest seega oma kirjutistes lähtusid toonased 
võimule lojaalsed muusika teadlased.129 Kuid muidugi puudus 
Adornol kohustus näha nimetatud vastuolude ületamist 
totalitaarse ühiskonna – olgu siis kommunistliku Nõukogude 
Liidu, natsionaal sotsia listliku Saksamaa vms – kunstis. Teiseks, 
nagu öeldud, ise loomustavad Adorno käsitlusviisi selgesti 
märgatavad psühho ana lüütilise koolkonna mõjud. Adorno 
näib armastavat ole muselt väga erinevate nähtuste mõttelist 
ühendamist: halb noodist lugemise oskus ja ranged vanemad, 
huvi meelelahu tusliku muusika vastu ja suitsetamine, vajadus 
emotsionaalseks eneseväljenduseks ja indiviidile avaldatav 
tugev sotsiaalne surve. Freudistlik mõtteviis soosib seda laadi 
metafoorse ise loomuga seoste teket, mille tõelevastavust saab 
lugeja hinnata ainu üksi intuitiivselt ja mitte empiirilise teaduse 
vahendeid kasutades.

Edasi tahaksin teha hüppe Adorno Frankfurdi-loengusarja 
lõpuossa ning peatuda põhjalikumalt tema kümnendal loengul, 
mis kannab pealkirja “Muusika ja rahvus”. Eesti muusika aren-

129 Nt Nõukogude ofitsiaalse muusikateaduse tuntumaid esindajaid 
Boriss Jarustovski on kirjutanud: “19. sajandi romantismi harmoonia 
värvi kuse, tundelise laulvuse on asendanud 20. sajandi polütonaalsete 
liinide askeetlik “intellektuaalne” graafika. See on adresseeritud, vastu-
pidiselt paljude sajandite pikkusele praktikale, eelkõige juba mitte 
inimtunnetele, vaid kuulaja intellektile, mõistusele. Enamasti pole 
sellistel ülekaalukalt külmadel ja hingetutel teostel tõsist esteetilist 
väärtust. … Kuidas saab see protsess arenema edaspidi, on muidugi 
väga raske öelda. Selge on ainult üks: kui ta otsib tuge ainuüksi “puhta” 
kunsti seaduspärasustest, nagu see leidis aset ka tähele panuväärses 
osas Stravinski loomingust, siis pole isegi suur talent võimeline sellist 
kunsti päästma; kui Läänes nii moodne mõistuse pärasus seostub ka 
edaspidi printsipiaalse põlgusega iga suguse emotsionaalsusavalduse 
vastu, snobistliku skeptitsismiga rahvapärase ja kõigepealt meloodi-
lise mõtlemise suhtes, siis on raske oodata mingisuguseid edusamme 
selle kaasaegse kunstitendentsi arengus.” B. Jarustovski, Igor Stravins-
ki. Tallinn, 1973, lk 287–288. 
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gus on rahvuslikkuse idee olnud alati väga olulisel kohal.130 See 
nähtub kas või sellest, et ärkamisajaeelne Eestis loodud muu-
sika on eesti muusikaloos pikka aega olnud perifeerses asendis 
kui miski, mis eneses rahvuslikku ideed ei kanna. Alles viimas-
tel aastatel on laiemalt teadvustatud asjaolu, et rahvusliku 
muusika idee ongi kultuuriajaloos paljuski mõjule pääsenud 
alles 19. sajandil, mistõttu rahvuslikust eesti muusikast ei 
oleks olnud tõenäoliselt võimalik kõnelda ka juhul, kui 18. ja 
19. sajandi Eestis valitsenuks teistsugused etnilis-sotsiaalsed 
tingi mused, täpsemalt – kui siin poleks puudunud eesti keelt 
kõnelev ja eesti päritolu ülemkiht.131 Teisalt on lõviosa meie 
heliloomingu klassikutest ühel või teisel moel olnud seotud 
rahvusliku ainesega, st kasutanud oma loomingus rahvaviise ja/
või rahvuslikku mütoloogiat. Rahvuslikkuse paradigma on eesti 
muusikas hakanud taanduma alles 20. sa jandi teisest poolest 
alates.

Millised siis on Adorno vaated muusika rahvuslikkusele 
tolles 1960. aastate alguses peetud loengus? Ühe sõnaga 
vasta tes, dialektilised. Ühelt poolt rõhutab Adorno muusika 
rahvusülest loomust: “Muusikafestivalidel ja muudel sellistel 
puhkudel peavad ametiisikud alati kõnesid, kus ülistavad 
muusika rahvusvahelist iseloomu, tema rolli rahvaste lähenda-
misel.” See meenutab talle juhtumeid, kui “riigid, kes on 
teine teisega külma sõja vahekorras, koos abistavad maavärina 
läbi kannatanuid, või kui eurooplasest arst demonstratiivselt 
ravib pärismaalastest haigeid maailma kaugetes kolgastes.” 

130 Urve Lippuse sõnade järgi on rahvuslikkus Lääne muusika ajaloos 
olnud üheks kandvamaks kategooriaks 19. sajandist kuni Teise maa-
ilmasõja lõpuni, mil ta oma tähenduse minetas, kuid praegu on see 
uuesti muutunud muusikateadusliku diskursuse oluliseks koostis-
osaks. Vt: Rahvuslikkuse idee ja eesti muusika 20. sajandi algu poo lel. 
Koost. U. Lippus. Tallinn, 2002, lk 5 jm. 

131 Sama nähtust on muidugi võimalik määratleda ka teistpidi: kui saksa 
keelt kõneleva ja saksa päritolu alamkihi, s.o talupoegkonna puudu-
mist.
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Ja teisal: “Muusika on tõepoolest üldarusaadav keel, kuid ta 
pole esperanto: ta ei summuta [eri keeltele iseloomulikku] 
isekvalitatiivset omapära. … Isegi väga kauged kultuurid … 
on muusika vahendusel võimelised vastas tikku teineteist 
mõist ma; kujutlus, et hea ettevalmistusega jaapanlane peaks 
just nagu a priori Beethovenit valesti män gima, on osutunud 
puhtaks eelarvamuseks” (lk 135–136). 

Selle kõrval jätab Adorno küllalt ruumi ka rahvuslikkuse 
kate gooriale: “Kuid ühtaegu leidub muusikas sama palju 
rahvus likke elemente nagu kodanlikus ühiskonnas tervikuna – 
muusika ja tema organisatoorsete vormide ajalugu on üldjuhul 
kulgenud teatud rahvuse raamides. … Hoolimata oma univer-
saalsest iseloomust … on muusikal olemas rahvuslik spet-
siifika. Nagu teada, sai Weber Prantsusmaal vägagi popu-
laarseks, kuid mitte tänu oma muusika üldinimlikule sisule, 
vaid rahvuslik-saksapärasele elemendile, mille erinevust prant-
suse traditsioonist oli võimalik nautida nagu mõnd eksootilist 
rooga. Ja vastupidi, Debussy muusikat saab adekvaatselt taju-
da vaid juhul, kui kuulaja tunnetab selle prantsuspärasust, mis 
annab oma värvingu muusikalisele intonatsioonile, nii nagu 
itaaliapärasus jätab jälje ooperile. … Schuberti ja Bruckneri 
austrialikkus pole mitte ainult muusikaajalooline tegur, vaid 
üks võti nende esteetiliste nähtuste mõistmiseks” (lk 136).

Muusikale ja rahvuslikkusele pühendatud loengus näib 
Ador  not kõige enam huvitavat saksa ja itaalia muusika vahe-
kord teineteisega.132 Tõsi on, et Lääne süvamuusika peasuundi 
on sajandite vältel peamiselt kujundanud saksa-itaalia-prant-
suse kolmnurk, kusjuures saksa komponendina selles tuleb 
mõista kogu saksa kultuuriruumi, kuhu vältimatult kuulub 
muusikaajaloo seisukohalt esmajärgulise tähendusega Viin. 
Adorno kirjutab: “Kuivõrd tihedalt muusika üldinimlik ise-
loom on läbi põimunud rahvuslikkusega …, sellest annab 
tunnis tust Viini klassikalise koolkonna ja eelkõige Mozarti 

132 Adorno isa oli muide Itaalia päritolu.
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looming. Saksa ja itaalia traditsiooni sünteesi Mozarti muusi-
kas on korduvalt märgitud, kuid sealjuures on peamiselt 
silmas peetud vaid eri žanride – nagu opera seria, opera buffa 
ja Singspiel’i – kokkusulatamist, samuti lõuna poolt pärit laulu-
lisuse ja rangepärase saksa kirjutamisviisi või siis Haydni läbiva 
arenduse tehnika ja mannheimlaste orkestrikasutuse ühenda-
mist. … Paljud teosed Mozarti instrumentaalmuusikas kõlavad 
itaaliapäraselt, kusjuures neis puudub igasugune võlts puhtalt 
aariatega sarnaneda tahtmine; … näiteks Es-duur klaveri-
kontserdi KV 482 keskmine osa c-mollis Andante…” Adorno 
arvates pole need teosed abstraktselt klassitsistlikud, vaid 
pigem varjatud kujul eelromantilised, võib-olla inspireeritud 
Veneetsiast, “nii nagu selle linna imago võis kangastuda vaid 
sakslase silmale”. “Nende klassitsism on fatamorgaana. Erine-
vad rahvuslikud momendid Mozarti loomingus suhestuvad 
üksteisega dialektiliselt. Lõunapärane tundelisus teiseneb 
Mozar til vaimsuse, spirituaalsuse läbi …, mis nihutab selle küll 
tagaplaanile, kuid ühtlasi avab nii lõplikult. … Laululisus, mida 
teatavasti on inspireerinud itaalia aariad, vabastab Mozartil 
instrumentaalmuusika ratsionalistlikust mehaanilisusest ning 
saab humanistliku alge kandjaks” (lk 141).

Viini kohta, mis on olnud pikka aega saksa kultuuriruumi 
muusika lipulaevaks, märgib Adorno, et kuni Brahmsi ja 
Mahle rini välja on see linn kogunud endasse märkimisväärseid 
muusikalisi jõude. Maailma süvamuusika mainstream, mida 
iseloomustab sisemine terviklikkus ja universaalsus ning mis 
sellisena vastandub 19. sajandi rahvuslikele koolkondadele, 
omandab tänu Viinile ise teatavad rahvuslikud jooned. Viini 
dialekti kasutavad oma muusikas Mahler ja Berg, vargsi ja seda 
suurema järjekindlusega ka Webern. Viini vaimule ei suutnud 
vastu panna isegi sedavõrd erinevad karakterid nagu Beet hoven 
ja Brahms – üks pärit Lääne- ja teine Põhja-Saksamaalt. “Viini 
dialekt oli tõeliseks ülemaailmseks muusikakeeleks. Tema 
ühtsuse kandjaks oli motiivilis-temaatilise arengu tradit sioon. 
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… See oli kodanliku ajastu olemusega samahästi koos kõlas kui 
klassikaline poliitökonoomia” (lk 142–143).

Itaalias seevastu “pole keel muusikalistest väljendusvahen-
ditest päriselt eristunud”. Itaallaste teatav “arhailine musikaal-
sus”, milles on midagi Hegeli mõistes substantsiaalset ja 
mõttetegevusele eelnevat, väljendub ooperis. “Ooperi popu-
laar sus Itaalias on praegugi veel nii suur, et seda ei saa põhja-
poolsemate rahvastega võrreldagi. Meenutagem naapoli 
laulu kesi, mis veidral kombel pole ei romansid ega ka tänava-
muusika, vaid midagi nende vahepealset … Oma tõetera on 
ammuses tähelepanekus, et objektiivselt olemasolevatel üksik-
teostel põhinevat muusikakultuuri ja ühiskonnas just nagu 
võrdselt jaotuvat musikaalsust on raske teineteisega ühitada 
ning nad toimivad paralleelselt ja sõltumatult. … Isegi Aust-
rias … eeldatakse inimestelt üldiselt suuremat musikaalsust 
kui Saksamaal, Inglismaast rääkimata” (lk 144–145).

Kuid Adorno jaoks on rahvuslikkus märksa üldisem ja abst-
raktsem kategooria, kui see, mida oleme harjunud silmas pida-
ma 19. sajandi rahvuslikest koolkondadest ja ka eesti rahvus-
likust muusikast rääkides. Viimase tähistamiseks kasutab 
Adorno terminit “natsionalism” ega hoia talle iseloomulikul 
moel kokku värve seda laadi muusika regressiivse loomupära 
kirjeldamisel: “Immanentne muusikaline allakäik ja natsio-
nalism kulgevad käsikäes juba rahvuskoolkondade selliste hilis-
romantiliste tüüpnähtuste puhul nagu Tšaikovski ja Dvořák. 
Rahvuslik element nende muusikas väljendub otseselt rahva-
muusikast võetud või seda jäljendavate teemadena. Viimaseid 
aktsentueeritakse eriti, nagu valitsev ideoloogia seda nõuab; 
kõik, mis pole teemaks niisuguses rahvusomase üksikmeloodia 
tähenduses, langeb sidepartii või halvemal juhul preten-
sioonika müra tasemele.” Sümfoonilise muusika idee (mida nii 
Tšaikovski kui ka Dvořák ohtrasti viljelesid) on Adorno mee-
lest muus – “paljususest sündivas ühtsuses” (lk 146).
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Seitsmes loeng kannab pealkirja “Dirigent ja orkester”. Siin 
võib asjatundlikule lugejale kohe meenuda itaalia režissööri 
Federico Fellini film “Orkestriproov”, kus pisut teist laadi 
vahen ditega lahatakse sama küsimust, mis pakub huvi Ador-
nole: valitseja ja valitsetavate vahekorda muusikateose ette-
kand misel. “Võimu ja üleolekut sümboliseerib ka dirigendi 
riietus [s.o frakk – J.R.], mis on ühtaegu nii isanda ja tsirkuses 
piitsaga vehkiva tallmeistri kui ka ülemkelneri rõivas” (lk 96). 
Adorno möönab, et nagu mujalgi ühiskonnas, on sotsiaalse hie-
rarhia tekkimine ka muusika kollektiivsel esitamisel vältimatu: 
“Niipea kui mitmehäälne muusika, ükskõik siis kas polü-
fooniline või homofooniline …, hakkab pretendeerima palju-
susest moodustuvale tervikule, läheb muusika arenduse suuna-
miseks tarvis terviklikku ja ühtset teadvust, mis kõigepealt 
suudaks muusikateose oma vaimus integreerida ning seejärel 
ka reaalsuses teostada või vähemalt teraselt jälgida selle teos-
ta mist. … Keelpillikvarteti hea mäng nõuab üht autoriteetset 
isiksust, kelle ülesandeks on vaidlusküsimuste lahendamine, 
üksikesinejate rolli reguleerimine ja koordineerimine teose 
kui terviku huvides” (lk 97). Ent võimul on teatavasti omadus 
selle kandjat rikkuda. Sestap “vaevalt hakkaks keegi muusi-
kutest eitama, et dirigentide autoriteet ühiskonnas ületab 
enamasti märgatavalt nende reaalset panust muusika esitusse”. 
See nähtus ei piirdu dirigentidega, vaid kehtib ka virtuooside, 
näiteks Liszti tüüpi pianistide puhul (lk 95).

Dirigendi kõrval allutab Adorno kriitilisele vaatlusele ka 
orkestrandid: “Orkestri suhe dirigendisse on mitme tähen dus-
lik. Orkester on valmis hiilgavalt esinema ja soovib, et dirigent 
pigistaks temast välja kõik mahlad, kuid samal ajal kahtlustab 
ta dirigenti parasiitluses: ei puhu ju too pasunat ega liiguta 
poognat ning upitab end järelikult nende arvel, kes tegelikult 
pasunat puhuvad. … Põlguse kõnede ja arutelude vastu on 
orkest randid pärinud füüsilise töö tegijatelt. Nad kardavad, 
et intellektuaal, kes erinevalt neist valdab kõneannet, ajab 
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neile kärbseid pähe. … Orkestrantide antiintellektualism on 
sees miselt tihedalt seotud kollektiividele omane antiintel lek-
tualism” (lk 100).

Dirigendi ja orkestrantide omavahelisi suhteid iseloomus-
tab Adorno arvates seesama võõrandumus, mida võib kodan-
likus ühiskonnas kohata mujalgi. “See, kes teab, kuidas tuleb 
õigesti mängida, oskab harva oma teadmisi praktikas teostada; 
ajalooliselt on need funktsioonid olnud teineteisest liiga kaua 
lahutatud” (lk 100). “Kui jälgida, kuidas pärast õnnestunud 
esine mist dirigent innustab orkestrante oma kohtadelt püsti 
tõusma, võib siin tajuda abitut ja püüdlikku katset neid võltse 
suhteid vähemalt publiku silmis parandada … Orkestrantide 
psühholoogia on kõige paremini kirjeldatav Oidipuse komp-
leksi abil” (lk 101).

Hakates käesolevat ülevaadet lõpu poole tüürima, tuleks 
uuesti meelde tuletada alguses tsiteeritud Roseni tähele-
panekut, et Adorno ei karda oma tekstides esitada ka kõige 
raskemaid küsimusi. Miks on muusikat inimesele vaja? Milline 
on muusika suhe meid ümbritseva reaalsusega? Kas muusika 
on keel või mitte? Kartmatult annab Adorno kõigile neile küsi-
mustele vastuse kolmanda loengu “Muusika funktsioonid” 
üsna lühikeses lõigus: “Muusikal puudub aines, teda on või-
matu üheselt seostada välismaailma mis tahes ilmingutega, 
kuid ikkagi on muusikal kui sellisel vägagi olemas kindlalt 
määrat letav sisu, muusika on liigendatav ja selle tagajärjel 
oman  dab ta taas ühismõõdulisuse välismaailmaga, ühis kond liku 
reaalsusega, olgugi et väga kaudset teed pidi. Muusika on küll 
keel, kuid niisugune keel, mis ei koosne mõistetest. Muusika 
võime vaigistada ja taltsutada müütilisi pimedaid loodus-
jõude, mida talle Orpheuse ja Amphioni lugude aega dest 
peale omistatakse, sai aluseks teoloogilisele muusika kontsept-
sioonile, ideele muusikast kui inglite keelest” (lk 44–45).

Muidugi on ka inglite keel sunnitud vastu võtma mõjutusi 
(Adorno arvates) mandunud kodanlikust ühiskonnast, mille 
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üheks iseloomulikuks tunnuseks on fetišism (üks Adorno 
lemmik terminitest), st omamoodi ebajumalate kummarda-
mine, respekti osutamine muusikateostele, mis seda oma 
sisu poolest ei vääri ja mille autoriteet tugineb vaid teatud 
sekundaarsetele välistele tunnustele. Sealsamas kolmandas 
loen  gus kirjutab Adorno, et klassikalistesse muusikateostesse 
on akumuleerunud sedavõrd suur kultuuriprestiiž, et nad liht-
salt on olemas, ning nende autoriteet säilib ka siis, kui neid 
enam üldse adekvaatselt ei tunnetata, seda enam et ühiskonnas 
valitsev ideoloogia takistab selle mõistetamatuse teadvustamist. 
“Täies ti ilmselgelt arusaamatuid muusikateoseid, nagu näiteks 
“Missa Solemnis”, esitatakse aastast aastasse ning nad kutsu-
vad esile vaimustust” (lk 42).

Peab märkima, et Adorno hinnangud Beethoveni muusikale 
on midagi, mis juba viidatud The New York Review of Books’i 
artiklis pälvivad Charles Roseni (kui Beethoveni teoste väga 
hea tundja) erilise pahameele. Rosen kirjutab: “Adorno kõige 
tõsisem süüdistus “Missa Solemnise” vastu on temaatilise 
arengu suhteliselt väike osatähtsus teoses. Motiive tihti lihtsalt 
korratakse ilma igasuguste muudatusteta. See on Adornol väga 
terane tähelepanek ning vastab üldiselt tõele, ehkki ta Beet-
hoveni puhul liialdab selle tähtsusega (tegelikult leidub teoses 
üksjagu motiivilist arengut). Adorno paraku ei küsi, miks asjad 
niimoodi on, sest et ta keeldub nägemast Beethoveni tegelikke 
eesmärke. … Beethoven ei vajanud selle teose jaoks mitte 
neutraalseid motiive, mille plastilisus tulnuks kasuks mõnes 
sümfoonias või sonaadis, vaid selliseid, mis igal vajalikul juhul 
suudaksid olla verbaalses tekstis sisalduva fraasi piisavaks ja 
adekvaatseks muusikaliseks väljenduseks” (nt Credo, Dona 
nobis pacem jt). Siit tulenebki Roseni arvates temaatilis-
motiivilise arengu tehnika napp kasutamine selles Beethoveni 
vokaalsümfoonilises suurteoses.

On põhjust uskuda, et iga inimese maailmavaade sõltub 
paljus ki nendest kogemustest, millega ta elus on kokku 
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puutu nud. Adorno on pidanud kogema kaht maailmasõda 
koos nen dega kaasnenud majanduslike ja poliitiliste 
kollapsitega, pika ajalist emigratsiooni talle võõras keele- ja 
kultuurikeskkonnas ning lõpuks tagasipöördumist endisele, 
kohati tundmatuseni muutunud kodumaale. Vaevalt tuleks sel 
taustal imeks panna ta igatsust, Marcel Prousti parafraseerides, 
“kadunud aegade järele”, veendumust, et kunagi on maailmas, 
kunstis ja muusi kas valitsenud suurem tasakaal ja harmoonia 
kui siin ja praegu. Paraku näivad ajalugu ja psühholoogia 
viitavat pigem sellele, et idealistlikke hoiakuid on lihtsam 
ja tõenäolisem seletada sub jektist ja mitte objektiivsest 
maailmast lähtudes. Teiste sõna dega, Adorno mõtted, mida 
ta oma tekstides meiega kirglikult ja vaimukalt jagab, ütlevad 
meile vähemalt samapalju midagi tema enese isiku kui 
muusika ja ühiskonna vahel valitsevate suhete kohta.
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EETIKAST JA UURIMISMEETODITEST 
PSÜHHOLOOGIAS

Teaduslikku uurimistööd on laias laastus võimalik liigen-
dada kaheks haruks: reaal- ja humanitaar tea dus teks. 
Reaalteadlaste ülesandeks on tavaliselt püüda aru 

saada ja selgitada, kuidas meid ümbritsev maailm toimib. 
Nii on näiteks füüsika peamiseks uurimisobjektiks eluta loo-
dus, bioloogia uurimisobjektiks aga elusloodus. Humanitaar-
teadlaste uurimistöö objekt on mõnevõrra teistsugune kui 
reaal teadustes. Humanitaarteadused on keskendunud peami-
selt inimese tegevusega seotud nähtuste nagu kultuuri ja ühis-
konna uurimisele. Ning kuigi ka kultuuri ja ühiskonna puhul 
on oluline mõista nende toimimise mehhanisme, on humani-
taar teaduste puhul märksa suurem tähtsus konkreetset uuri-
mis töövaldkonda puudutava materjali võimalikult täielikul 
valda misel. Kui mõelda näiteks Eesti lähema või kaugema aja-
loo peale, siis näitab ka põguski tutvumine eri kool kondadesse 
kuuluvate ajaloolaste töödega, et sageli võivad nende ettekuju-
tused ühest ja samast sündmusest olla nii erinevad, et pole 
lootustki eri ajaloolaste käsitlusi üksteisega kõrvutades jõuda 
ühesele järeldusele, “kuidas asjad siis tegelikult olid”. Küll aga 
näitab ühe või teise ajaloolase kutsealast pädevust see, mil 
mää ral ta on kursis faktoloogiaga ehk siis tegelikkuses aset leid-
nud sündmustega, isegi kui tema poolt nende põhjal loodud 
ettekujutus ajaloo kulgemisest põhjalikult erineb mõne teise 
uurija loodud ajaloolisest kontseptsioonist.

Peale selle eristab reaal- ja humanitaarteadusi teineteisest 
erinev suhe subjekti ja objekti vahel, kus subjektiks on uurija 
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(teadlane), objektiks aga uuritav nähtus, valdkond vmt. Reaal-
teadustes, kus teadlane uurib näiteks tahke keha omadusi või 
päikesekiirguse mõju taimede kasvule, on subjekt ja objekt 
teine teisest selgelt eristatavad. Humanitaarteadustes aga, kus 
uurimis objektiks võib olla muusika suhe ühiskonnaga või ini-
meste pulmakommete muutumine mingi ajavahemiku jooksul, 
ei saa subjekti ja objekti vahel tekkida nii selget distantsi nagu 
reaalteadustes, sest uurija kuulub samal ajal ise sellesse ühis-
konda, mille suhet muusikaga ta uurib, või siis on ta pruudi, 
peig mehe või lihtsalt külalisena osa võtnud (tõenäoliselt 
mitme  testki) pulmadest, mille kombestiku muutumist ta 
püüab kirjeldada. 

Psühholoogiat on raske ühemõtteliselt määratleda kui 
reaal- või humanitaarteadust. Kuivõrd psühholoogia uurimis-
objek tiks on inimese sees ja inimesega toimuvad nähtused, 
tuleks ta paigutada humanitaarteaduste hulka. Teisest küljest 
aga iseloomustab üht osa psühholoogiast, nimelt eksperi men-
taal psühholoogiat, juba 19. sajandi teisest poolest alates ten-
dents kasutada uurimistöös samasuguseid meetodeid nagu 
reaalteadustes, näiteks füüsikas ja bioloogias. Lühidalt öeldes 
rajaneb eksperimentaalpsühholoogiline uurimistöö mingi hüpo-
teesi püstitamisel, mille kontrollimiseks korraldatakse rühma 
inimestega katse ehk eksperiment (eksperimendist osa võtvaid 
inimesi nimetatakse katseisikuteks ja rikkamates riiki des on 
kombeks nende vaeva rahaliselt hüvitada) ning katse tulemuste 
põhjal püütakse hüpoteesile leida kinnitust või vastupidi see 
ümber lükata. 

Näiteks võib muusikapsühholoogi hakata huvitama küsi-
mus, millist häälestussüsteemi lauljad (kes tekitatavate helide 
kõrgust saavad ise määrata) intoneerimisel kasutavad: kas 
Pytha gorase häälestust, nn puhast häälestust, võrdtempe reeri-
tud häälestust või hoopiski mingit muud häälestust. Selle 
lausega ongi uurimistöö hüpotees püstitatud. Edasi võib muu-
sika psühholoog teha eksperimendi, mille käigus lauljatel 
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palu takse intoneerida erinevaid meloodilisi intervalle, seejärel 
saab ta salvestada katse tulemused mõnele helikandjale, mõõta 
arvu tis ära lauljate poolt esitatud intervallide suurused ning 
võrrelda neid Pythagorase, puhta ja võrdtempereeritud hääles-
tuse rakendamisel tekkivate intervallide suurustega. Tavaliselt 
läheb katsetulemuste analüüsimiseks tarvis matemaatilise sta-
tis tika meetodeid ning see lähendab niisuguse uurimistöö laadi 
veelgi reaalteadusliku uurimistöö omale. Katsetulemuste ana-
lüüs peaks lõppkokkuvõttes võimaldama uurijal töö alguses 
püstitatud hüpoteesile kas kinnitust leida või see ümber 
lükata. Praegusel juhul peaksid katse tulemused seega võimal-
dama vastata küsimusele, millisele häälestussüsteemile siis 
laul jad esitatava meloodia intoneerimisel tuginevad.133

Niisugune uurimistöö, kus üks inimene (teadlane) tegeleb 
teise inimese (katseisiku) uurimisega, toob enesega vältimatult 
kaasa mitmeid eetilist laadi probleeme. Nende lahendamine 
on tsiviliseeritud ühiskonnas eelkõige teadlase ülesanne, kes 
psühholoogilise katse tingimustes on nii-öelda tugevamaks 
pooleks. Lühidalt öeldes on küsimus selles, mida üks inimene 
tohib teisega teha ning mida ta ei tohi. Võib ju muidugi püüda 
arutleda umbes nii, et kui katseisikule makstakse psühho-
loogi lisest katsest osavõtu eest raha, siis on tegemist äriliste 
suhe tega uurija ja katseisiku vahel, mida ei reguleeri mitte 
eeti lised, vaid finantsilised mehhanismid, kuid Lääne kultuuri-
ruumis pole selline mõtteviis üldiselt siiski aktsepteeritav. Nii 
nagu meditsiini valdkonnas see, kui inimene loovutab oma 
siseorganeid (näiteks ühe neeru) teisele inimesele, ei tohiks 

133 Vt selle kohta täpsemalt artiklit: A. Vurma, J. Ross, Production and 
perception of musical intervals. Music Perception 2006, nr 4, lk 331–
344. Seal kirjeldatud tulemused näitavad, et lauljatel on kaldu vus 
tugineda muusika esitamisel võrdtempereeritud häälestus süstee mile, 
üksikute meloodiliste intervallide suurus aga võib võrd tem pereeritud 
etalonintervallide suurusest tihti erineda umbes ühe viiendiku ula-
tuses pooltooni suurusest ehk 20–25 senti.
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taanduda ainuüksi kahe indiviidi vahelisele ostu-müügi tehin-
gule, peavad ka uurija ja katseisiku omavahelised suhted eks-
peri mentaalpsühholoogias olema reguleeritud esmajoones eeti-
listest ning alles siis rahalistest alustest lähtudes. 

Uurija ja uuritava vahelisi suhteid saab ühiskonnas korral-
dada vähemalt kahel eri moel. Kõigepealt tuleks nimetada 
õigus likku regulatsiooni, mis väljendub seadusandluse kaudu. 
Teata vasti on seaduste täitmine ühiskonnas kohustuslik ning 
nende täitmata jätmine karistatav. Ilmselt oleks liigne rõhu-
tada, et psühholoogiliste katsete sooritamisel peab eksperi-
men taator välistama mis tahes ohud, mis võivad ähvardada 
katseisikute elu ja tervist. Näiteks kui oletada, et teadlane 
uurib, kuidas inimene tajub helitugevust, siis peab ta käituma 
ettevaatlikult helidega, mille tugevus ületab 110–120 dB, sest 
umbes sellest piirist alates võivad valjud helid hakata põhjus-
tama kuulmiskahjustusi. Teisele isikule kehavigastuse tekita-
mine on aga kindlasti tegevus, mida saab kvalifitseerida krimi-
naalkuriteona. Teiseks, seadusega sätestatud reeglite kõrval on 
ühiskonnas palju eetikast lähtuvaid norme, mida pole kuskil 
täpselt fikseeritud, ent mida inimesed enamasti täidavad 
vaiki misi. Kui keegi pillab tänaval või trammis maha kinda või 
salli, juhivad kõrvalolijad sellele tihti kaotaja tähelepanu, ilma 
et neid selleks kohustaks mingisugunegi seadus või määrus. 
Selliste normide analoogina eksperimentaalpsühholoogias 
võiks osutada vaikimisi kehtivale kokkuleppele, et katseisikult 
ei nõuta eksperimendi käigus üle jõu käivaid pingutusi, 
näiteks katses osalemist liiga pika aja vältel või liiga keerukate 
ülesannete lahendamist katse käigus.134 Eetiliste kaalutluste 

134 Eksperimentaalpsühholoogia ajaloost võib tuua näiteid selle kohta, 
kuidas vahel on katseisikuna kasutatud iseennast, sest teisiti oleksid 
hüpoteesi kontrollimiseks vajalikud katsed kujunenud liiga aja mahu-
kaks või liiga keeruliseks. Samas tekitab selline olukord küsimuse, 
kui objektiivsed saavad niisugusel juhul olla tulemused, sest tõenäo-
liselt ei suuda hüpoteesi püstitaja ise päriselt vältida eelsoodumust 
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kõrval tuleb siin arvesse võtta sedagi, et väsinud või kimba-
tuses katseisik ei pruugi katses esitatud stiimulitele reageerida 
piisava järjekindlusega ning see võib muuta küsitavaks katse-
tule muste väärtuse.

Uurija ja katseisiku vahelisi suhteid reguleerivaid vaikimisi 
täidetavaid käitumisnorme võib püüda fikseerida kirjalikult 
dokumendina, mida nimetatakse eetikakoodeksiks. Eetika-
koo dek sil ei ole seaduse jõudu ning selle täitmata jätmisest ei 
tulene eksperimentaalpsühholoogile seadusest lähtuvaid karis-
tusi. Ent eetikakoodeksi täitmist võivad jälgida uurija kolleegid – 
teised psühholoogid, ning selle nõuete rikkumise korral võib 
uurijat tabada selle psühholoogide kogukonna hukkamõist, 
millesse ta kuulub. Eetikakoodeksi näol on tegemist õiguse ja 
eetika piiril asetseva dokumendiga, mille toime uurija ja katse-
isiku vahekorra kujundamisel, nagu tegelik elu näitab, võib osu-
tuda üsnagi tõhusaks.

USA psühholoogide kutseühingu (APA, American Psycho-
logical Association) eetikakoodeks sätestab viis põhiprintsiipi 
katseisikute (või laiemalt, klientide) kohtlemisel.135 Esimest 
neist nimetatakse hea tahte printsiibiks. See nõuab, et 
psühholoog mingilgi moel ei kahjustaks oma kliendi huvisid. 
Psühholoog peab lähtuma vajadusest vältida oma tegevuse 
kahju likku mõju teistele või äärmisel juhul püüdma seda hoida 

reageerida katse jooksul kogetavatele stiimulitele teatud kindlal viisil, 
mis lähtub soovist püstitatud hüpoteesi kas kinnitada või see ümber 
lükata. 

135 Omaette küsimus on, kuidas tohib psühholoog katseid tehes käituda 
loomadega või kas loomkatsed kui sellised on üldse lubatud. Tun-
dub, et siin on avalik arvamus tänapäeval isegi vähem üksmeelne kui 
küsimuses, kuidas peaks psühholoog kohtlema teisi inimesi. Looma-
kaitsjate arvates tuleks loomkatsed täiesti keelata, paljud uurijad aga 
juhivad tähelepanu sellele, kuidas niisugused katsed on suurendanud 
teadmisi ka inimorganismi toimimise kohta ning sel viisil aidanud 
kaasa inimese heaolu tõusule, näiteks võimaldades tõhusamalt ravida 
paljusid haigusi. 
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minimaalsetes piirides. Kui psühholoog tuvastab oma tege-
vuses huvide konflikti, on tema ülesandeks see konflikt võima-
likult täiel määral neutraliseerida.136 Kuna psühholoogi tegevus 
võib mõjutada teiste inimeste elu, tuleb tal välistada oma 
tege vuse tulemuste võimalik väärkasutus kõrvalistes isiklikes, 
rahalistes, ühiskondlikes, organisatoorsetes või poliitilistes huvi-
des. Psühholoogi üheks ülesandeks on kanda hoolt ka iseenda 
füüsilise ja vaimse tervise eest, sest see on tema adek vaatse 
tegevuse eeltingimuseks.137 

Teist printsiipi nimetatakse ühiskondliku vastutuse print-
siibiks. Psühholoog peab enesele aru andma tagajärgedest, 
mis tema tegevusel võivad olla teistele inimestele ja laiemalt 
ühis konnale. Vahekord kliendiga peab tuginema vastastikusele 
usal dusele ning sellise vahekorra kujundamine on eeskätt 
psühho loogi ülesanne, kes on antud olukorras liidri rollis. 
Vaja duse korral tuleb psühholoogil oma kutsetegevuses tekki-
vate ülesannete lahendamiseks konsulteerida kolleegidega või 
asjaomaste institutsioonidega ühiskonnas. Psühholoogi mo-
raa lile ja käitumisele esitatavad nõuded on põhimõtteliselt 
samad kui ühiskonnas tavaliselt, kuid psühholoog peab ühtlasi 
püüdma igati tagada seda, et tema tegevus kuidagi ei kompro-
mi teeriks psühholoogiat ega teaduslikku uurimistööd tervi kuna 

136 Huvide konflikt tähendab seda, et mingil tegevusel võivad olla ühte-
dele positiivsed, kuid teistele negatiivsed tagajärjed. Huvide konf-
likti neutraliseerimine võib tähendada tegevuse muutmist, selleks et 
negatiivseid tagajärgi vältida või vähendada, või siis tekkinud olu korra 
läbianalüüsimist, et veenduda, kas positiivsed tagajärjed kaalu vad üles 
negatiivsed (nii et see kokkuvõttes võib õigustada tegevuse soorita-
mist negatiivsetele tagajärgedele vaatamata), ning kui ei kaalu, siis 
plaanitud tegevusest loobumist.

137 Olukord on mõneti sarnane sellega, kuidas lennukis võimaliku õnne-
tuse puhuks juhtnööre jagades soovitatakse lastega reisijatel kõige-
pealt varustada hapnikumaskiga iseennast ning alles seejärel last, sest 
teist inimest aidata või tema eest hoolt kanda saab ainult siis, kui ise 
suudetakse funktsioneerida täisväärtuslikult. 
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ning ei vähendaks ühiskonna usaldust ja respekti nende vastu. 
Psühholoogi ülesandeks on jälgida, et ka ta kolleegid peaksid 
kinni eetilistest printsiipidest. 

Ameerika psühholoogide eetikakoodeksi kolmas printsiip 
on terviklikkuse printsiip, mis laias laastus tähendab, et 
psühho loogi kogu tegevus peab lähtuma mingitest ühistest 
alus test, mille kujundajaks saab olla esmajoones psühholoogi 
enese isiksus. Terviklikkuse printsiip eeldab, et inimesel on 
teatud põhimõtted, mille järgi ta püüab oma elu elada, ning 
ta ei tee oma otsuseid konjuktuursetest kaalutlustest ega 
kiire ja lühiajalise kasu saamise eesmärgist lähtudes. Esimene 
tervik likkuse printsiibist tulenev nõue on ausus nii teaduslikus 
uurimis töös, õppetöös kui ka praktilises psühholoogias, näiteks 
nõustamis tegevuses. Lubamatu on faktidega – teadusliku 
uuri mis töö tulemustega – ebaausalt ümber käia: varastada 
neid teistelt, võltsida ja tendentslikult esitada või interpre-
tee rida.138 Ausus on ka üks peamisi tegureid usaldusliku vahe-
korra loomisel psühholoogi ja tema kliendi vahel (vrd teise 
printsiibiga). Terviklikkuse printsiibist lähtudes peaks psühho-
loog püüdma täita oma varem antud lubadusi ja juhul kui see 
ei osutu võimalikuks, mitte pakkuma selle asemel otsitud 
vabandusi. Ausus inimese käitumises on tihedalt seotud tema 
tegevuse läbipaistvuse ja ka eesmärgipärasusega, sest ebajärje-
kindel käitumine tekitab kõrvaltvaatajas tihti õigustatud küsi-
musi sellise käitumise tegelike motiivide kohta. Vahel võib 
psühholoogi tegevuses ette tulla olukordi, kus osutub vaja-
likuks mitte avada kogu tõde, kas siis selleks, et tagada oma 
tege vuse optimaalset tulemust või et vältida või kahandada 
kahjulikke tagajärgi, mis sel tegevusel võivad olla. Sellisel juhul 
on psühholoogi kohus täpselt läbi kaaluda kõik asjaolud, mis 

138 Aeg-ajalt tuleb teaduslikus uurimistöös ilmsiks andmete võltsimise 
juhtumeid. Tavaliselt reageerib teadlaste kogukond neile halasta-
matult: andmetevõltsijal tehakse edasine uurimistöö võimatuks.
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tõe osalise varjamisega võivad kaasneda, ning vajaduse korral 
nende negatiivset mõju neutraliseerida.139 

Neljas eetikakoodeksi printsiip on õigluse printsiip. 
Psühho loogi ülesandeks on kohelda oma töös kõiki inimesi 
era pooletult ja võrdsena, mis tähendab, et ei töö käigus ega 
selle tulemuste kasutamisel ei tohi uurija üht inimest või inim-
rühma eelistada teis(t)ele. Psühholoog peab endale aru and-
ma, et tema – nagu iga teisegi inimese – hoiakud võivad teatud 
juhtudel olla eelsoodumuslikud ja et tema – nagu iga teisegi – 
pädevusel on piirid, ning tal tuleb teha kõik endast olenev, 
et need tegurid ei tooks kaasa diskrimineerivat käitumist 
klientidega. 

Viimane, viies printsiip puudutab teiste inimeste õiguste ja 
vääri kuse tunnustamist. Psühholoogid peavad lähtuma eeldu-
sest, et kogu oma elu jooksul on inimesel teatud võõranda-
matud põhiõigused, mida nimetatakse inimõigusteks. Neist 
õigustest tulenevalt peetakse iga indiviidi väärtuseks ja ees-
märgiks omaette ning mitte mõne muu eesmärgi saavutamise 
vahendiks või objektiks. Psühholoogi kohus on austada ini-
mese õigusi eraelule, enesemääramisele ja sõltumatusele ning 
vajaduse korral võtta meetmeid, et inimõigused oleksid taga-
tud ka sellistele indiviididele, kelle puhul nõrkused või puu-
ded muidu takistaksid nende realiseerimist.140 Psühholoogid 
tunnustavad inimeste kultuurilisi, individuaalseid ja sotsiaal sest 
rollist tulenevaid erinevusi, olgu nende põhjuseks siis vanus, 
sugu, rass, rahvus, kodakondsus, usk, seksuaalne orien tat sioon, 

139 Kõige sagedasem olukord, kus tõe varjamine võib olla õigustatud, 
on raske ja ravimatu haigus, juhul kui selle teadvustamine inimese 
enda poolt võib tema seisundit veelgi halvendada. Täielikku üksmeelt 
selles, kuidas niisugusel juhul oleks õige toimida, mulle teadaolevalt 
arstide seas ei ole. 

140 Vahest kõige käepärasem näide selle teesi illustreerimiseks on ava-
like ehitiste varustamine kaldteede ja liftidega, et muuta need ehi-
tised ligipääsetavaks ka liikumispuuetega inimestele, kes kasutavad 
ratastoole.
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kehaline või vaimne puue, keel või sotsiaal majandus lik staatus. 
Psühholoogid peavad püüdlema niisuguste erine vustega seotud 
eelhoiakute vältimise või neutraliseerimise poole. 

Loodan, et need psühholoogide tegevust reguleerima pan-
dud põhimõtted ei mõju lugejale tegelikkuse taustal väga õõn-
sana. Isegi kui päevapoliitilised tegurid peaksid meid viima 
veendumusele, et põhimõtetega on ühiskondlikus tegevuses 
reaal selt vähe peale hakata ning et seda tegevust suunavad ja 
reguleerivad pigem omakasupüüdlikud ja küünilised impulsid 
kui ajaülesed ja loomult idealistlikud eesmärgid, ei maksaks 
unustada, et teatud kutsealade puhul on raske ette kujutada 
toimimist sootuks ilma põhimõteteta. Mõtlen siin eeskätt 
arste ja vaimulikke, kelle tegevus oma kutsealal oleks teatud 
annuse altruismita vist mõeldamatu. Eetikakoodeksi sõnasta-
misega on psühholoogide kogukond püüdnud seada end ars-
tide ja vaimulikega samasse ritta ning pole põhjust arvata, et 
esi mestel peaks oma eetikapõhimõtete järgimisel olema suure-
maid raskusi kui viimastel, mis puudutab kaasinimeste humaan-
set ja õiglast kohtlemist.

Tulenevalt eksperimentaalpsühholoogia olemusest on selle 
meetodit vahel nimetatud “musta kasti” meetodiks. “Must 
kast” tähendab siin inimese teadvust, millele uurijal vahetut 
juurde pääsu ei ole (nii nagu lenduril ei ole juurdepääsu “mus-
tale kastile”, kuhu salvestatakse parameetrid, mis iseloomus-
tavad tema tegevust lennu ajal). Küll aga on uurija võimuses 
manipuleerida “musta kasti” sisendit, s.o valida ja konstrueeri-
da psühholoogilise katse tarvis stiimuleid oma paremast ära-
tundmisest lähtudes, ning seostada neid stiimuleid “musta 
kasti” väljundiga, s.o katseisiku reaktsioonidega uurija konst-
rueeritud stiimulitele. Klassikalise eksperimentaal psühho-
loogia lähtekohaks ongi idee, et uurija peab katse tarvis suut-
ma leiutada niisuguseid stiimuleid, et reaktsioonide põhjal 
nendele oleks tal võimalik saada midagi teada selle kohta, 
kuidas inimese teadvus töötab. Näiteks helikõrguse eristusläve 
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mõõtmisel võib uurija vähendada kahe heli vahelist kõrgust 
seni kaua, kuni kuulaja neid helisid kõrguse poolest enam 
teine teisest eristada ei suuda, ning teha siit järelduse eristus-
läve suuruse kohta. Kusjuures see järeldus tugineb ainuüksi 
katse tarvis leiutatud stiimulite ja katseisiku reaktsioonide või 
vastuste võrdlemisele üksteisega, ilma et uurijal oleks võima-
lust “musta kasti” puudutada või avada, et vahetult jälgida, kui-
das täpselt kahe heli kõrguse võrdlemine teineteisega inimese 
teadvuses toimub. 

Tänapäeva eksperimentaalpsühholoogias kasutatakse “mus-
ta kasti” meetodi kõrval ka teisi, mis annavad uurijale võima-
luse inimese teadvuses toimuvaid protsesse märksa vahetu-
malt jälgida ja registreerida. Üheks selliseks meetodiks on aju 
elektrilise aktiivsuse mõõtmine, mille puhul lähtutakse eeldu-
sest, et muutused ajutegevuses peegeldavad inimteadvuse 
reakt sioone ühele või teisele keskkonnas aset leidnud sünd mu-
sele. Sõna “sündmus” tuleb siin mõista kõige laiemas tähen-
duses ning kuulmisele rakendatuna võib niisuguseks sündmu-
seks olla näiteks heli kõrguse või selle tugevuse muutumine. 
Olmelise elektritarbimisega võrreldes on aju elektriline aktiiv-
sus muidugi hoopis teisest suurusjärgust ning selle kõikumisi 
mõõdetakse mikrovoltides, st voldi miljondikosades.141 Aju 
elektrilist aktiivsust saab mõõta pähe kinnitatud elektroodide 
abil, mida tavaliselt on mitu (näiteks kuus) ning mis asetatakse 
eri kohtadesse pealael. Niisugust meetodit nimetatakse 
elektroentsefalograafiaks (lühendatult EEG) ning teadusliku 
uurimistöö kõrval kasutatakse seda ka meditsiinipraktikas diag-
nostilistel eesmärkidel. 

141 Igaks juhuks meenutagem, et voltides mõõdetakse elektrilise pinge 
suurust, mille standard kodumajapidamises on 220 V.
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Joonis 12.1. Kui pseudosõnade (st selliste sõnade, millel puudub 
mõte ning mida keeles ei esine) ritta lükkida üks “päris” sõna, st 
niisugune sõna, millel on keeles tähendus, siis reageerib inimese 
teadvus sellele aju elektrilise aktiivsuse muutumisega. Joonisel on 
kujutatud aju elektrilise potentsiaali mõõtmise tulemusi EEG-mee to-
diga. Tugevam joon näitab elektrilise aktiivsuse muutumist ajas pseu-
do sõnade puhul ning kahvatum joon reaktsioonina “päris” sõnale. 
Rõhtteljel on aeg ja püstteljel elektrilise potentsiaali väärtus, mida 
tavaliselt mõõdetakse mikrovoltides. Erinevalt tavapärasest kasu-
tatakse EEG-meetodiga saadud tulemuste esitamisel koordinaat-
teljestikku nii, et negatiivsed väärtused on ülalpool rõhttelge, mitte 
allpool. “Päris” sõna sobimatus pseudosõnade jadasse väljendub seega 
elektrilise potentsiaali negatiivsuse suurenemisena. 

Neuropsühholoogias on üheks tuntud EEG-meetodiks nn 
sobimatuse negatiivsuse mõõtmine (mismatch negativity), mis 
peegeldab inimteadvuse reaktsiooni heli iseloomu muutu mi-
sele. Et teadvus on võimeline reageerima heli iseloomu muu tu -
sele aju elektrilise potentsiaali muutumisega, selle avastas Hel-
singi ülikooli psühholoogia osakonna professor Risto Näätänen 
(sünd 1939). Näätaneni avastatud heli muutuse detektor 
avaldub aju elektrilise potentsiaali negatiivsemaks muutumises 
reakt sioonina helimuutusele ning seda illustreerib joonis 
12.1.142 

142 Joonis on pärit: Cognition and Brain Sciences Unit, EEG Labo ratory. 
The Mismatch Negativity (MMN) as a tool for investigating language 
in the brain, http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/EEG/doc/mmnlang.
shtml (26.06.2006). 

12. EETIKAST JA UURIMISMEETODITEST PSÜHHOLOOGIAS



168

Üks tuntud elektroentsefalograafilisi uurimistöid, kus Nää-
tä neni muutuste detektorit on rakendatud, käsitleb võrdlevalt 
täishäälikute erinevat tajumist soomlaste ja eestlaste poolt.143 
Teatavasti puudub soome keeles eesti keelega võrreldes üks 
täishäälik – /õ/. Kategoriaalse taju teooriast lähtudes tähendab 
see, et täishäälikute tajuruum on soome ja eesti keelt kõnele-
jatel erinevalt liigendatud ning et ühtede ja samade füüsika-
liste tunnustega (nt formantsagedustega) häälikut võib eest-
lane tajuda /õ/-na, soomlane aga /ö/-na. Kui nüüd teha katse, 
kus uurija koostab pika üksteisest pisut erinevatest soome /ö/-
häälikutest koosneva üksikhäälikute jada, mille seas mõned 
on eesti keelt kõneleja jaoks juba rohkem /õ/- kui /ö/-hääliku 
tunnustega, soome keelt kõneleja jaoks aga mitte (sest soome 
vokaalisüsteem /õ/-d ei tunne), siis tekib huvitav küsimus, 
kuidas niisugusel juhul võiks käituda Näätäneni helimuutuste 
detektor. Kui see detektor peaks lähtuma heli füüsikalistest 
oma dustest, siis ei tohiks eesti ja soome kuulajate aju elektri-
lise aktiivsuses mitte mingeid erinevusi tekkida, sest neile 
kuula miseks esitatud helistiimulid on täpselt ühesugused. Kui 
detektor peaks aga lähtuma inimese taju omadustest ehk siis 
eesti ja soome keelt kõnelejate erinevast vokaaliruumi liigen-
dusest, siis peaks eestlaste aju elektriline aktiivsus vastusena 
/õ/-d meenutavatele häälikutele jadas muutuma (teadvus 
peaks tuvastama hääliku kvaliteedi muutuse), soomlaste aju 
elektriline aktiivsus peaks aga jääma samaks, sest soome keele 
vokaalisüsteemi seisukohast on ikka tegemist ühe ja sellesama 
/ö/-häälikuga.

Selle uurimistöö tulemused näitavad, et soomlaste ja eest-
laste aju elektriline aktiivsus reageerib kirjeldatud täishääli-
kute jadale tõepoolest erinevalt. Soome keelt emakeelena 

143 Vt M. Cheour, R. Ceponiene, A. Lehtokoski, A. Luuk, J. Allik, 
K. Alho, R. Näätänen, Development of language-specific phoneme 
rep resentations in the infant brain. Nature Neuroscience 1998, nr 1, 
lk 351–353.
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rääkivate katseisikute EEG mõõtmisel ei ilmne vokaalide 
puhul, mille kvaliteet läheneb eesti /õ/-le, sobimatuse nega-
tiivsuse reaktsiooni, eesti keelt emakeelena rääkivate katse-
isikute EEG mõõtmisel aga ilmneb. Tegemist on huvitava ja 
olulise tulemusega, mis kinnitab, et vokaali kvaliteedi taju mine 
ei põhine ainuüksi heli objektiivsetel, füüsikalistes ühi kutes 
mõõdetavatel parameetritel, vaid ka tajuruumi liigen dusel, mis 
on välja kujunenud varases lapseeas emakeele oman damise 
käigus. 

Aju elektrilise aktiivsuse suurenemine negatiivses suunas 
vastusena heli iseloomu muutusele ei avaldu mitte ainult 
hääliku kvaliteedi, vaid ka mis tahes teiste heli omaduste, näi-
teks kõrguse või tämbri muutmisel. Sealjuures on tähtis, et 
heli omadusega toimuv muutus ületaks kuulaja eristusläve, s.o 
et see muutus oleks kuulajale põhimõtteliselt tajutav. Samuti 
tuleb rõhutada, et sobimatuse negatiivsuse mõõtmise käigus 
ei eeldata katseisikutelt mitte mingit aktiivset omapoolset 
tege vust. Katseisikul palutakse eksperimendi ajaks kaasa 
võtta mõni raamat ning seda lugeda, ta pealaele on kinnitatud 
elektroodid ja pähe asetatud kõrvaklapid, millest kostab 
kordu vate (standardsete) helide jada sellesse aeg-ajalt lõiku-
vate pisut teistsuguste helidega (hälvikutega). Kui standard-
heli ja hälvikheli vaheline erinevus on tajutav, siis reageerib 
kuulaja teadvus sellele elektrilise aktiivsuse suurema negatiiv-
susega. Seega avaldub sobimatuse negatiivsus inimteadvuse 
automaatse reaktsioonina helide muutumisele.

Aju elektrilise aktiivsuse mõõtmine on üks nn mitteriiva-
vatest (non-invasive) uurimismeetoditest eksperimentaal-
psühho loogias. See määratlus rõhutab esiteks seda, et mitte-
riiva vate meetodite rakendamise tagajärjel ei sünni inimese 
organismile midagi paha, ning teiseks seda, et nende puhul 
ei nõuta katses osalejalt mingisugust aktiivset tegevust. Selles 
mõttes erineb niisugune uurimistöö klassikalisest eksperi-
mentaalpsühholoogilisest eksperimendist, kus katseisikutelt 
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eeldatakse tavaliselt suuremat või väiksemat omapoolset 
panust eksperimendi õnnestumisse. EEG kõrval kasutatakse 
tänapäeva neuropsühholoogias ka teisi mitteriivavaid meeto-
deid, millest tuntumateks on magnetoentsefalograafia (MEG) 
ja positronemissioontomograafia (PET). EEG ja MEG kui 
meetodite vahel pole suuri põhimõttelisi erinevusi ning võib 
öelda, et nad täiendavad vastastikku teineteist: esimene 
mõõdab elektri- ja teine magnetvälja kõikumisi inimese ajus. 
EEG-d iseloomustab MEG-ga võrreldes parem lahutusvõime 
ajas, MEG-d aga parem lahutusvõime ruumis. See tähendab, 
et EEG abil saab paremini vastata küsimusele, millal täpselt 
aju ühele või teisele sündmusele reageeris, MEG abil aga küsi-
musele, kus kohas ajus täpselt see muudatus toimus. Üldiselt 
on MEG-tehnika EEG-ga võrreldes kallim, mistõttu esimest 
kasutatakse praktikas mõnevõrra vähem. PET põhineb pisut 
teistsugusel mehhanismil kui EEG ja MEG. On teada, et 
aktiiv setes närvirakkudes hapniku ja suhkru tarbimine kasvab, 
mis tõttu nad vajavad rohkem verd kui vähem aktiivsed närvi-
rakud. Seega kui võiksime jälgida aju verevarustuse muutusi 
ajas reaktsioonina üht või teist laadi stiimulitele, siis saaksime 
teada, millised aju osad on seotud üht ja millised teist laadi 
stiimulite (näiteks helide) töötlemisega. Vere liikumist orga-
nis mis saab paremini jälgida, kui märgistada verd nõrga radio-
aktiivsusega (siit ka “positronide emissioon”). “Tomograafia” 
tähendab kihilist röntgenograafiat ning peale aju saab orga-
nismi tomograafilisi kujutisi teha ka teistest inimkeha osadest.

Seoses psühholoogia uurimismeetoditega on põhjust veidi 
pikemalt peatuda veel ühel psühholoogilise eksperimendi 
korral damise viisil, mille 1960. aastatel mõtlesid välja kaks 
amee rika uurijat, David M. Green ja John A. Swets ning mida 
nad hakkasid nimetama signaalide avastamise teooriaks.144 
Signaalide avastamise teooria uudsus võrreldes varasema 

144 Signaalide avastamise teooria kohta vt: N.A. MacMillan, C.D. Creel-
man, Detection Theory: A User’s Guide. Cambridge, 1991.

12. EETIKAST JA UURIMISMEETODITEST PSÜHHOLOOGIAS



171

eksperimentaalpsühholoogiaga seisneb selles, et ta võimaldab 
ühe ja sama eksperimendi käigus mõõta korraga kaht asja: 
katse isiku võimet eristada stiimuleid üksteisest mingi tunnuse 
põhjal ning katseisiku eelsoodumust eksperimendi kui sellise 
suhtes, teiste sõnadega, tema valmisolekut töötada katse jook-
sul võimalikult täpselt ja objektiivselt. Oletame, et katse ees-
märgiks on mõõta helikõrguse eristamise võimet. Signaalide 
avastamise teooriast lähtudes tuleb niisuguses katses stiimu-
litena kasutada helide paare, mis võivad olla kahesugused. 
Üks pool stiimulitest on identse kõrgusega helide paarid, teine 
pool aga teineteisest veidi erineva kõrgusega helide paarid. Nii-
sugused paarid asetsevad üksteisega läbisegi ning on pandud 
võimalikult juhuslikku järjekorda. Katseisikule esi tatakse iga 
helide paari kohta lihtne küsimus: kas helide kõrgus erines?

Lihtne on taibata, et katseisik saab siin anda nelja liiki vastu-
seid. Kui kaks heli paaris olid sama kõrgusega, saab katse isik 
vastata emba-kumba: et helid olid sama kõrgusega (mis on 
õige vastus) või et nad olid erineva kõrgusega (vale vastus). 
Signaalide avastamise teoorias nimetatakse esimest liiki vastu-
seid korrektseteks kõrvaleheitudeks (correct rejections), teist 
liiki vastuseid valehäireteks (false alarms). Kui kaks heli paaris 
olid erineva kõrgusega, saab katseisik taas vastata kaht moodi: 
et helid olid sama kõrgusega (mis nüüd on vale vastus) või 
et nad olid erineva kõrgusega (õige vastus). Neid vastuseid 
nimetatakse vastavalt möödalaskudeks (misses) ning taba-
musteks (hits). 

Uurija seisukohast ideaalne katseisik peaks eksperimendi 
käigus andma vaid kahte liiki vastuseid – tabamusi ja kõrvale-
heite. Paraku pole päris ideaalseid katseisikuid maailmas ole-
mas ning nii leidub iga katseisiku reaktsioonide hulgas alati 
kõiki nelja tüüpi vastuseid (juhul kui katses kasutatud stiimu-
lite hulk on piisavalt suur ja helide kõrguserinevus stiimulite 
paari üksikute liikmete vahel piisavalt väike). Ideaalse katse-
isiku vastandiks seevastu oleks nii-öelda jäägitult negativistlik 
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kuulaja, kes alati leiaks erinevusi seal, kus neid ei ole (vale-
häired), ning ignoreeriks erinevusi seal, kus neid leidub 
(möödalasud). Ka selliseid katseisikuid reaalses elus ei kohta. 
Tabamuste ja möödalaskude omavaheline suhe võimaldab 
uuri jal hinnata helikõrguse eristamise võimet iga üksiku katse-
isiku puhul. Erineva helikõrgusega paarides tuleb signaalide 
avastamise teoorial põhinevas katses kasutada kõigi stiimulite 
puhul võrdset kõrguserinevust, milleks võib olla näiteks üks 
kümnendik võrdtempereeritud pooltooni suurusest ehk 
kümme senti. Tavaliselt ei ole kuulajate tundlikkus sellise 
kõrgus erinevuse suhtes ühesugune: terava kõrvaga katseisik 
näiteks võib suuta kümnesendise kõrguserinevuse avastada 
kaheks a teistkümne stiimuli puhul kahekümnest, vähem terava 
kõrvaga katseisik aga vaid neljateistkümne stiimuli puhul 
kahe kümnest. Samamoodi osutub uurija jaoks kasulikuks kõr-
vale heitude ja valehäirete omavahelise suhte analüüs. Kui vale-
häireid on vastuste seas palju, siis näitab see katseisiku vähest 
usaldusväärsust, sest viimane kipub kuulma erinevusi ka seal, 
kus neid tegelikult ei ole. Üks signaalide avastamise teooria 
eeli seid ongi võimalus katse tulemuste analüüsimisel jälgida 
individuaalseid reaktsioonierinevusi katseisikute vahel, mis 
muusika ja sellega seotud valdkondade puhul on teatavasti 
üpris tähtis. 

Peatüki lõpetuseks pöördume tagasi mõtte juurde, et 
olenevalt humanitaarteaduslikust või reaalteaduslikust taustast 
võib uurija oma töös saada küllaltki erisuguseid tulemusi. Näi-
teks muusika tegemiseks kasutatavaid akustilisi instrumente 
võib liigitada mitmel moel. Teatavasti on heli tekitamiseks 
vajalik mingi keha võnkumine. Üks võimalus on pillide liigi-
tuse aluseks võtta võnkuva keha iseloom. Selline lähenemisviis 
on loomult reaalteaduslik ning sellel rajaneb tuntud saksa 
muusikateadlase Curt Sachsi pillideklassifikatsioon.145 Sachs 

145 C. Sachs, Handbuch der Musikinstrumentenkunde. 2., durchgeseh. 
Aufl. Leipzig, 1930.
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eristab nelja liiki pille: idiofone, membranofone, kordofone ja 
aerofone. Idiofonid on instrumendid, kus võnkuvaks kehaks 
on muusikainstrument tervikuna, nagu triangel, kastanjetid, 
ksülofon, kellamäng või kellad. Membranofonid on instru-
mendid, kus võnkuvaks kehaks on mingi õõnsuse peale 
tõmma tud membraan, nagu mitut liiki trummid, sh timpanid. 
Kordofonid on pillid, kus võnguvad keeled, näiteks viiul, kla-
ver, kannel jt. Aerofonide puhul on võnkuvaks kehaks torusse 
suletud õhusammas, nagu kõikide puhkpillide, ent ka oreli 
puhul.

Lihtne on näha, et tihtilugu ei lange Sachsi klassifikatsioon 
kokku pillide tavapärase liigitusega sümfooniaorkestris. Vii-
mast võib pidada humanitaarsele mõtteviisile tuginevaks ning 
seal ei lähtu pillide liigitus (ega paigutus laval) mitte võnkuva 
keha iseloomust, vaid pigem heli tekitamise viisist. Süm foo nia-
orkester nagu ka sellele orkestrile kirjutatud partituur jagab 
pillid keelpillideks, puhkpillideks ja löökpillideks, mõnikord 
lisanduvad klahvpillid. Kui keelpillid on Sachsi järgi kordo-
fonid ja puhkpillid aerofonid, siis löökpillid jagunevad Sachsil 
kahte eri kategooriasse, idiofonideks ja membranofonideks. 
Klahvpilliks aga võib Sachsil olla nii kordofon (haamerklaver 
või klavikord), aerofon (orel) kui ka idiofon (kariljon või kella-
mäng): esimesel juhul on võnkuvaks kehaks keel, teisel juhul 
õhusammas ning kolmandal juhul instrument tervikuna. 
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LÕPETUSEKS: 
VEEL MUUSIKAST JA ÜHISKONNAST146

Miks on muusikat inimesele vaja? Sest muusika võib inimesega 
teha imelisi asju. Selma Lagerlöfi “Nils Holgerssoni”-raamatus 
puhub väike Nils vilepilli ning kõik hallid rotid järgnevad talle, 
“sest vilepilli helid tundusid nende kõrvadele nii kaunitena, 
et nad ei saanud vastu panna”.147 Inimeste käitumine sellistes 
olukordades ei tarvitse rottide omast oluliselt erineda. Kange-
las lik Odysseus lasi koduteel sireenide saarest möödudes end 
köiega kinni siduda, et sireenide taevalik muusika teda oma 
kohustusi unustama ei sunniks. Muusika võime tekitada ini-
mestes kokkukuuluvustunnet (uurijad ütleksid, sotsiaalset 
sidu sust) on väga suur ning meile, eestlastele, ajaloost igati 
tuttav. Ühine laul ja pillimäng on Eesti ühiskonda aidanud 
ühtmoodi hästi konsolideerida nii 19. sajandi teisel poolel kui 
ka 1980. aastate lõpus, mil nn öölaulupeod vormisid hajusast, 
lahknevate huvidega inimrühmade kogumist uuesti üht 
peaeesmärki teadvustava tervikliku eesti rahvuse. Ent muusika 
toimib ühendajana või lahutajana märksa väiksemateski mõõt-
kavades. Kui omavahel tutvuvad kaks noort inimest, siis jõua-
vad nad teineteist avastades varsti küsimuseni: aga missugust 
muusikat sa kuulad? Mis teiste sõnadega tähendab: kes sa 
niisugune oled? Ja mis eriti ei erinegi küsimusest, mille 

146 Tekst on varem ilmunud: J. Ross, Muusika ja ühiskond. Eesti Eks press 
(Areen), 13.01.2005. 

147 S. Lagerlöf, Nils Holgerssoni imeline teekond läbi Rootsi. Tlk V. Beek-
man. Tallinn, 1971, lk 65.
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umbes tosina jagu aastaid tagasi ühe USA Kesk-Lääne osariigi 
pealinna tänavanurgal bussi oodates mulle esitas keegi kohalik 
igavlev mustanahaline kodutu: aga missuguses kirikus sa 
käid?

Teiseks muusika oluliseks funktsiooniks ühiskonnas on 
rääkida tõtt, siis kui sõnadega seda väljendada pole võimalik. 
See muusika omadus – öelda tõtt, võimaldamata samas 
end lubatu piiride ületamises süüdistada – tuleneb otseselt 
muusi ka liste struktuuride ambivalentsest tähendusest. Prant-
suse semiootik Jean-Jacques Nattiez (vt ka selle raamatu 6. 
peatükki) on muusika semantilist avatust iseloomustanud 
järgmiselt. Kas on võimalik lause “The toothbrush is to God 
as Verdi is to the Italians”148 tähendust analüüsida vähegi 
mõtestatud kombel? On küll, ütleb Nattiez. Me teame kõik, 
kui oluline Verdi heliloojana on itaallaste jaoks, ning selle 
põhjal võimaldab esitatud lause süntaks meil nimetatud seost 
laiendada ka hambaharja ja Jumala vahe korrale. Nattiez’ 
arvates ei saa öelda, nagu puuduks sel lausel igasugune 
mõte. Umbes samamoodi näib toimivat suur osa muusikast 
– kui sõnad või helilooja poolt välja mõeldud tege vus või 
pealkiri ei anna kuulajale ühetähenduslikku võtit muu sika 
seostamiseks meid ümbritseva reaalsusega. Pean siin silmas 
eeskätt mitteprogrammilist pilliloomingut, ükskõik kas süva- 
või levimuusika (nt džäss) vallas. Teatud tingimustes võib 
selline muusika kuulaja jaoks omandada sama selge piiri lise 
tähenduse nagu mõni ajalehes ilmunud poliitiline pamflett 
või kõnekunsti avaldus ning sellele vaatamata tõrjuda süütu 
ilmega tagasi mis tahes katsed süüdistada end poliitilises anga-
žeerituses. Muusikaajaloos on sellise köietantsu muster näidi-
seks vene helilooja Dmitri Šostakovitši looming. Šostakovitši 
Seitsmes sümfoonia kõlbas võimuritele hästi selleks, et siduda 
seda muusikat Teise maailmasõja sündmuste ja siit tulenevalt 
riigi imperialistliku poliitikaga, vene intelligents aga tajus 

148 Hambahari on Jumalale seesama mis Verdi itaallastele.
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süm foonias üsna üksmeelselt hoopiski Stalini poolt 1937. 
aastal Venemaal korraldatud “suure terrori” reministsentse 
(mille käigus, nagu Aleksander Solženitsõn on hinnanud, tapeti 
ligikaudu veerand kogu Peterburi tolleaegsest elanikkonnast). 
Eestis on samalaadset köielkõndi 1980. aastatel harrastanud 
Veljo Tormis. Kusjuures Tormise muusika, nagu teame, on 
valda valt koorilooming, st sõnadega muusika, milles aga sõnad 
– tänu muusikale – võivad algsega võrreldes omandada sootuks 
teist suguse tähenduse. Vaid väga naiivse inimese pähe võib 
tulla mõte, nagu oleks Tormis oma kantaadi pealkirjaga “Leni-
ni sõnad” kirjutanud selleks, et okupatsioonivõimudelt kannu-
seid teenida. Seda, mida Tormis Leninist ja tema sõnadest 
tegelikult arvas, ütleb meile muusika. Ja teeb seda nii, et mine 
võta täpselt kinni, milleks Jumalale seda hambaharja ikkagi 
tarvis läks. Muusika peamised ülesanded ühiskonnas – ühen-
dada inimesi ning rääkida neile tõtt – on suured ülesanded. 
Ei ole põhjust arvata, et vajadus neid ülesandeid täita võiks 
kunagi kaduda. Iga inimene tahab ühel ja samal ajal kahte 
asja: esiteks, et teda tunnustataks indiviidina ehk isiksusena, 
ning teiseks, et ta saaks kuuluda mõnesse kollektiivi, tunda 
enese ümber teisi, kes teatud piirides mõtleksid samamoodi 
kui ta ise. Kõik me kuulume korraga mitmetesse erinevatesse 
sot siaal setesse kooslustesse, igaühel erinevad muusikalised 
vapi loomad. Kodus laulame sünnipäevalapsele laulu, mille on 
kompo neerinud mõni kauge esivanem ning mis annab tunnis-
tust meie kuulumisest just sellesse perekonda. Ülikooli lõpu-
aktusel laulame “Gaudeamust”, mis reedab meie kuulumist 
akadeemilisse maailma. Vabariigi aastapäeval laulame Eesti 
Vaba riigi hümni ja tunnetame end selle riigi kodanikena. Ja nii 
edasi. Mis aga puutub vajadusse salakeele abil tõtt rääkida, siis 
annab tänapäeva maailm järjest vähem põhjust uskuda igavesse 
ühiskondlikku progressi. Nagu Märt Väljataga on hiljuti osu-
tanud, on inimestel üllatava kiirusega hakanud ununema kogu 
see ideestik, millest lähtudes Euroopas on püütud ühiskonda 
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üles ehitada vähemalt viimase paarisaja aasta vältel. Ees mär-
giks pole tema sõnul enam mitte inimese heaolu, vaid majan-
duse konkurentsivõime. Kui nii, siis ei tarvitse ka demokraatia 
viljad ühiskonnas olla ilmtingimata igavesed. Muusika (nagu 
bi-keel) võib sel juhul hakata mõtete vahetamisel marjaks ära 
kuluma.
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SOOVITUSLIKKU KIRJANDUST

Kui käesolev raamat on suutnud lugejas oma ainevalla vastu 
sügavamat huvi tekitada, siis võiks edasiseks lugemiseks soovi-
tada järgmisi eestikeelseid raamatuid:

Cook, Nicholas. Muusika. Kujutlus. Kultuur. Tallinn: Scripta 
Musicalia, 2005. 

Laul, Rein. Sissevaateid muusikasse: analüüsid ja arutlused. Koost. ja 
toim. Margus Pärtlas. Tartu: Ilmamaa, 1999.

Lehiste, Ilse. Keel kirjanduses. Koost. Jaan Ross. Tartu: Ilmamaa, 
2000.
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Kaire Maimets. Tallinn: Varrak, 2004. 
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1995.
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Võõr- ja eriti muidugi ingliskeelse kirjanduse puhul on valik 
nii võrd lai, et lühikest ja ühtlasi süsteemipärast soovitus nimes-
tikku esitada oleks raske. Pakun siin loetelu nendest raama-
tutest, mida oleme üliõpilastega lugenud ja arutanud Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantidele mõeldud muu sika-
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