
OLYMPICA - APPENDIX

Eelintentsionaalse keskkonna rekonstruktsioon

A. Aluse mõistmine. 
Juhtniit.  Cogitationes privae’s esineb lõik1 -  Meelelise rakendamine Olympica 

mõistmiseks: tuul märgistab vaimu, kiire liikumine elu, valgus mõtlemist, soojus  

armastust, tekkiv aktiivsus loomist. 

Lõigu  alltekst  viitab  arusaamale,  kus  salapärane  ehk  müsteriaalne2 

väljendab  end  sümbolitena,  implitseerides  hädatarvilikku  eelintentsionaalse 

keskkonna selgitust.

Siinjuures  pole  oluline,  et  Uus  Testament  ei  tunne  sellist  sõna  nagu 

müstika, kuivõrd rõhuasetus on algusest peale müsteeriumil (μυστήριον) 3: ‘Tema 

kostis ning ütles: "Teile on antud mõista taevariigi saladusi, neile aga ei ole antud. Sest kellel  

on, sellele antakse, ja tal on küllalt; aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on!’ (Mt 13. 

ptk, 11-12) 4.

Olemise saladus. Kristluse kandev sammas on müsteerium – olemise saladus, 

elu  algupära.  Müsteerium,  mis  võib  väljenduda  esmase  metafüüsilise 

imestusena ehk küsimusena:  Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?5 

1 Sensibilia  apta concipiendis  Olympicis:  ventus  spiritum significat,  motus  cum tempore vitam,  lumen  
cognitionem, calor amorem, activitas instantanea creationem. AT X , p218
2 Sõnad  müstika,  müsteerium,  müstitsism pärinevad  läbi  ladina  mysterium kreeka  tüvest  myein,  mis 
tähendab  sisse  pühendamist.  Müsteerium osutab  pühale kokkuviivale tegevusele,  näiteks  armulauale. 
Müstikaga märgistatakse  loomulikest  kogemuspiiridest  väljajäävat.  Müstitsism on  üldsilt  kõigile  neile 
mõttesüsteemidele, mis pürgivad müstilise kogemuse varal kõrgemat teadmust, pakkudes teena kas vahetut 
kontakti jumalusega või siis tegevust, mis lõhub barjääri kahe maailma vahel.
3 Hans Urs von Balthasar. Kristliku müstika piiritelu. Tõlkinud Marju Lepajõe. AKADEEMIA nr. 9 - 1994
4 Pauluse kirjades korintlastele kitseneb sõna Messia müsteeriumile (1 Ko 2,  6-8): ‘Ent me kuulutame 
tarkust  täiuslike seas,  aga mitte selle maailma ega selle ajastu ülemate tarkust,  kes  hävivad,  vaid me 
kuulutame Jumala salajas olevat ja varjatud tarkust, mis Jumal on ette määranud enne maailma-ajastute  
algust meie auks, mida ükski selle maailma ülemaist ei ole tundnud; sest kui nad seda oleksid tundnud, ei  
oleks nad au Issandat risti löönud.’
5 Leibniz, Gottfried Wilhelm. Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. 1714. 7.art. vt Gottfried 
Wilhelm Leibniz. Looduse ja Jumala-armu alused mõistuse põhjal. Tõlkinud Valdar Parve. AKADEEMIA 
nr. 6 - 1990
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Mittemiski ei vaja alust. Aga miski? Ja kui alus on olemas?6 

Müstilisele  teele  asumine  eeldab  paratamatult  loomuliku  ja  müstilise 

mõistelist  dihhotoomiat  ning  nende  vahel  pole  vastuolu  senikaua,  kuni  ühe 

tunnuseid  ei  aeta  teisega  segamini.  Müsteeriumi  tõe  olemas-olu  võib  olla 

tunnistatud piisavate põhjenditega sellesse uskumiseks, ent milles meie mõistus 

ei näe selget seost – sidet, mis ühendab asja atribuudiga.7

Maailm kui sümbol. Müsteeriumi omaksvõtuga kaasneb vältmatult sümbolistlik 

vaade  esmatasandil  loomulikena  näivatele  sündmustele.  Müsteeriumis  esitub 

maailm kui sümbol,8 mille õige tõlgendamine, nn koodi ehk jumaliku varjatud kirja 

tabamine aitab aimata jumalikku tahet. On liignegi osutada, et Vana Testament 

on sümbolistlik.9 Nietzsche märgib: ‘kogu reaalsusel, kogu loodusel, isegi keelel,  

on tema (Kristuse) silmis üksnes märgi, allegooria tähendus.’10

Kes siinilmas võib näida tähtsusetu ja alasti kerjusena Amiens’i väravas, 

on võtmehoidjaks Jumala Poja enda juurde.11

Sümbolkeel. Ühelt poolt elab inimene keset aistitavaid asju, teiselt poolt seob 

inimese päritolu teda varjatud ilmaosaga. Samamoodi nagu inimene loob endale 

märgistiku  väljendamaks enda mõtteid,  on  Salapärasel  sümbolkeel.12 Inimene 

omakorda mängib nendega pühas kontekstis, selleks et öelda sümbolite varal 

enamat,  kui  nende  pindmine  olemasolu  argises  ruumis.13 Selline  arusaam 

kristalleerus keskaegses kiriklikus kunstis, kus kunstniku keel oli sedavõrd püha 

6 Vastus  sellel  võib  võtta  kosmoloogilise  argumendi  vormi,  ent  ei  vasta  kuidas. Ka  olude ja  olevate 
uurimine sellele küsimusele vastust ei anna, sest iga üksik olev vastab selle üksiku olemisele. 
7 L’Abee M. Constant. Mystere de l’Euchariste, aprecu scientifique. Paris.1897
8 Emile Male. L'art reliqieux du XIII siecle en France (Paris, 1908) p 28
9 In any case the Old Testament, and more particularly the religious worship of the Old Testament, is full of 
symbolism. Symbolism. Catholic Encyclopedia. 
10 Nietzsche, Friedrich. Antikristus. Lk 41
11  vt Püha Martin Tours’ist pärimus.
12 Sümbolid vihjavad alati enamale kui see ese, mis on sümboli vahetuks aluseks (näit küünal=Messias). 
Sümbolid on inimeste jaoks.
13 Huizinga, Johan. Mängiv inimene. 2004
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kiri (ecriture sacree), kuivõrd järgis sümbolistlikke kaanoneid.14 See kandus üle 

ilmalikule heraldikale.15 

‘Teine keskaja ikonograafia joon on alluda teatavale pühale matemaatika 

reeglistikule.  Koht,  korrapära,  sümmeetria,  arv  evivad  siin  erakordset  

tähtsust.’16

Küsimus  on,  kuivõrd  unenäod  võisid  olla  selliste  sümbolite  vahetuks 

ilmumiskeskkonnaks?

Müstiline kogemuse liigid. Müstiline kogemus kui kokkupuude kõrgemaga tuleb 

ette kui17:

1. ime tunnistamine – loomuliku kogemusega kokkusobimatute sündmuste 

tunnistamises18;

2. ime läbielamine kõige  vahetumas isiklikus  oleva-kogemises –  (imeline 

paranemine, stigmata jne)

3. ilmutuslik läbielamine vaimus

a. ilmsi

i. tõe hetkes - ekstaasis – igavikulises nägemuses, kuna keha 

on keset ajalist;

ii. tuleviku, mineviku tunnistamise ehk ajaliku nägemises, kuna 

keha on keset konkreetset ajalist määratavust.

b. unes – unenägudes

B. Unenägude divinatsiooni-traditsioon kreeklastel. 

14 ‘Keskaja kunst on eelkige püha kiri (ecriture sacree), mille elemente tuli kõigil kunstnikel õppida.’ Emile 
Male. L'art reliqieux du XIII siecle en France (Paris, 1908) p 2
15  ‘Heraldiline kunst oma alfabeediga, reeglitega, oma sümbolismiga väljendas sama korrapära vaimu ja  
abstraktsiooni.’ Samas
16 Samas, p 7-8
17 Esitataval liigitusel ei ole eeskujusid, mistõttu sama eset võib jaotada samahästi mõnest teisest aspektist 
lähtuvalt.
18 näiteks tervenemine – pime saab nägijaks, Laatsarus tõuseb surmast
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Kreeka  kirjanduses  on  unenägude  jumalik  ja  prohvetlik  iseloom 

universaalne.  Unenägude  tõlgendamine  –  oneiromantika –  oli  üldise 

tähendusõpetuse  mantike osa.  Aischylose (u525-456e.Kr.)  näidendis 

‘Aheldatud Prometheus’ andis Prometheus inimkonnale kõige muu vaimuvara ja 

oskuste kõrval unenägude tõlgendamise reeglid. 

Homerosel  saadab  unenägusid  Zeus19.  Samas  ilmneb,  et  mitte  kõigi 

meeste  unenäod  pole  võrdselt  tähtsad.20 Vanas-Kreekas  praktiseeriti  unes 

ravimist21. Hippokrates pühendas unenägudele kui haiguste diagnostikale eraldi 

raamatu.

Aristoteles:  Millest  tunnistavad  unenäod?  Aristoteles  leiab,  et  unenägude 

ennustuslikkus  on  kahtlane  ning  väär  on  võtta  nende  jumalikkust  kindla 

eeldusena. Sest:

1. Üks juhtum ei loo tõendit, enamgi, on raske leida põhjusi, miks peaks see 

nii ühelgi puhul olema;

2. millega  õigustada  nende  saatmist  mitte  kõige  arukatematele  ja  sedagi 

kuidas juhtub.

Kui jätta jumal põhjusena kõrvale, ei näi ühtki teist mõistlikku põhjust olevat. 22

Jättes jumala kõrvale arvab Aristoteles, et unenäod on:

1. sündmuste põhjused

2. sündmuste märgid

3. kokkulangevused.

19‘Uinusid  taevased  teised  ja  sangarid,  traavlitel  sõitjad,  öö  läbi;  ainult  Zeus  und  õnnist  ei  silmile  
saanud. ... Siis parem kõikidest muist näis järgmine otsus ta meelest: et näeks petlikku und Agamemnon,  
Atreuse võrse. Kutsuski Und siis Kronion..’ Homeros. Ilias, II laul, 1-15
20‘..kui unest säärasest  teine ahhailane jutustaks meile,  pettuseks peaksime und siis ning teda mikski ei 
hindaks. Kuid nägi see seda, kes ülim käskija kõigile meile.’ Samas, 25
21 Olid teatavad kohad, kus patsient pidi magama ning unes külastas teda Asklepios, kes andis reptsepti või 
siis jättis endast maha ravimi (Epidermus). 
22 ARISTOTELES. Ennustamisest une abil Tõlkinud Anne Lill "Akadeemia" 4/1992, lk. 698-701
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Esimesel puhul kaasnevad teatud asjad teineteisega. Teisel puhul on tegemist 

sümptomitega. Kolmandal puhul kaks sündmust kohtuvad olemata teine-teisest 

sõltuvuses23.

1. Põhjused.
Unenäod olles päevaste sündmuste kajad ajendavad ärkvel olles tegema 

valikuid. Teatud tegevus valitakse, kuna seda valikut unenäos nähti.

2. Sümptomid.
2.  A  Uneaegsed  välisärritused muudavad  proportsioone:  ‘kui  kõrva 

satuvad nõrgad helid, arvatakse, et lööb välku ja müristab, kui valgub alla tilk  

sülge - maitstaks nagu mett ja magusaid jooke, kui mõni koht muutub natuke  

soojaks – kõnnitaks nagu läbi tule ja tuntaks tohutut kuumust.’24

2. B Siseärrituste osas ‘sama kehtib ka haiguste ja muude häirete puhul,  

mis hakkavad kehas ilmnema.’25

2. C Samas esitavad unenäod päevaseid sündmusi.

Unenäod eelneval kujul olid märgid.

Ning  puhkudel,  kui  unenäo  lähtekoht  ei  seostu  vahetult  nägijaga  on 

tegemist  kokkulangevustega.  Viimast  seletab  Aristoteles Demokritose 

mehhanitsistliku põhjuslikkusega, kus mõjur jõuab inimeseni.

Miks ei ole unenäod jumalatelt. Teises osas vaidlustab Aristoteles eelpoolsest 

arutelust  esialgu  välja  jäänud  vaate,  et  unenäod  on  ja  võivad  olla  saadetud 

jumalate poolt.  Ta toetab argumendi  tõsiasjale,  et  ‘ka  mõned loomad näevad 

und,  ei  saa  unenäod  olla  jumalast  saadetud;  nad  ei  ilmu  ülalmainitud  

ennustamise eesmärgil, kuid on siiski vaimuga seotud’.26

Tekib episteemiline küsimus – kuidas teab inimene Aristoteles, et loomad 

näevad  und?  Et  unes-‘käitumine’  on  sarnane!  Ent  kas  see,  et  mõnikord  on 
23 Kokkulangevus on aga see, kui keegi parajasti jalutab ja päike loojub. Jalutamine pole loojangu märk 
ega põhjus, samuti kui pole seda loojang jalutamise jaoks. Samas
24 Samas
25 Samas 
26 Samas
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unenäod  sümptomid,  mõnikord  välisärrituste  mõjutused,  mõnikord 

päevasündmuste  jätkud,  välistab,  et  ei  võiks  olla  teisi  põhjuseid?  Sellele 

Aristoteles ei vasta. See, et ka kuningas käsi peseb ei tee teda pesukaruks.

Aristoteles valib üllatuslikult hoopis teise käigu. Ta oletab inimestel olevat 

teatava võime,  mis pole küll  sedavõrd üldine nagu kõnelemine,  ent  sarnaneb 

teatavas plaanis musikaalsusega, mida kõigile kõiges võrdselt ei ole jagunenud: 

‘paljudel  tavalistel inimestel  on  ettenägemisvõime ja  neile  ilmuvad  vahetud 

unenäod – nii et mitte jumal ei saada neid.’27

‘Tarvitseb vaid kellelgi olla lobisemishimuline ja melanhoolne loomus, kui  

ta näebki igasugu nägemusi [opseis]. Et nad lasevad end mõjutada paljudest ja 

mitmesugustest asjadest, siis tulevad neile ka vastavad ilmutused, nad tabavad 

märki just nagu mõni õnnemängija’. 28

Raske  on  arusaada,  kas  Aristoteles  iroonitseb  või  räägib  mõnevõrra 

üleolevalt.

Unenägude lugemises ei  ole midagi erilist.  Tuleb osata näha sarnasusi 

pilti  peegelduse taga. Õige on unenägusid tõlgendada puhtnaturalistlikult  ning 

unenägudes  endis  pole  muu  maailma  jaoks  midagi  enamat  kui  virguses. 

Ettenägijal  on  ettenägelikud  unenäod.  Mistõttu  pole  õigustatud  nende  pealt 

lugemine, kuna see sarnaneks peegli asemel varjult näojoonte lugemisele.

Seega Aristoteles eitab unenägude ilmutuslikkust. 
Theophrastos, Aristotelese õpilane, on teoses Inimtüübid tüübi sõgeusklikkus all 

puudutanud  divinatsiooni  nii:  Ja  kui  ta  peaks  und  nägema,  läheb  ta 

unenäoseletaja juurde, ennustajate juurde, linnuvaatlejate juurde küsides, keda 

jumalaist – või hoopis mõnd jumalannat? – tuleb paluda.29

27 Samas
28 ‘Põhjus, miks mõned tasakaalutud inimesed näevad ette, on see, et neil endal pole liigseid sisemõjutusi  
ja nad lasevad end kaasa kiskuda, olles seega välismõjudele väga vastuvõtlikud.’‘Melanhoolikud on oma  
vastuvõtlikkuses  heaks  märklauaks,  justkui  kaugviskajatele  tabamiseks.  Nende  heitlikkuse  tõttu  
vahelduvadki neil ridamisi kujutluspildid....’
29 Theophrastos. Inimtüübid. Tartu. Tartu Ülikooli Kirjastus. 2000 XVI, 11

Studia Cartesiana Estonica (2012)
6



OLYMPICA - APPENDIX

Hilisantiik.  Lähtuvalt  Macrobiusest ja  Artemidorosest on  Otto  Gruppe30 

väljapakkunud, et laias laastus jagunesid unenäod kaheks:

1. esimesed  olid  tekkinud  minevikust  või  olevikust  ja  tuleviku  osas 

mitterelevantsed

a. ενύκνια31 (insomnia) tekitavad antud idee või selle idee soovistunud 

kujundi  –  passiivsena  näha  nälga  ja  aktiivsena  näha  end  nälga 

rahuldamas.

b. φαντασματα32 ehk  fantasmid,  mis esitavad teatud ideed kujutaval 

s.o luupainaja - efialtes;

2. teised näitasid tulevikku.

a. Χρηματισμος33 -  otsesed  unes  saadud  ettekuulutused  s.o 

prohvetlus (ld k oraculum);

b. Όραμα34  - tulevikku etteütlevad (ld k visio);

c. Όνειρος35 -  sümbolistlikud  unenäod,  mis  nõuavad  tõlgendamist 

(somnium).

B. Unenägude divinatsiooni-traditsioon kristluses
Pühakiri. Piiblist  võiib  välja lugeda kahetist  suhtumist  une-divinatsiooni.  Ühelt 

poolt sangarid Joosep ja Taaniel tegid karjääri oskusliku tõlgendamisande varal. 

Teiselt poolt manitsetakse Jeremia-raamatus hoiduma valeprohvetitest, kes oma 

unepilte ületähtsustama kippusid36. Millest on tingitud, et hilisemal ajal, vastavalt 

30 Gruppe, Otto. Griechische Mythologie und Religionsgeschichte. 
31 enuknia
32 fantasmata 
33 chrematismos
34 orama
35 oneiros 
36 Ma olen kuulnud, mida räägivad need prohvetid, kes minu nimel kuulutavad valet, öeldes: "Ma nägin  
und, ma nägin und!" Kui kaua see kestab? Ons neil prohveteil midagi südames, kes kuulutavad valet ja kes  
avaldavad oma südame pettekujutlusi, kes mõtlevad oma unenägudega, mida nad üksteisele jutustavad,  
panna mu rahva unustama minu nime, nõnda nagu nende vanemad unustasid minu nime Baali pärast? 
Jeremija 23. ptk 25.-28
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Jeremija-raamatu  juhendile,  vaid  neid  une-elamusi  mainimisväärseteks  peeti, 

milles selgelt kõnetamine aset leidis37. Lisaks oli valitud rahval kohustus hoiduda 

nõidumisest  ja  igasugustest  kokkupuudetest  nõidujatega,  sest  nende  vägi  on 

ebapuhas:  nõidade  ennustuskunsti  (ld  k  divinatio)  alla  on  arvatud  samuti 

unenägudelt  ennustamist38.  Jeesus  manitses  muuhulgas  homse  pärast  mitte 

muretsema39, mida katsed unenägudelt ennustada kahtlematult kätkevad. 

Ometi  võib  piiblilugudest  leida  rohkelt  osutusi  eriliiki  unenägude 

tõsiseltvõetavusest. Mingitel perioodidel näib salapärane kõnelevat nii juutidele 

kui  mittejuutidele  sümbolite  varal40,  mis  nõuavad  seejärel  reeglipärastamist: 

Joosep  räägib  enda  vihust,  mille  eest  teiste  vendade  vihud  kummardavad41. 

Nebukadnetsar küsib Taanielilt seletust kolossile, vaarao laseb Joosepil seletada 

korduvat  und  7+7.  Nendes  unenägudes,  erinevalt  Abimelekist,  kellele  Jumal 

öösel unes ütles42, osutati tulevikule sümbolitena. Võimet kogeda unes ilmumeid 

andis varases juudi kultuuris tunnistust jumala-annist43.

Valdavalt  avab  Piiblis  jumalik  end  otsese  ütlemisena,  sõnumina,  mitte 

kaudse pildina. Jumalik kõneles otse (s.t kas heebrea või aramea keeles). Jumal 

kõnetas Saalomoni Gibeonis:  Palu, mida ma sulle peaksin andma.44 Jumala ja 

37 Küsi prohvetilt nõnda: "Mis Jehoova sulle kostis?" või: "Mis Jehoova sulle rääkis?" Aga kui te ütlete: 
"Jehoova ennustus!" siis ütleb Jehoova nõnda: kuna te ütlete selle sõna: "Jehoova ennustus" _ mina aga 
olen läkitanud teile ütlema: ärge öelge: "Jehoova ennustus!" Samas,  37-38.
38 5. Moosese raamatu 18.ptk, 10
39 Matteuse evangeelium (VI, 33): Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile 
pealegi! "Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale 
saab küllalt omast vaevast!
40 1. Moosese 41. peatükk
41 1. Moosese 37. peatükk 5-11
42 1. Moosese 20. peatükk, 3
43  Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on: Jehoova annab 
oma armsatele unes! 1. Kuningate 3. peatükk, 5-15
44 1. Kuningate 3. peatükk, 5-15
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Saalomoni  leping  sündis  unes.  Ingel  kuulutas  unes  Poja  sündi45,  Maarja  ja 

Joosep hoidusid Heroodesest inglilt saadud käsu järgi46.

Siiski,  Jesaja  29.raamatust  saab  välja  lugeda  väljakujunenud  õpetust 

unenägude  loomulikest põhjustest47.   Näib,  et  sümbolistlikel  unenägudel  oli 

hilisemal  ajal  pool-kui  mitte  lausa  paganlik  väärtus,  kuna  unekõnelus 

sümboliseeris püha rahva erilist privileegi48.

Aquino  Thomase käsitlus49.  Thomas küsib:  kas unenägudelt  ennustamine 

on ebaõige?

1. vastuväide tugineb Iiobi 33: (14. Sest Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil, aga seda  

ei märgata!)  15. Unenäos, öises nägemuses, kui sügav uni inimest valdab, voodis  

suikudes 16.  seal  Ta avab inimeste kõrvad ja vapustab neid hoiatustega,  17. et  

inimest pahateost eemal hoida ja mehe kõrkust katki raiuda, 18. et säästa tema hinge  

hauast ja tema elu oda otsa jooksmast!

2. vastuväide tugineb Joosepi  ja Taanieli  autoriteedile, kes paistsid silma 

unenägude interpreteerijatena.

3. vastuväide tugineb  üldisele  kogemusele,  justkui  unenäod  kõnelevad 

tulevast.

Vastupidiselt  neile  vastuväidetele  osutab  Thomas  5.  Moosese  raamatu 

18.peatükile,  mis  eesti  tõlkes  ei  kõla  sugugi  veenvalt:  ‘10.  Ärgu leidugu  su 

45 Matteuse ev 1. peatükk, 29-21
46 Aga kui nad olid ära läinud, vaata, siis ilmus Issanda ingel unes Joosepile ja ütles: "Tõuse ning võta  
Lapsuke ja Tema ema enesega ning põgene Egiptusesse ja ole seal, kuni ma sinule ütlen; sest Heroodes  
hakkab otsima Last, et Teda hukata." Matteuse ev 2. peatükk, 13
47 8. See on, nagu näeks näljane und, et vaata, ta sööb! Kui ta ärkab, siis on ta hing täitmata! Või nagu 
näeks janune und, et vaata, ta joob! Kui ta ärkab, vaata, siis on ta nõrk ja ta hing on närbunud! Samuti  
sünnib kogu rahvaste jõuguga, kes sõdib Siioni mäe vastu!
48 Vt  Kohtumõistjad 7. peatükk, 13-15 või Matteuse ev 27. peatükk 19.
49 Vaatamata sellele, et Thomas oma mõtlemistüüblt oli selgelt ratsinaalsele kui et müstilisele teoloogiale 
kalduv (kuigi nõnda kõnelda on mõneti paradoksaalne, sest teda peetaksegi ratsionaalse teoloogia Isaks) 
elas tema omad lähedushetked Jumalaga läbi teadaolevalt mitte unes vaid virgena ekstaatilise seisundina. 
1273.aastal koges ta kolmel korral missadel Napolis, Orvietos ja Pariisis tugevat ekstaasi. 6. detsembril 
1273, neli kuud enne oma surma (7.märts 1274) elas ta missal läbi enda sügavaima ekstaasi, mille järel 
loobus raamatu (Compendium theologiae ad fratrem Raynaldum) lõpetamisest, ütles oma sõbrale  pater 
Reginaldile, et selle kõrval, mida talle ilmutati, on senisel kirjutatul vähe väärtust ning asus valmistuma 
surmaks. 
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keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat,  

pilvest-lausujat, märkide seletajat ega nõida.’

Nimelt Vulgatas on see koht tõlgendatav ‘unenäo ennustajat’. 50

Thomase õpetus läheneb selles osas Aristotelese arusaamale, ent mitte 

kõiges, ühendades siingi kaks traditsiooni. Ennustamine on ebausk ja ebaõige 

siis, kui see põhineb valel arvamusel. Mõnikord on need ennustused ise tuleviku 

sündmuste põhjused. Näiteks kui inimene muutub unes nähtu tõttu ärevaks ning 

see paneb teda midagi  tegema või  millestki  hoiduma.  Teinekord on unenäod 

tuleviku sündmuste märgid, mis viitavad nii unenägude kui tuleviku sündmuste 

ühisele põhjusele. 

Tuleb kaaluda, mis on unenägude põhjus ja kas see võib olla tulevaste 

sündmuste  põhjus.  Vastavalt  sellele  on  põhjus  mõnikord  meis,  mõnikord 

väljaspool meid. Seesmiseis põhjuseid on kahesuguseid – kas meie hingest või 

meie kehast. Unes korduvad meie ärkveloleku mõtted. Sellised unenäod on vaid 

juhuslikult  tulevaste  sündmustega  seotud,  õpetab  Thomas.   Teinekord,  kui 

põhjus  on  kehas,  siis  ärgitab  see  liikumine  uneajal  kujutlust.  Näiteks  külm 

kehamahl ärgitab vee või lume kujutluse tekkimist. Just sellel põhjal soovitasid 

antiiksed  arstid  patsientidel  jälgida  oma unenägusid,51 et  teada  saada  muidu 

aistingutemürasse mattuvaid kehasiseseid olukordi.

Samamoodi on ka unenägude välised põhjused kahetised – kehalised või 

hingelised. Korporaalne siis, kui väline keskkond mõjutab keha – külm õhk või 

taevakehade  liikumine  (!),  nii  et  teatud  kujutised  ilmuvad  unenäo  nägijale. 

Hingelised  põhjused  on  mõnikord  tagasi  viidavad  Jumalale,  kes  ilmutab 

inimestele  nende unenägudes teatud asju  inglite  vahendusel  4.  Moosese 12. 

peatükk:  ‘6.  Ja  Jehoova  ütles:  "Kuulge  ometi  mu  sõnu!  Kui  teie  hulgas  on  

prohvet, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos!’

50 11 nec incantator, nec qui pythones consulat nec divinos, aut quaerat a mortuis veritatem.
51 Ütlevad ju kogenud arstidki, et unenägusid tuleb hoolikalt tähele panna. ARISTOTELES. Ennustamisest 
une abil. Tõlkinud Anne Lill "Akadeemia" 4/1992, lk. 698-701
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Teinekord on see deemonite  tegevus neil,  kes on astunud ebapuhaste 

jõududega ebaõigesse vahekorda. 

Vastavalt  eelöeldule  pole  ebaõiget  divinatsiooni  tulevikust  eelteadmise 

saamiseks  sedavõrd,  kui  need  on  tingitud  Jumalikust  ilmutusest.  Ent  see  on 

ebaõige, kui see on deemonitest ja kui divinatsioon ületab selle võimalikke piire.

2. Kokkuvõte. Seega  unenäo pildid on põhjustatud: 

1. inimesest endast,

a. tema ärkveloleku läbielamistest (mõtetest, kujutlustest, tajudest);

b. tema kehalisest ja tervislikust seisundist.

2. Välisest keskkonnast une ajal.

3. Vaimuilmast

a. Jumalalt;

b. deemonitelt.

Rangelt  võetuna  on  õige  ainult  neid  unenägusid  tõlgendada 

tähenduslikena,  mis  tulevad  otse  Jumalalt.  Deemonlikud  unenäod,  välisest 

keskkonnast ärgitatud elamused ja läbielamuste kordumine unes – kõik need on 

tähendustühjad. Samas eraldi võtmes tuleb vaadelda unenägusid, mis tulevad 

tervislikust seisundist.

Esialgu paistab, et on vaja kahte ‘koodiraamatut’:  

1. lugeda tervislikku olukorda puudutavat märkide keelt (ja need erinevad 

olulisel järgmisest);

2. Jumalalt saadavatest märkidest.

Samas võib osutuda,  et  spetsiaalset koodilugemit  vajatakse ainult  1.  juhtumil, 

sest Aquino Thomase tõlgendus näib osutavat, et Jumal ilmutab end inglite varal 

selgelt  sõnana,  lausena,  käsuna.  Mistõttu  sümboolne  unenäo-elamus  saab 

mdagi tähendada vaid meie tervise osas, olles muus juhusliku laadiga.

Ometi  pole  selline  Aquino  lugemine ainuvõimalik  kuna teises  kohas ta 

mõõnab, et ingel võib suhestada end inimesega kujundite varal.
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3. Kuidas ingel mõjutab magaja kujutlust?
Thomas küsib kas-küsimusena: kas ingel võib muuta inimese kujutlust?

1. vastuväide – kujutlus elik fantaasia käivitub ärkvel ja väljastpoolt, seega 

ingli käivitus oleks vastu looduse käigule.

2. vastuväide  -  ingel  ei  suuda mõjutada  aistinguid,  seega ka  mitte  jõuda 

kujutlusvormidesse.

3. vastuväide - Augustinus ütleb (Gen. ad lit. xii, 12) et kujundite varal saab 

suhelda teise vaimuga, ent ingel ei saa seguneda inimkujutlusega ja ei 

saa võtta vastu ingli teadmist.

4. Kujutlus kleepub tõestele (asjade) aistingutele, ent ingli mõjutuse puhul on 

tegemist pettusega! See, omakorda, on vastuolus ingli loomusega, ingel ei 

peta.

Vastupidiselt,  asjad,  mida  nähakse  unenägudes,  neid  nähakse  kujutleva 

nägemisega. 

On ilmutuses, et ingel ilmus Joosepile unes. Ilmutus on kindel.

Thomas vastab: Nii halb kui hea on võimelised loomulike jõududega mõjutada 

inimkujutlust.

Kuidas:   Lähtuvalt  eelöeldust  (110,  3)  saab ingel  põhjustada lokaalset 

liikumist.  Mõnikord on kujutluslikud esinemised põhjustatud loomse hinguse ja 

kehamahlade  lokaalsest  liikumisest.  Thomas  toetub  Aristotelese  Insomniis 

kirjakohale sellest, kuidas loomne hingus talletab liikumisi. Hinguste ja mahlade 

koosliikumine võib olla nii  tugev,  et  ilmumine võib  aset leida ärkveloleku ajal. 

Nagu  juhtub  hullumeelsetel.  Nii,  et  kui  see  võib  juhtuda  loomuliku  mahlade 

häirete  teel,  ja  mõnikord ka inimese tahtel,  kes  tahteliselt  kujutleb  varasemat 

kogemust,  sama  võib  olla  tehtud  halva  või  hea  ingli  poolt,  mõnikord 

võõrandumisega kehalisest meelest, mõnikord ilma selle teisendumiseta.

1. vastuväitele vastamine – mõnikord tuleb kujutlev liikumine seespoolt.

2. vastuväitele vastamine – ingel muudab kujutlust lokaalse liikumise varal.
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3. vastuväitele vastamine – ingelliku vaimu segunemine inimkujutlusega ei leia 

aset  olemuses vaid  mõjutuse vahendusel  ‘nii  et  ta  näitab inimesele,  mida ta 

(ingel) teab, ent mitte viisil, kuidas ta teab’.

4. vastuväitele vastamine – ingel, kes põhjustab kujutlevat nägemust, valgustab 

mõnikord samal ajal intellekti, nii et see teab, mida need kujutised tähendavad, 

seega pole seal pettust. Ent mõnikord asjade võrdkujud ilmuvad ainult kujutluses, 

ent tagajärg – ebakõla -, pole inglipõhine, vaid selle intellekti puudus, kellele asi 

ilmneb.  Samamoodi  polnud  Kristus  pettuse  põhjus  siis,  kui  rääkis  inimestele 

paljudest asjadest tähendamissõnadega, mida ta neile ei selgitanud.
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