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"I remembered how he had said with quiet, steady conviction, after describing the country for me as best he could -"Miller, you will 

like Greece, I am sure of it." Somehow those words impressed me more than anything he had said about Greece. You will like it... 

that stuck: in my crop. "By God, yes, I like it," I was saying to myself over and over as I stood at the rail taking in the movement and 

the hubbub. I leaned back and looked up at the sky. I had never seen a sky like this before: lt was magnificent. I felt completely 

detached from Europe. I had entered a new realm as a free man-everything: has conjoined  to make the experience unique and  

fructifying. Christ, I was happy. But for the first time in my life I was happy with the full consciousness of being' happy. It's good to 

be just plain happy; it's a little better to know that you're happy; but to understand that you're happy and to know why and how, in 

what way, because of what concatenation of events or circumstances, and still be happy, be happy in the being and the knowing, well 

that is beyond happiness, that is bliss ... / /...  I didn't know then that I would one day stand at Mycenae, or at Phaestos, or that I 

would wake up one morning and looking through a port hole see with my own eyes the place I had written about in a book but one 

in Greece - marvellous good things which can happen to one nowhere else on earth. Somehow, almost as if He were nodding, Greece 

still remains under the protection of the Creator. Men may go about their puny, ineffectual bedevilment, even  in Greece, but God's 

magic is still at work and, no matter what the race of man may do or try to do, Greece is still a sacred precinct-and my belief is it 

will remain so until the end of time." 

 Henry Miller "THE COLOSSUS OF MAROUSSI" London Secker&Warburg 1945;  lk 12-13 

 

Minea Kaplinski 
Ateena. Nümfide mägi 
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Teekaaslastele 

Sulev Nurme 

„Kõik tuleb endise juure tagasi ega ole midagi uut päikese all ja inimene ei muutu, kuigi ta riided muutuvad ja ka ta keele sõnad muutuvad ...” kirjutas Mika Waltari romaanis 

„Sinuhe“1. Meie õhtumaise kultuuri juured ulatuvad kaugemale kui 4000 aastat. Me oleme läbi käinud pika tee ja teel olles õppinud tegema asju, mida 

Kallikratis omal ajal pidanuks võimalikuks vaid jumalatele Olümpose mäel. Ent läbi pika ajaloo oleme ehitanud lähtudes ikkagi antiigis kivvi raiutud 

teadmisest. See teadmine on inspireerinud teooriaid, mõtestanud ehitisi, aedu, maastikke. Seejuures oleme püüdnud alati otsida uut ja selle näiliselt leidnud, 

kuid süüvides loodud uutesse lähenemistesse, peame taas ja taas tõdema, et pole suutnud leida põhimõtteid, mis ületaksid Vitruviuse poolt kirjapandu... 

firmitas, utilitas, venustas … Seistes Ateena Zeusi templi uskumatute mõõtmetega sammaste ees hüüatame ikkagi taas ja taas imestusest ja imetlusest. 

Alates renessansist on Rooma Foorumil, Paestrumis ja Delfi amfiteatris käinud sajad kunstnikud, insenerid, arhitektid, et ise näha, katsuda ja kogeda... XIX 

sajandi grand tour ei olnud mitte snobism, vaid vajadus ning võimalus, et teada saada oma kohta ja saada kinnitust oma loole. Teiseks – et luua uut, peab 

tundma vana, sest vana annab mängureeglid – ja kus neid ikka paremini saaks õppida, kui algallikate juures.  

Nii sai teoks ka see unistus ja mõte. Mõte minna Kreekasse, Kastaalia allikale ja Mükeene müüride alla. Mitte küll nii suursuguselt, kui nood džentelemenid 

XIX sajandist, kes said jääda "kivihunnikutele" mitmeteks aastateks, kuid kindlasti mitte neist väiksema entusiasmiga. Eesmärk oli minna ja  ol la  kohtades, 

mida seni enamus on näinud kunstiajaloo raamatute piltidelt. "Ekspeditsioon ei ole ekskursioon" - me pildistasime nähtavat, kirjeldasime tajutavat ja 

joonistasime nähtamatut. Igaühel oli oma roll, vastavalt sellele, kes kui tõsise koorma enda seljakotti juurde võttis ja kui hästi seda lõpuni kanda suutis. Tee, 

mis käia tuli, ei olnud kindlasti päris selle kategooriaga, mis ühele II või III kursuse tudengile oleks tavaline, see oli pikk (algas ju juba veebruaris ja lõppes 

juuni esimeste päevadega) ning kohati ka vaevaline (Tartu seminaridele ja artiklite koostamisele mõeldes). Õnneks keegi ei jäänud päris teele ja kirjutades 

praegu seda sissejuhatust (kaks kuud peale naasmist) võin rõõmuga tõdeda, et enamus on oma kandamiga siiski õnnelikult päral. 

                                                           

 

1
 Mika Waltari, „Sinuhe” (Esimene raamat, 1. ptk) 
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Teekaaslastele 

See kollaaž, mida lugema hakkate, pole ekspeditsiooni aruanne, reisikiri, artiklikogumik ega ka reisijuht, vaid selle reisi meeleolu peegeldus. See on täpselt 

selline nagu inimesed - tekstid (aga ka skitsid ja fotod) on esitatud nii nagu need kirjutati, joonistati, pildistati. Tekstides on parandatud kohati vaid 

ilmselged häirivad näpukad ja joonealused viited antud ühtse numeratsiooniga. Ka kohanimed on jäetud selliseks nagu need igaüks oma joonistusele või 

teksti kirjutas - näpuviibutuseks. Tekstide viitamist ei ole viidud ühtsesse süsteemi, vaid viited on jäetud tekstidesse sellisena, nagu autorid neid on pidanud 

vajalikuks märkida. Tekstid ei pretendeeri kindlasti uurimuslikkusele, kuid nad selgitavad lahti otseselt ekspeditsioonil kogetut, kuid eks kaudselt 

iseloomustavad ka kogu tripi taustsüsteemi, kogemusi, teadmisi ja meelsust. Puudu on ühe inimese artiklid (kahju, sest seetõttu on puudu ka Delfi 

ettekanne) ning ühe seminariettekande teksti jätsin välja, kuna see oli kirjutatud teemast täiesti mööda. Teistega jagasid oma fotosid Anneli, Kadri, Argo, 

Olja, Minea ja Gerly ning mina - nii peegelduvad nende tehtud fotod ka kogumikus. Samuti ei ole reisimuljeid laekunud kõigilt, vaid bogituna online või 

käsikirjaliselt Minealt, Oljalt, Kadrilt, Gerlylt, Argolt ja minult endalt. Igatahes ei taha ma siinkohal kellegi näpuga näidata, vaid hoopis kõiki osalejaid tänada 

panuse ja seltskonna eest. Ekspeditsiooni erinevus ekskursioonist ongi ju peamiselt selles, et ekspeditsioonil olles sõltub kõik iseendast, saad niipalju, kui 

oled selleks nõus tegema - see käib ka teadmiste, kogemuste, emotsioonide ja mälestuste kohta.  

Eks see kollaaž on ka paratamatult minu nägu, sest metsiku koguse materjali (pean silmas eelküige fotosid ja ka tekste) kokku seadmisel tuli teha valikuid ja 

valikuid tegin ma nii nagu seda ekspeditsiooni mäletan... pärastlõunase ekspressina Arkaadiasse, millele ei saa osta piletit, vaid sellele saab sattuda vaid 

vähestel hetkedel, kui istud lõunapäikesest soojaks köetud pargipingile ja sulged silmad. Nii on... Sellised, läbi nende skitside, tekstide ja fotode me oleme, 

õigemini - olime Issanda aastal 2013 Kreekas. 

* * * 

Niisiis... Kui ma Ateena lennujaama jõudsin, olid tudengid juba oma pagasi kätte saanud... 

 

Juunis 2013, Tartus  
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Kolmapäev, 3. aprill 

Minea2 

Kui 3. aprilli varasel õhtutunnil alustas logisev rong oma lõgisevat teekonda läbi lumehalli Eestimaa Tallinna 

poole, olin mina olin üks vapratest teelistest, kes kulunud nahkistmetel kaasa loksus. Sõitsime oma väikese 

elevil reisiseltskonnaga päikeselisest õhtust pimedasse varaöösse, mil me kogu oma tavaariga astusime 

Aruküla võbelevasse tänavalambivalgusesse. 

Ülejäänud öö veetsime väikeses soojas majas peaaegu rammestavas unelevuses. Tass teed, pehmekarvaline hall 

kass, viimased täiendused reisivarustusse. Magama läksime kaugelt liiga hilja ja ärkama pidime sellisel tunnil, 

mida ei julge veel varajasekski nimetada. Tegu on säärase ajaga, mil tekib tunne, nagu oleksid sattunud 

postapokalüptilisse maailma, kuhu on alles jäänud vaid otsatud tühjad tänavad ja pimedad aknad. 

 

Olja3 

Kunagi talvel andsin oma kinnituse, et osalen koos kursakaaslastega kevadel Kreeka ekspeditsioonil. 

Kuupäevadeks loksusid 4.04.2013-12.04.2013, 9 imelist päeva. Siis oli ärevus suur, kuid kaks nädalat enne 

minekut polnud aega et reisist mõeldagi. Lisaks eriti aktiivseks muutunud kroonilisele nohule pidin täitma 

mõnel päeval treeneri kohustusi, millele lisandusid arvestused koolis, mis omakorda tingis ka mõned tunnid 

                                                           

 

2
 http://maailmamull.wordpress.com/2013/06/02/eepos-kreeka-kevadest/ 

3
 http://oljjjakreeka.blogspot.com/ 

 

 
 

 

Gerly Toomeoja 
Ootajad 
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Kolmapäev, 3. aprill 

vähem und, kui vaja olnuks. 20 tundi enne lennuki väljumist istusin koolis ja kirjutasin mullateaduse eksamit, 

pärast mida oli viimane hetk asju pakkida ja Tallinnasse suunduda.  

Seiklus algas juba rongis, kus Kadri, Gerly ja Mineaga saime ühelt kaasreisijalt korraliku sõimu, et me 

omavahel rääkides üle rongi karjume, oli meil ju võimalus ka üksteisele lähemale istuda. Lisaks suutsin oma 

Tartu kodu võtmed ära kaotada, mis nagu hiljem selgus, olid kõigest valesse taskusse pistetud. 

 

Sulev4 

Kopenhaageni lennujaam. Gate 23. Lend nr SK777. ...Üritan lennukit oodates aega surnuks lüüa... veel ca 15 

minutit, enne kui peale saab. ... Küll see lendamine on üks ilge tüütus, eriti üksi. Muidugi, senini kulgenud 

sõidu üle kurta muidugi oleks patt. Tartu -Tallinn eileõhtune Sebe tunniekspress tegi väga positiivse üllatuse; 

ma pole mitu sajandit bussiga Tallinnasse läinud... Millised istmed, kuula muusikat vaata filme, surfa netis - 

nagu Emirates Airlines, puudu jääb vaid tasuta Drambuie ja soe eine. Ning bussijuht ei olnud just kah kõige 

kaunim (kui mõelda Emirates'i stjuardesside peale), ent see-eest viisakas, abivalmis ning sõbralik (mis polegi 

võib-olla tänapäeval väga tavaline). Ja kui mõelda õhtule tuttava juures (aitähh, Laima!) koos risotto ja 

ukraina puskariga, siis on ju algus olnud igati ilus...  

                                                           

 

4
 http://www.sulevnurme.org/pages/kreeka2013.htm 

 

 

 

Anneli Kompus 
Ateena. Geopeitus 
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Olja Fomina 
Ateena. Dionysuse teater 
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Neljapäev, 4. aprill 

Kadri 

 “One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.” 

 Henry Miller 

1,5h und ja seiklus võis alata! Tallinn-Frankfurt-Ateena. Oh lendamine, lendamine, lendamine.. Iga kord 

lennukis istudes ma kahetsen, et piloodiks ei hakanud. Ja iga kord kui lennujaamas passima peab, mõtlen kui 

põnev on seal ikka people watch’ida. Niisiis.. Külmast talvest sooja kevadesse. Seiklesime ekspressbussiga 

Ateena kesklinna. Tee peal nägime nii slumme kui ka Pariisi meenutavaid linnaosi. Kui ma arvasin, et raskete 

kottidega bussis seismine oli tüütu, siis ma ei teadnud veel, et järgmised tund aega mööduvad raskete 

kottidega Ateena vanalinnas ekseldes. Lõpuks aga leidsime üles oma hotelli nimega Aristoteles. Tundus 

küsitava raha eest väga tipp-topp. Vähemalt ma arvasin sedasi, kuni nädal hiljem kuulsin lugusid prussakate 

jooksumaratonidest ümber reisikottide. Õõh.. 

Trippisime metrooga Akropoli. Päike oli juba loojumas ning Akropoli hakati sulgema, mistõttu saime ca 

tunnikese Dyonysuse ja Odeioni juures jalutada. Esmamulje jäi mul üsna kesiseks. Kivihunnikud ja ninata 

mehekujud segatud Eesti heinamaaga. Meh. Sügavama mulje jättis pigem elektriviiuldaja tänaval. Meeleolu, 

mis tekkis beežidel tänavatel kõndides, kui päike veel sooja valgust viskas... mmm.. oli see alles mõnus. Edasi 

läksime süüa otsima ja nagu ikka juhtub panime oma valikuga veidi pange. Minu tibatillukene kivikõva 

äärega spinatipirukas oli küll küsitava väärtusega, aga mis seal ikka. Kõhud „täis“ otsustasime veini minna 

jooma. Läksime Spilia Akropolisesse: koht, mis jäi silma juba eelnevalt ekseldes ja koht, mis sai meile 

südamelähedaseks ka reisi lõpus. Istusime väliterrassil ja imetlesime vaadet Akropolise mäekünkale. 

 

 

 

 

 

 

Olja Fomina 
Ateena. Akropol 
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Tagasihoidlikust kohaliku veini degusteerimisest sai korralik pummelung. Tagasitee hotelli oli päris lustakas: 

kes laulis, kes naeris, kes tegi gravitatsiooni eiravaid pilte vespaga. Ülivahva algus Kreekas! 

 

Argo5 

Asi algas kell 3:30, kui äratus üritas mind äratada. Ta polnud kõige parem selles töös. Mida loota pärast 1 

tundi ja 40 minutit und. Oh well läksin tagasi tuttu. Ärkasin 3:45 et siis hakata pihta esimese päevaga. 10 

mintsa enne 4 helistati taksost. Hambad pestud ja alla – takso juba ootas. Taksoga niuhti lennujaama – 

something 7 euri läks, ei enam mäleta. Olin esimene. WIN. Ega see midagi erilist polnud. Hiljem kui teised 

jõudsid tegime ära check in’i – polnudki nii lihtne. Serverid crash’isid ja ei saanud normaalselt. Pidime letist 

tegema. Done. Läksime ilusti läbi otsingutest-uuringutest ja sättisime end lennukile paika. Oljal oli esimene 

lend. Rääkisime Kadriga kuidas tiibade juures lendavad mootorid õhku ja värki. Oljale ei meeldinud. Tema 

esimene lend. Tglt läks hästi, mis siis et sai tiiva juurde. Talle meeldis, nii et awesome. Enne õhku tõusmist jube 

mingi härra norskas. Tegelt terve lennu norskas. Ulme. A, süüa sai, Lufthansa – love you. Võiku ja muffin, aga 

ok, parem kui ei midagi. Lend oli meh, maandumine oli huvitav. Bumpy. Maandusime ja siis lennuk hüppas 

üles jälle, pärast seda maandusime ilusti. 

Ootasime järgmist lennukit. Saime lennukile peale. Ootus, kas Lufthansa annab veel süüa. SUCCESS. Saime. 

Mingi ilus kandik anti ette – apelsinikõrrejook, mandliküpsis, kukkel, või (HOT TIP! Kui või on kõva, pane 

see endale äsja kuumutatud lõunasöögi alla, teeb ta ilusti pehmeks) ja praad. Lend oli seekord suht bumpy, 

maandumine järsk. Jõudsime kohale 15 minutit enne õiget aega, huvitav kiirustamine pilootide poolt. Hiljem, 

pagasi sai kätte, jee. Ei läinudki kaduma. 

Läksime otsisime bussi üles, mis viiks meid Ateenasse. Leidsime, ostsime pileti, läksime bussi peale, panime 

kompostrisse – a jõu, see pole õige buss. No jah. Läksime siis õigesse bussi, sõitsime lennujaamast 1.5h 

kesklinna… Sõit oli huvitav – kõik mis me nägime erines totaalselt Eestist, väga loogiline, aga ikkagi. Ilus oli. 

Kui kohale jõudsime, hakkasime otsime hotelli. Otsingud venisid ning me kõndisime suht palju maha. 

                                                           

 

5
 http://argokreeka.tumblr.com/post/51902114031/esimene-paev-ehk-4-aprill 

 

 

 

 

Argo Ingver 
Ateena. Akropol 
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Skitsid Kreekast 

Käisime GPS abil. Suund oli õige, aga palju oli minna. Leidsime ühe restorani, sellest hiljem pikemalt, ning 

küsisime sealt abi. Juhatati meid metroosse. Panime veits udu, aga lõpuks saime metroosse. Välja tulles 

avastasime, et me ei tea täpselt kuhu minna. Leidsime prostituute, mulle anti ümbrik (a la flaiku), kus oli sees 

huvitav flaiku (ei oska kohe kirjeldada, eks näeb seda hiljem). Natuke seiklesime ja jõudsime Aristoteles’i 

hotelli. Tuba oli enam vähem (pärast tuli välja, et mul oli Suleviga kõige kangem tuba, rõdud ja jutud) – 

voodid ja vannituba, kõik vajalik olemas. 16:30 läksime siis välja hotellist, et esmalt saada miskit süüa. 

Leidsime Akropolise kandist mitmeid restorane, mille vahel siis valiti. Millegi pärast valiti üks ( loe: naised 

valisid – kena ettekandja oli, äkki sp). Iseenesest oli see kelner väga tubli –oskas hästi inglise keelt, ilusti 

rääkis asjadest meile jne. Ma valisin lõpuks mussaka (pole nüüd nimes kindel, põhimõtteliselt on see lasanje, 

mille pasta asemel on baklažaan). Võtsime esimese pudeli kreeka valget veini. Täitsa hea oli, veidike hapu, aga 

muidu hea. 

Kui söödud, siis liikusime Akropoli, kus me saime tasuta sisse, oleme tudengid, ajee. Väga ei jõudnud seal 

kaua olla, pmst tunniaja pärast pandi kinni (19:00 pandi kinni). Gerly rääkis meile teatritest veidike, homme 

saab rohkem teada. Tahtsime üles minna, aga öeldi, et üleval on juba kinni, minge tagasi. Nägime puu otsas 

mandariine ka, tahame võtta neid, vaatab mis nad endast kujundavad. Kui välja jõudsime, suundusime 

vanasse restorani, kus me ennist rääkisime inimestega. 

Tahtsime teha ühe joogikese, aga noh see läks nagu läks. Koht oli ideaalne – kena kreekalik restoran, 

Akropolise külje all, nägime pidevalt Akropoli varemeid. Lauda toodi kohe meile igast asju. Klaasid, 

mineraalvett, värsket saia, oliive, mingi kaste (mille kohta ma ei uurinud, millest see tehtud on, kurat), nüüd 

oli veidike imelik, et selline eeltöö tehtud nagu. Tellisime siis pundi peale 2.5l veini (eellooks see, et ma 

ütlesin, et võtaks 0,5l veini endale, mille peale vaadati mind imelikult, et võu võu, nii palju jood siis), võtsime 

2 juustutaldrikut ka kohalike juustudega, näm. Väga palju rändom juttu hiljem läksid liitrid ja liitrid. Võtsime 

siis 1.5l, siis 1,5 l, siis 2l siis Anneli võttis 1l ja siis kõrvallaua härrad tellisid meile 1l veini, sest ma olime nii 

toredad ja lõbusad. Muidugi vahepeal tehti meile shoti ring välja – on the house, noh, hell yeah. Mingi ouzo ja 

jõhvika asi, täitsa normaalne oli, veidike lagritsane, aga muidu ok. Neiud olid purjus, kokkuvõttes oli väga 

lõbus. Ca 22:30 ajal hakkasime hotelli poole suunduma. Taheti veel võtta miskit. Muidugi Sulev oli ka väga 

purjus. See oli täitsa naljakas. Jõudsime metroo sissepääsuni, kui otsustati, et peab ikka kuskilt niisama 

juurde ostma alksi. Leidi mingeid asju, väideti, et maitses samamoodi nagu see majavein. Ei maitsenud. 

Metroosse minnes, lärmati ja naerdi palju. Saime metroo peale, jõudsime koju. Suunduti meie tuppa, kuna 

meil oli ju rõdu – teistel olid kardinad, mille taga aken, millel puust lauad ees, kui need lükata ära, siis oli kena 
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vaade kõrval oleva lagunenud majale. Nüüd arutatakse siin rõdul arhitektuursete-maastikuarhitektuursete 

asjade üle. Homme Akropol ja saame rendikad kätte, edasi Delphisse hosteli. Jou. 

 

Olja 

Öösel 3.30 helises äratuskell. Tol hetkel mõtlesin, et milleks see Kreeka, ma tahan ainult magada. Kuna olin 

õhukese jopega ja õues oli tublisti külma, panin lennujaamani minnes ka teise, palju soojema jope peale. Teel 

lennujaama tuli kartus sisse- esimest korda lennukiga lendama. Seda, et kõrvad lööb natuke lukku rääkisid 

kõik, aga nohuga pidavat asi päris hull olema. 

Lennujaama sisse astudes nägin kohe omasid, mis rahustas ka kuidagi maha. Õde oli eelmisel päeval öelnud, 

et tahad näha, kui sa akna alla istuma saad, siis oled raudselt tiiva kohal- nii oligi. Õnneks suureks 

rahustuseks olid Argo ja Minea ka kõrval. Kuid et esmakordselt lendajale ikka rahulikku muljet mitte jätta, 

käis enne hoovõtu rajale suundumist üle lennuki korralik ragin. Aga ei, see asi ei olnudki nii hull, nagu ma 

kartsin, võiks öelda, et isegi palju lihtsamalt läks. Oluline on mainida, et saime ka süüa.  

Lendasime pilvede kohal, mis tegi maandumise või õigemini pilvedest allapoole tuleku põnevaks. Lühidalt 

oleks see nii: päike, kõik on ilus – pilved, nähtavus 0 – Frankfurt, halb ilm. Kolm kihti ühe hoobiga. 

Frankfurtis tunnike ootamist ja järgmisele Lufthansale, et suunduda Ateena poole. Seekordki sai süüa- mingi 

munapuder ei tahtnud alla minna, aga muu oli tore. Kõrvad olid natuke hullemas seisus kui esimesel lennul, 

aga üldiselt talutav. Reisi segas natuke minu kõrval olev vana mees, kes harrastas valjut norskamist. Isegi 

Argo vaatas mõni rida eespoolt, mis värk on. 

Ateenas oli ilus ilm, ainult metsikult tuuline. Lennuk ei saanud lõpuni ennast korralikult sirgu, laperdas 

maandudes ühelt poolt teisele. Lennujaamas vedas, asju ei pidanud ootama, lindi juurde jõudes olid meie 

kotid kohe vastu vaatamas. Asjad käes, võttis Kadri telefoni kätte, et hakata valima Sulevi numbrit, kui 

nägime, et ta ootab kõrval lindil oma pagasit. Kamp oli koos. 

Plaan oli minna bussi peale ja liikuda kesklinna. Piletid ostetud lõime need alguses muidugi vale bussi peal 

läbi, kuid lõpuks saime õigele. Kui me olime pool tundi sõitnud, otsustasin küsida, kas keegi on kursis, kus 

me maha peame minema. Vastuseks tulid mõned „ei“-d ja ülejäänuid see ilmselt hetkel ei huvitanud- mis seal 

ikka, nagu Kadri ütleb: no stress. Lõpuks jõudsime kuhugi, kus väideti, et see on lõpp-peatus. 

 
 

 

 

 

 

Sulev Nurme 
Ateena. Thrassilou tänav 
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Aeg oli uueks katsumuseks: leida hotell Aristoteles. Kodune töö oli tehtud, teadsime, et see asub kesklinna 

lähedal ja aadresski oli Gerly Asusesse sisse löödud. Paraku kõrgemad jõud arvasid, et midagi lihtsat ei pea 

siin olema ja nii me oma suurte kohvrite-kottidega, (minu puhul Tallinna lennujaamas kaalutud 8,1 kg-ne 

spordikott ja lisaks teadmata kaaluga koolikott) tsillisime mööda linna (ma ei tea kui kaua, sest mingi hetk 

kadus ajataju ära, aga lühike see aeg ei saanud olla), kuni avastasime endalegi üllatuseks, et oleme jõudnud 

Akropoli alla. Seal oli mõnus tavern, kus saime abi viisakatelt kelneritelt, kes soovitasid meil liikuda hotelli 

poole siiski metrooga. Jõudes õigesse peatusse läks veel natuke aega seiklemisele, kui nägime päästvat silti: 

Aristoteles. Piirkond oli küll mõnusalt (loe: kohati hirmuäratavalt) geto.  

Panime asjad ära ja tagasi linna. Esimene ülesanne oli leida söögikoht. Suutmata otsustada mida valida, 

istusime lõpuks kuskile maha. Vaese tudengi jaoks tundusid menüüs olevad alates 6 eurost söögid üüratult 

kallid. Tellisin siis kiidetud spinatipiruka feta juustuga. 6 eurot raisatud ja mis ma sain: poolkuivanud (ilmselt 

mikrokas soojendatud) mitte eriti suure spinatipiruka, mille juures oli kaks viilu tomatit, millele peale 

pandud kaks tükikest feta juustu. Pettumus oli suur. Üritasin mitte mõelda, et selle raha eest oleks saanud 

ühe mõnusa BigMac eine.  

Edasi liikusime Akropoli. Tudengitele oli sissepääs tasuta, milline rõõm. Läksime sisse, vaatasime Odysseuse 

teatrit. Kõik oli mõnus, vaikne ja rahulik. Ringi liikusid vaid üksikud inimesed. Ümberringi oli kõik roheline, 

lilled ja mõned puudki õitsesid. Õues oli soe. Hakkasime edasi liikuma, kui vastu tuli onu, kes arvas, et nüüd 

on õige aeg meid sealt välja visata, kuna akropol pannakse kinni. Nii me saimegi seal olla alla tunni. 

Nüüd tuli kellelgi mõte, et nagu hommikul lubatud, võiks abi osutanud tavernisse minna. Olles kohal 

tellisime mõned veinid ja juustu assortii. Ootamatult kasvas 2,5 liitrist veinist välja 9,5. Kuidas see täpselt 

juhtus on raske mõista, aga seda tuli kohati juurde küll maja kulul, kord kõrvallauast. Kui me sealt ühel hetkel 

lahkusime, et metroo peale jõuda, olid kõik rõõmsas tujus. Hotelli leidsime seekord kiiresti üles. Nautisime 

veel rõdul öist Ateenat. 

Hotellituba, mida ma jagasin Triinu, Nastja ja Piretiga oli pisike, kahe nariga. Sattus nii, ma ei mäleta enam 

kuidas, et mu koht oli üleval. Loomulikult oli toas redelit ühe nari jagu, seega ma pidin oma ämblikmehe 

oskused välja võluma, et sealt üles saada. Tegin aga suure vea, vedasin ööseks küll telefoni ülesse kaasa, aga 

salvrätiku paki jätsin alla. Ärkasin öösel üles, sest mul oli külm ja nina nii kinni, et sealt ei tulnud midagi läbi. 

Üks hetk tekkis hullumeelne vajadus nuuskamiseks. Lootsin, et kannatan hommikuni ära, aga kuna kell oli 

 

 

 

Argo Ingver 
Ateena. Spilia tis Akropoleos 
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alles 4 öösel, siis ilmselt mitte. Ronisin pimedas ülevalt alla, voodi värises ja ragises, mõtlesin, et nüüd ajan 

kõik üles (kuigi hommikul selgus, et keegi ei kuulnud midagi). Igatahes nüüd oli kindel, et mul on korralik 

nohu ja olen ametlikult haige. Kuna veel 24 tundi tagasi oli mul kurk haige, siis mul oli kaasas meeletult 

kurgu ja köharohtu, aga ei midagi nohu jaoks. Kusjuures, kurk käitus, nagu poleks ta kunagi haige olnudki. 
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Akropoli pühad kivid 

Gerly Toomeoja 

Ateena Akropol on kunagine püha paik ning maailma arhitektuuriajaloo üks suurimaid saavutusi. Akropol 

kõrgub Ateena linna kesksel kaljukünkal, 156 meetri kõrgusel merepinnast. Viimased 300 aastat on Akropol 

olnud varemetes – laiaulatuslikud renoveerimistööd algasid 1970ndatel ning kestavad tänaseni. Seda 5. 

sajandil eKr loodud antiikset kindlust käisid oma ekspeditsiooni raames külastamas tudengigrupp Eestist, 

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžist, maastikudisaini erialalt. Päikselises, ent tuulises aprillikuus said 

nad olla tunnistajaks, mis on tänaseks alles kunagisest suursugusest jumalate austamiskoha hiilgusest... 

Pühad kivid  

Ateena  Akropoli  näol  on  tegu tsivilisatsiooni hälli, jumalate austamiskoha ning  arhitektuurilise  

ansambliga,  mis paikneb  Ateena  linna  keskel  kaljukünkal ning mis on ühtlasi üks suurimaid saavutusi 

maailma arhitektuuri ajaloos6. Kindlus kõrgub umbes 150 meetrit merepinnast ning on  võtab  enda  alla  

ligikaudu 3  hektarit7,8. 

                                                           

 

6
 Vana-Kreeka ajalugu (1965) [ülikoolide õpik] Tallinn : Kirjastus Eesti Raamat. Lk 310-313 

7
 Unesco. Acropolis, Athens [WWW] http://whc.unesco.org/en/list/404/ (14.05.2013) 

8
 Ateena Akropoli rekonstruktsioon [WWW] http://opetaja.edu.ee/klassitsism/klassika/acropol.html (2.06.2013) 
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Akropol  valmis  rahuaja  õitsengu tulemusena, kahe sõjaperioodi vahel, 5. sajandil eKr.3 Tohutud summad, 

mida ateenlased said muuhulgas nii liitlastelt andami näol, kaubatollidest ning orjade ekspluateerimisest, 

võimaldasid neil ehitada suurepäraseid hooneid ning kaunistada viimaseid silmapaistvamate meistrite 

skulptuuride ja teostega9.  Sajandeid olid Akropoli pühad kivid oluliseimaks religioosseks keskuseks Ateenas. 

Kõikenäinud ajalugu 

Hellenistlikus Ateenas hoogustus ehitustegevus 5. saj eKr, kusjuures põhirõhk koondus peaasjalikult just 

Akropolile. 480.a eKr purustati see pärslaste poolt, kuid ehitati sajandi vältel taas üles10. 

Mitmete hilisemate sajandite jooksul alates 3 sajandist pKr on Akropol kannatanud erinevate vallutajate ja 

sissetungijate tegevuse tagajärjel. Bütsantslased viisid paljud väärtuslikud kunstiteosed Konstantinopolisse 

ning muutsid mitmed templid kirikuteks. Peale Bütsantsi langemist läks Ateena tolleaegse Frangi riigi 

valitsejate kätte, kellel oli küll võrreldes eelnevate „omanikega“ pisut rohkem austust Akropoli vastu. Kui 

türklased vallutasid linna aastal 1456, muudeti  Parthenon mošeeks ning Erechteion leidis aeg-ajalt kasutust 

Türgi kuberneri haaremina. Kui veneetslased 17. sajandil Ateena ümber piirasid, kasutasid türklased 

Parthenoni püssirohulaona, mis tipnes traagilise plahvatusega.5 Suure osa reljeefidest, mis 

püssirohuplahvatusest  pääsesid,  viis  inglane  lord  Elgin  need  endaga  19.  sajandi  alguses Londonisse, Briti 

Muuseumi, kus neid võib näha ka tänapäeval ning kus need moodustavad ühe osa selle suurimast 

kuulsusest11. 

Aastal 1822 võeti Akropol nüüd juba uue Kreeka riigi kaitse alla ning peeti oluliseks hea seista ala säilimise 

eest. Laiaulatuslikud renoveerimistööd algasid 1975 ning jätkuvad tänapäevani.12 Peale sajandeid varemetes 

seismist ning mahukaid väljakaevamisi ja parandustöid, on Akropolist saanud katseobjekt kõige 

                                                           

 

9
 Vana-Kreeka ajalugu (1965) [ülikoolide õpik] Tallinn : Kirjastus Eesti Raamat. Lk 310-313 

10
 Op. cit. 

11
 Fridell, Egon. (2010) Vanaaja kultuurilugu: II, Kreeka kultuurilugu. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus. Lk 222 

12
 A view on cities. Acropolis [WWW] http://www.aviewoncities.com/athens/acropolis.htm (14.05.2013) 
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uuenduslikuma vabaõhu säilitamise meetoditele, mille eesmärgiks on kaitsta marmorist osasid, mida on 

mõjutanud raske õhusaaste13. 

Nike tempel  

Propülee ebasümmeetrilisust tasakaalustas aga Nike tempel (Tiivunutu Nike). See oli väike tempel, mis 

asetses Akropoli müüridest väljaulatuval platool ning ehitati Kallikratese projekti järgi. Tiivutu Nike tempel 

oli joonia stiilis ning templi otsafassaade ehtisid neli joonia sammast. Kuna tegu  oli  naisjumalale pühendatud  

ehitisega,  oli  vaid  loomulik,  et  selle juures  kasutati naiselikku ja kaunist joonia orderit. Kreeka kirjanik 

Pausanias (II saj pKr) teatab, et templis asetsev Nike kultusekuju polnud mitte tiibadega, nagu tavaliselt, vaid 

ilma tiibadeta, et ta ei saaks Akropolilt  ära  lennata.  See  näitab  primitiivsete  maagiliste  uskumuste  

püsimist  ateenlaste religioonis isegi nende kultuuri õitsengu ajajärgul14. 

Parthenon 

Parthenoni puhul on tegu Akropoli peatempliga, mis oli pühendatud Neitsilikule Athenale15  ning mis on 

dooria templi üks täiuslikumaid musternäiteid16.  Arhitektideks olid Iktinos ja Kallikrates17 ning Parthenoni 

ehitus  kestis ühtekokku 15  aastast,  vahemikus 447-432 eKr18.  Parthenon oli paigutatud Akropolile nii, et 

sisendes oleks näha templi mõlemat külge. Selle grandioosse dooria stiilis peripteeri viiludel seisid 

skulptuuride grupid, millel oli kujutatud vastavalt Athena sündi Zeusi  peast  ning  Athena  ja  Poseidoni  

vaidlust  Atika  valdamise  üle.  Templis  endas  seisis Pheidiase loodud Athena Parthenose grandioosne 

                                                           

 

13
 Unesco. Acropolis, Athens [WWW] http://whc.unesco.org/en/list/404/ (14.05.2013) 

14
 Vana-Kreeka ajalugu (1965) [ülikoolide õpik] Tallinn : Kirjastus Eesti Raamat. Lk 310-313 

15
 Op. cit. 

16
 Fridell, Egon. (2010) Vanaaja kultuurilugu: II, Kreeka kultuurilugu. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus. Lk 222 

17
 Vana-Kreeka ajalugu (1965) [ülikoolide õpik] Tallinn : Kirjastus Eesti Raamat. Lk 310-313 

18
 Fridell, Egon. (2010) Vanaaja kultuurilugu: II, Kreeka kultuurilugu. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus. Lk 222 
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kullast ja elevaniluust kuju, mis küll ise ei ole säilinud,  kuid  millest  võib  ettekujutuse  saada  tema  arvukate  

koopiate  ja  kirjelduste  põhjal19. 

Skulptuuri kõrgus ulatus peaaegu nelja meetrini. Kuju autorit, Pheidiast, peetakse Vana-Kreeka kõige 

säravamaks ja kuulsamaks skulptoriks ning tema loomingus on kreeka kunst leidnud oma kõige täiuslikuma 

väljenduse. Lisaks oli Pheidiase poolt loodud ka näiteks Parthenoni friis ning Apollon Parnopiose ja Athena 

Promachose skulptuurid Akropolil20. 

Erechtheion 

Parthenoni vastas paiknes temast tunduvalt väiksem ning keerukama põhiplaaniga joonia stiilis tempel 

Erechteion. Selle templi puhul oli julgesti ühendatud siledad seinapinnad väljaulatuvate sammaskodadega, 

kusjuures ühes sammaskojas oli kasutatud sammaste asemel naiskujusid  – karüatiide. Erinevalt 

Parthenonist, kus käidi austust avaldamas Athenale, kasutati Erechtheionit Ateena kohalike kultuste, eeskätt 

Poseidoni kultuse otstarbel21. 

Odeion ja Dionysose teater  

Dionysose teater asetseb Akropoli nõlval ning on üks vanimaid amfiteatreid Kreekas (ehitusaeg jääb 5. saj 

lõppu eKr), omades 64 istmerida, millest tänaseks on alles vaid 20. Istmete rajamine künka- või mäeküljele 

võimaldas kreeklastel saavutada teatrites imepärast akustikat. 

Kreeka  teatrid  olid  üldiselt  väga  mahukad  –  näiteks  Dionysose  teater  mahutas  kuni  17 000 inimest. 

Teatrite sisseseaded olid üsna lihtsad – eesriided ja valgusefektid puudusid, dekoratsioonid maaliti liikuvatele 

                                                           

 

19
 Vana-Kreeka ajalugu (1965) [ülikoolide õpik] Tallinn : Kirjastus Eesti Raamat. Lk 310-313 

20
 Papadogeorgos, Georgios (2005) Vana-Kreeka suurkujud : elu ja looming. Tallinn : Kirjastus Ilo. Lk 124-126 

21
 Vana-Kreeka ajalugu (1965) [ülikoolide õpik] Tallinn : Kirjastus Eesti Raamat. Lk 310-313 
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tahvlitele ning mehaanilised seadmed olid väga primitiivsed – kasutusel oli tõstuk, liikuv platvorm ning 

masin piksemüra tegemiseks22. 

Odeion seevastu rajati oluliselt hiljem kui Dionysose teater – aastal 161 pKr. Tegu on samuti poolringikujulise 

vabaõhuteatriga, kuid mahutas oluliselt vähem pealtvaatajaid, kui Dionysose teater – Odeionis oli tagatud 

istekohad ca 5000 pealtvaatajale, 32 istmereaga. Fakt, et seal ei olnud vihmavee jaoks mõeldud 

äravoolutorusid, annab aimdust, et tegu oli katusega ehitisega. Ehitist kasutati vastavalt vajadusele kas 

kontserdipidamise paigana või koosolekuruumina. 267 aastal pKr hävitati Odeion ühe Saksa hõimu poolt; 

1950ndateks oli teatriala osaliselt restaureeritud. Tänasel päeval kasutatakse seda aktiivselt nii 

teatrietenduste kui kontsertide korraldamiseks.23 

Oma silm on kuningas  

Nähes  taolist  antiikset  suurteost,  nagu  Akropol  seda  on,  niivõrd  lähedalt  omaenda  silmaga, suutsin 

esmapilgul mõelda vaid: „Vau. Siin ma nüüd siis olen.“ Need võimsad Propülee sambad, mille  mastaapsus  oli  

kohati  lausa  jahmatamapanev,  ei  olnud  minuni  jõudnud  mitte  ühegi varasema õpiku illustratsiooni pealt. 

Ja tuleb tunnistada, et vana kulunud tõde – foto on üks ja oma silm midagi muud – pidas järjekindlalt paika 

ka siin. 

Alustades algusest, rabas mind (heas mõttes) ilmselt Propülee sammaste mastaapsus: need dooria sambad – 

mida oli kategooriliselt keelatud katsuda – nägid kogu oma hiilguses välja nii võimsad, nii aegumatud... nii 

suursugused. Tundus uskumatu, et tegu on pea 2500 aastat vana inimloodud objektiga. 

Akropol  ise  oli  oma  vaiksete  varemetega  mattunud  tellingute  ning  häälekate  masinate  alla. Mitmetest 

ehitistest, mis seal kunagi seisid, on alles vaid vähesed eelmainitud. Ilmselt seetõttu tundus kogu kunagine 

püha ala omamoodi üksik ja lage, olenemata sagivast rahvamassist ning päikselisest, ent tuulisest aprillikuu 

päevast. 

                                                           

 

22
 Op.cit. 

23
 A view on cities. Odeon of Herodes Atticus. [WWW] 

http://www.aviewoncities.com/athens/odeonofherodesatticus.htm (14.05.2013) 
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Kõige sügavama mulje jättis mulle ilmselt Erechtheion ning omamoodi ka väike Nike tempel, oma 

miniatuursuse ja õrna naiselikkusega. Erechteion oli taaskord uskumatult palju suurem, kui ma seda ette olin 

kujutanud – alustades näiteks astmete suurusest või jätkates põhjafassaadi portikuse avausega ning seinte 

marmorplokkide suurusega. Ka karüatiidide galerii – mis vastupidiselt tundus küll kirjelduste järgi just 

suurem olevat – jättis kustumatu mulje. Silmitsedes neid varemeid, liikus mõte paramatult küsimusele – 

kuidas kõik see võis küll omalajal paista ja tunduda, millised olid nende inimeste mõtted ja kuidas see elu siis 

välja võis näha? 

Väärikas Akropol  

Akropol on arhitektuuriajaloo üks olulisemaid  ja suurimaid saavutusi.  Need pühad kivid on näinud 

sajanditepikkust ajalugu ja olnud selle vaikivateks tunnistajaks. Tänaseks päevaks on seatud prioriteediks 

Akropol ning selle osad säilitada ning osalises mahus ka restaureerida ja taastada. 

On eraldi küsimus, kas kõik need varemed vajaksidki täies hiilguses taastamist – igal kivil ja varemetükil  on  

oma  ajalugu,  hing  ja  väärtus,  just  sellisel  kujul  nagu  nad  tänaseks  päevaks säilinud on. Ja pole 

kahtlustki, et Akropoli ja tema varemetesse on kirjeldamatus koguses ajalugu talletunud. 

Näha Akropoli omaenda silmaga, on kahtlemata väärtus omaette. Kogeda taolist antiiksuse kohalolu, saada 

osakeseks sellest ning olla tunnistajaks niivõrd olulisele ajaloolisele paigale on sõnukirjeldamatu. Ilmselt on 

kogu taoline tänapäevane sigimine-sagimine omamoodi vastuolus nende rahumeelsete varemetega... Ometi on 

see paratamatu osa 21. sajandist ning annab sellega kohale tahes-tahtmata uue näo ja hingamise. Hoolimata 

aga tuulisest ilmast ja kihavast rahvamassist oli mul siiski suur hea meel, et me taolist tähtsat ajaloolist ja 

antiikset väärtust isiklikult kogeda, külastada ja näha saime. 

 

...Aitäh ajalugu, et Sa ka midagi meile vaatamiseks alles jätsid! Aitäh Kreeka, Ateena! 

 

 

 

Kadri Mets 
Kohtumine Odeionis 
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Minea 

Hommik, kellele kergem, kellele raskem, algas narikääksatuste ja aknaluukide lahti löömisega, et avada vaade 

naabermaja katkisele seinale. Saanud hinge alla Vahemeremaadele kohaselt kerge hommikusöögi ja 

apelsiniainelise kontsentraadilahuse, sättisime end vaevaliselt kokku ja minekule. 

Liikumine läbi Ateena päikesesoojade tänavate oli üksjagu vaevaline, aga selleks ajaks, kui me mööda 

oliivipuudega ääristatud laugeid treppe üles Akropoli poole hakkasime ronima, olin enam-vähem elule 

ärganud. Lõõskavkuum päike ja võimsatest kiviplokkidest laotud Odeion, mille ühes seinanišis paikneva 

peatu kuju õlule laskus kohalik ülbe tuvi. 

Akropoli väravate ees kohtasime esimesi märke eesootavatest massidest ning kui me kord end kividega 

sillutatud teerajast üles künkale olime vinnanud, võisime juba näha tunglevat, lärmakat ja rahutut 

inimsumma. Esiotsa seadsime end istuma Odeioni kohale soojadele kaljunukkidele, kus me kuulasime läbisegi 

Gerly ajalooalast ettekannet ning teatripinkidel askeldava relakavenna poolt produtseeritavat 

kõrvulukustavalt undavat mürinat. 

Seejärel, kui olime kõik veidi ise suunas laiali pudenenud, laveerisin läbi tungleva inimmere Akropoli 

sissekäigu poole. Selja taga avanes vaade Akropoli jalamil paiknevale pargivööndile, mis rohelise küpressi- ja 

oliivipuuviiruna laotus valendavate hoonete vahele. Kõige selle roheluse keskel paiknes väike tume asfaltplats, 

millel seisis kõige võimatumalt säravpunane auto. 

Ronisin üles mööda peegelsiledaks kulunud kiviastmeid, mis juhatasid propülee võimsate dooria sammaste 

juurde. Seisatades hetkeks Akropoli väraval, kahel pool kõrged ja toekad sambad, oma mõõtmetelt nii suured, 

et meenutasid hiiglaslikke kivist puutüvesid, võisin imetleda väga ebaromantilist vaadet tellingutele, 
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kraanadele, traktoritele. Kõige selle ehitustandri vahel sõelumas lõputud kärarikkaid ja närvilisi linde 

meenutavad turistigrupid, kelle keskelt tõusid ülespoole piltpostkaartidelt tuttavad Parthenon ja Erechteion. 

Vaadet punasele autole see igatahes üle ei trumbanud. 

Jalutasin lugematute inimeste jalge all siledaks poleeritud heledatel sillutiskividel ja tolmusel kaljupinnal 

ning üritasin mitte kokku põrgata jaapanlastega, kes, ninad ekraanile ja ekraan taeva poole suunatud, üritasid 

oma tahvelarvutitega fotosid teha. Erechteioni juures vaatasin tõtt karüatiididega, kes hoolimata oma 

puuduvatest ninadest vapralt templikatust oma pea peal kannavad ning Parthenoni otsaviilu juurest leidsin 

ühe äärmiselt sümpaatse keelt näitava ja veidi töllaka olemisega hobusepea kuju. 

Siin-seal sättisin end päikesesoojadele kaljunukkidele joonistama, üritades ignoreerida tuult, mis juukseid 

silma keerutas ning kõikjal ümberringi kajavaid keelavaid vilesid, mille peale ehmunud turistid ühelt või 

teiselt müürijupilt alla sööstsid või käed kiiresti tagasi taskutesse korjasid. Nimelt oli kogu Akropol ja 

teisedki arhitektuuriajalooliselt märkimisväärsed paigad tihedalt täis pikitud kivihunnikute ja sammaste taha 

varjunud vilepuhujatest, kes kõigel ja kõigil hoolikalt silma peal hoidsid. Piisas vaid näpuotsaga puutuda 

mõnda sammast, mille ette oli tõmmatud nöör või lähedusse paigutatud keelav silt, kui juba kostus 

esmapilgul süütuna tundunud põõsast kõrvulukustav ja keelav vile, millele halvemal juhul järgnes ka tige 

näpuviibutus. 

Rahust, vaikusest ja mõtisklevatest enesessesüüvimistest polnud igal juhul juttugi ning kogu sellest 

lärmakast kaosest jäi kuidagi mõru maiguga tunne. Alles siis, kui olin Parthenoni kõrval kivil istudes oma 

esimese sketši valmis saanud ja läksin Akropoli ümbritseva müüri äärde jalutama, suutsin äreva lärmi veidi 

selja taha raputada. Niimoodi käsipõsakil müürijupile toetudes, selja taga Parthenoni sambaread ning ees 

avanemas vaade allpool laiuvale Ateenale, sain täiesti aru, miks antiikkreeklased oma kivikindluse just sellele 

kaljukünkale püsti lõid. 

Viimaks kogunesime kõik Akropoli sissepääsu juures. Istusime veidi väsinutena kõnniteeservas ning jagasime 

ruumi Kreeka koertega, kes, laskmata end millestki häirida, olid langenud apaatselt lamasklevasse 

letargiaseisundisse. See, kas nende vedelemiskoht sundis inimesi pidevalt nende sabadest üle astuma või 

mitte, ei morjendanud neid sealjuures karvavõrdki. 

Meie, kes me olime siiski märkimisväärselt vähemapaatsed kui eelnimetatud koerad, korjasime end õige pea 

teeservast püsti ning jalutasime läbi õhkava päeva söögikohtadest täis pikitud tänavate poole. Pärast kiiret 

lõunasööki saatsime Sulevi ja Anneli rendiautojahile ning võtsime ülejäänutega suuna Olümpeionile. Kohale 
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jõudes selgus iseenesest mõistetavalt, et see on juba suletud ning nõnda veetsime aega, vaadates läbi 

raudvarbadega aia mööda muruplatsi tuterdavat kilpkonna ning pildistades Hadrianuse kaart, mille tagant 

sööstis mööda peatänava autovoog. 

Järgnes terve pikk eepos arusaamatusi, valesti mõistetud teejuhiseid ja kiirustavat kõndimist kord ühes, kord 

teises suunas. Kui viimaks rendiautod üles leidsime, järgnes veel omajagu närvesööv eepos, mille kangelastaks 

olid meie vaprad autojuhid, kes visati halastamatu saatuse poolt Ateena liikluskaose otsatutesse voogudesse. 

Kaose keskel haarasime hotellist oma kohvrid ja kotid ning alustasime ohutulede, mõlkis autode, 

arusaamatute sõidueesõiguste, lõputute mopeedide ja mootorrataste ning otsatuna näiva kaootilise süsteemi 

keskel rännakut Delfi poole. Alles siis, kui Ateena jäi kindlalt selja taha ning meie ees laius lai kiirtee kui triip 

korda üldises kaoses, võis veidi kergemalt hingata. 

Teekond kulges mööda laiuvatest rohelistest põldudest ja karjamaadest, silmapiiril kerkisid igas suunas 

sinakasrohelised künkad ja mäeharjad, millel aeg-ajalt vilksasid sihvakad tuulikud, mis oma rahulikus rütmis 

meile lehvitasid. Möödusime viinamarja- ja apelsiniistandustest, oliivisaludest ja väikestest maastikku laiali 

pudenenud talumajadest. Aeg-ajalt võis tee ääres silmata väikeste kiviste õigeusukirikute matsakaid kupleid 

või imepisikesi valgeid kabeleid, kuhu teekäijad hea õnne või tänu avaldamiseks küünlaid või lilli võivad 

asetada. 

Mida kaugemale me Ateenast jõudsime, seda maalilisemaks ja metsikumaks muutus meid ümbritsev maastik. 

Viimaks jõudsime suurematelt maanteedelt väikestele kuumavatele asfaltteedele, mis juhatasid meid 

aegamööda üha kõrgemale mägedesse. Nüüd ääristasid käänulist teed juba kõrged kaljused mäenõlvad, mida 

katsid erinevad madalad ja värvilised rohttaimed ja kääbuspõõsad. Orgudes ja laugematel platoodel laiusid 

hõbedaste lehtedega oliivitihnikud, millest tumedate sammastena sirgusid välja kiitsakad küpressid. Kohale 

jõudsime hilisel õhtutunnil, kui päike oli juba vajumas madalale meid igast küljest piiravate mägede vahele. 

Peatusime väikeses Delfi linnas, mis asub ajaloolisest pühapaigast kiviviske kaugusel. Linnake on end 

astmeliselt mäenõlvadele sättinud ja koosneb kahest kitsukesest ühesuunalisest peatänavast, mida ääristavad 

sümpaatselt romantilised madalad suurte rõdudega majakesed. Meie sättisime end sisse ühte 

peatänavaäärsesse perehotelli, kus kohalik abielupaar meid avasüli vastu võttis. 

Kuigi toad olid tagasihoidlikud, sisaldasid maailma kõige miniatuursemaid dušinurki ning neis valitses täielik 

elektripistikupuudus, korvas selle täielikult hotelli ülim rahu, mis pärast Ateena kaost tundus seda 
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uskumatum ja kontrastsem. Tubade väikesed rõdud avanesid kas unelevasse tardumusse suikunud 

peatänavale või astmeliselt kaugele allapoole laskuvale rohelisele orule, mille põhjas sinas merelahe sopp. 

Kui olime end lahti pakkinud, ronisime kitsukesest majade vahele peidetud põiktänavast väikesesse 

supermarketisse, et osta banaane ja päikesekreemi. Esmamainitut selleks, et kõhutühjust veidi leevendada, 

teist selleks, et oma leekivpunaselt õhetavaid näolappe järgnevatel päevadel veidi tagasihoidlikumana hoida. 

Õhtust sõime täielikult inimtühjas tavernis, kust avanes vaade mustavalt soojale ööpimedusele ning 

merelahte ääristava linnakese heledatele pärlendavatele tuledele. Öö saabus sedapuhku vara ja väsinult. 

 

Gerly24 

Hotelli (Aristoteles Hotel) hommikusöök oli üllatavalt kõhtutäitev - just täpselt nii palju, et meie 

poolpidused kõhud ära täita ning meid piisava uue energiaga varustada.  (Tagantjärele võib ilmselt tunnistada – hea 

et meil võrdlusmomenti tol hetkel veel käepärast polnud) 

Kuna check-out oli kl 12, saime loa jätta oma kohvrid hotelli keldiruumidesse - seniks kuni uuesti Akropoli 

avastama asusime. (Selgus, et värske peaga on metroojaama oluliselt keerulisem leida, kui eelneval õhtul). 

Jõudes Akropoli juurde, seadsime sammud sissepääsu suunas - seekord oli seal aga masside kaupa turiste 

(tsiteerides Sulevit: "kus lasteaed maha põles?" andes mõista, et me saime kuulda laste lakkamatut kisa ja 

hõikeid). 

Akropol ise - no... jah. Palju tellinguid, kraanasid ja puurivaid masinaid. Palju rahvast! Natuke varemeid. Mu 

kujutelmas nägi see ehk pisut suurem välja - ilmselt piltide ja skeemide tõttu, mida eelnevalt näinud olin. 

Algsetest hoonetest on seal hetkel "püsti" vaid Parthenon, Erehchteion, Nike tempel ja Propülee. Teatritest 

(mis olid ühed mõjukamad objektid emotsionaalselt) nägime Dionysost ja veidi uuemat ja agaramalt 

taastatud Odeionit. Ilmselt suurim efekt mis Akropol mulle jättis, oli dooria sammaste massiivsus. Ka sealsete 

teiste varemete mastaapsus selgub tegelikult neid ise alles kohapeal nähes. Sketsisime Kadriga enamjaolt 

                                                           

 

24
 http://gerlykreeka.blogspot.com/ 
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Erehchteioni juures ja kandis. Ilm oli vahelduva pilvisusega ja tuuline. Ilmselt oli see ka üks põhjustest, miks 

me ei tundnud päikese kõrvetavat toimet oma nahal. Nägu ja käed (see osa mis jaki käistest välja ulatus) on 

värvunud praeguseks kenasti punaseks. 

Peale Akropoli tegime söögipausi, mille vältel leidsime Kadriga imelise kiirtoidukoha ning tegime tutvust 

Kreeka kohaliku tänavatoiduga – ehk pita leib kana souvlaki või gyrosega – mmmmmm...! Olles kõhud 

parajalt täis tankinud, seadsime sammud Zeusi templi juurde, mis aga selgus, oli selleks päevaks juba suletud. 

Võtsime rendiautod (Sulevi, Anneli ja rendikoha otsimine oli ka paras trall omaette) ja nii võis alata meie ralli 

Delfi suunas. Mägede lähenedes läks meel aina rõõmsamaks - kohale jõudes selgus, et Delfi on (eriti Ateenast 

tulles ja selle suurlinnaliku slummiga võrreldes) idülliline väike mägiküla oma nikerdatud rõdude ja väikeste 

tänavatega. Emotsioon on muhe ja mõnus; tekib tunne nagu oleks sattunud kusagile vahemereäärsesse Itaalia 

külakesse. Kõik tundub nii hurmavalt maaliline ja muinasjutuline. Hotell (Hotell Athina), kus ööbime, 

tundub olevat väike perefirma, mis annab sellele kohale vaid hubasust juurde; pererahvas ise on kreeklastele 

omaselt külalislahke ja sõbralik. Toad on rõdudega; alumise korruse toast avaneb miljonivaade mäele, orule ja 

kaugemal olevale järvekesele. Sõnukirjeldamatu. Võib öelda küll, et Delfisse jõudmine oli päeva tipphetk. 

Õhtune söömaaeg oli samuti ühes pere-restoranis, kus olime suure saali ainukesed kliendid. Sõime, jagasime 

päeva muljeid ning arutlesime oma päeval valminud sketside üle. Mu enesekriitika küll materdas mu 

visandatud teoseid, kuid kuuldes Sulevi tagasisidet, olin ma siiralt, ent meeldivalt üllatunud ning ilmselt 

andis see ka uut jõudu ja (enese)kindlust järgmiste sketside kallale asuda. 

Nüüdseks oleme tagasi oma tubades, väsinud tänasest pikast päevast - kuid seda vaid positiivses mõttes. 

Blogime ja tunneme rõõmu pehmetest vooditest ning horisontaalsest asendist. 

//Just juhtus väike vahejuhtum dušši, väikese rätiku ja sillerdava ihuga, mis andis meie õhtu lõpetuseks 

mõnusa naeruteraapia... Ma ei saa seda siinkohal paraku edasi anda - tervitaks lihtsalt Annelit! // 

Seniks aga - järgmise sissekandeni. 

 

Olja 

Kohutav öö seljatatud suundusime uurima, kas hommikusööki ka saab ja mida pakutakse. Söögiruum 

meenutas mingit vana filmi. Ei teagi täpselt millist, aga mitte midagi positiivset. Rahvas tundus ka seal kergelt 

kahtlane. Eriti üks räsitud väljanägemise mees, kes meid kõrvallauast aegajalt jõllitas.  
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Söögiks oli sai, keedetud muna, viil vorsti/juustu, topsike keedist. Sai võtta juurde teed, mahla, kohvi. Ja 

sellise menüüga olid pea kõik hommikusöögid, kuigi mahl ja kohv polnud suuremas osas midagi väärt. 

Teisel päeval mõistsime ka seda, et Kreeka wifi tähendab enamasti teoreetilist võimalust, et su tehnikaseade 

leiab mõne võrgu, heal juhul proovib sellega ühineda ja äärmiselt ebatõenäoliselt ka ära ühendab. Sellele 

järgneb veel väiksem tõenäosus, et ühendatud wifi-ga saab teha midagi enamat kui WhatsApp'is õele lühikese 

tekstisõnumi saata. 

Hommikuste toimetuste järel suundusime Akropolile. Ma tõesti ei jõudnud ära oodata, millal ma sinna ülesse 

saan ja oma silmaga näen seda pilti, mis on trükitud igasse ajaloo raamatusse. Odeioni juures mulle meeldis. 

Ma ei tea, kas asi oli selles, et sellel kaljunukil, kust me seda vaatasime olid mõnusad kivid, vähe rahvast, 

rahulik õhkkond või oli see lihtsalt lummav. Ilmselt natuke mõlemat. Tol hetkel ma tundsin, et ma võiks seal 

kivil lihtsalt istuda ja seda vaadata.  

Propülee ei tekitanud mingit emotsiooni. Suur hulk väikeseid lapsi (kohati pidi vaatama, et neile otsa ei astu), 

kes kõik siblisid, valjul häälel rääkisid ja kilkasid. Jube. Kogu rahu, mis oli valitsenud odeioni ees oli kadunud. 

Ma olin tõesti sinisilmne, kui kujutasin ette, et hommikul on Akropolil sama rahulik kui oli olnud eelmisel 

õhtul. 

Peatusime propülee esimese samba juures, et teha pilti. Automaatselt toetusin poseerimiseks ühele sambale, 

kui kuulsin tagant kurja tädi häält: "Don't touch the marble." Tõmbusin ehmatades tagasi. Hetk hiljem avastasin, 

et igal pool olid ka vastava kirjaga sildid, millest ükski enne patustamist mu nina alla polnud sattunud. 

Faktina võin lisada, et koertele need sildid ei kehtinud. Kohalikel töötajatel olid ka kindlad nipid, kuidas oma 

antiikset keskkonda kaitsta. Niipea, kui keegi kippus midagi näppima, hakati kuskilt putkadest vilistama. 

Jalutasime propüleedest üles ja mõtlesin, et nüüd kohe jõuame Akropolile. Näen seda vaatepilti, millest juba 

mitu kuud erinevates ettekannetes sai räägitud. Tunnen kui võimas see omal ajal oli. Aga selgus, et ma olen 

vist tundetu. Jõudsin üles ja ei mingit emotsiooni. Lihtsalt vaatasin, pildistasin ja mõtlesin, et nohjah. Ala oli 

väga tühi, samas täis tellinguid ja nummerdatud kive. Kellelgi tuli pähe isegi geniaalne mõte, et varastaks ühe 

kivi ära, saaks rahvusvahelise skandaali tekitada. Sulev oli ka tellingute suhtes optimistlik: inseneritudengid 

tulid kivihunnikuid vaatama, aga näed, vedas... :D 

Nüüd oli aeg kõige keerulisema ülesande jaoks. Tuli leida sobiv koht kust ja mida sketsida. Kuna mitte miski 

mind ei kutsunud, otsustasin valida kõikvõimsa Parthenoni. Sketsbuuki esimene lehekülg, tähendab, et see 

peab ikka ilus olema. Hakkasin entusiastlikult joonistama, kui sain aru, et ma ei suuda isegi kõiki sambaid 
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leheküljele mahutada, rääkimata veel mingist propotsiooni tajust. Uskumatu, aga joonistamist raskendas ka 

teadmine mu peas, et dooria sambal on entaas ning mu käsi lihtsalt keeldus tegemast muud kui eriti 

ülesöönud sambaid. Asi oli jõudnud nii tupikusse, et isegi kustukumm poleks päästnud. 

Keerasin lehekülje, kuid ei andnud alla. Uus katse teha korralik Parthenon. Seekord sain pildi ka valmis. 

Lõpptulemus oli täpselt nii hea, et oli võimalik aru saada, et tegemist on ilmselt kreeka templiga. Järgmise 

otsustasin teha ühe detaili. Valisin samba kapiteeli koos friisiga. Joonistasin samba, friisi ääred, triglüüfid. Ja 

siis metoop, mis näeb välja, nagu äpardunud hüljes või merikilpkonn. Loobusin, panin sketsbuuki kinni, tegin 

jaapanlastest iPadiga pilti ja läksin edasi. 

Tahaks mainida, et kõigi nende sündmuste kõrval vähenesid mu salvrätikute varud hirmutekitava kiirusega.  

Tegin Akropolile ringi peale ja kuna sketside päeva miinimum polnud täis joonistatud, läksin tagasi odeioni 

juurde. Istusin valimata vaadet kivile ja hakkasin joonistama seda, mida mu vaatel pakkuda oli. Endiselt oli 

koht rahulik, kui mitte arvestada ülikülma tuult ja kõrvetavat päikest. Ühel hetkel sain aru, et mulle meeldib 

olla seal ja sketsida. Pilti ei pidanud paberile vägistama, nagu oli eelnevalt juhtunud üleval. Ma küll ei saa 

väita, et ma panin pliiatsi paberile ja kõik kohe ilmus õigetes mõõtmetes, proportsioonides ja detailides, nagu 

mõnes motiveerivas videos. Kustukumm sai ikka parajalt soojaks, kuid olin lõpptulemusega rahul. Selle 

hetkega sündis mu armastus sketsimise vastu! :D 

Et asi liiga ilus ei tunduks, pean ütlema, et ka odeioni juurde ilmus mingil hetkel oma 10 lastegruppi, nii et ma 

lihtsalt pidin paberi ja pliiatsi kõrvale panema, kuna neist ei olnud läbi näha. Tipphetk oli see, kui üks poiss 

otsustas jalaga lihtsalt liiva kaapima hakata, aga loomulikult ta ei pannud tähele, et kõik lendab mulle näkku. 

Olles pidanud seda minuti jagu taluma, hõiskasin tema poole: hei!. Siis ilmus välja ka poisiga ühes grupis olev 

abivalmis tüdruk ja korjas ta sealt ära. Varsti olid lapsed kadunud ja ilus hetk võis jätkuda. 

Pärast akropoli avastamist oli õige aeg toituda. Mina, Anneli, Minea ja Sulev sattusime sööma kuskile pea 

jalutustänaval asuvasse restosse vms. Loomulikult istusime õues ja meie sealviibimise aja jooksul jõudsid nii 

mõnedki tüütud tüübid tulla laua juurde, et määrida pähe igasuguseid vidinaid, mida nad parasjagu müüvad. 

Sulev jäi endale kindlaks ning ütles igale juurdeastuvale eesti keeles, ei ma ei taha midagi osta, mis mõjus päris 

hästi. Ühel hetkel süvenesin korraks telefoni, kui kuulsin, et Sulev on jälle kellegi ära ajanud. Tõstsin pilku ja 

nägin, et lauast eemaldub väike tüdruk ja siis nägin, mis tal käes on: see mida ta müüa üritas olid 

s a l v r ä t i k u d !  Tol hetkel minu jaoks absoluutne defitsiitkaup. Kuid kõik reisikaaslased olid väga 

abivalmid ja nõus mulle oma salvrätikupakke ulatama, kui kuulsid, et mul neid vähevõitu on. Tänud. 

 
 

Kadri Mets 
Nike tempel 

 

Gerly Toomeoja 
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40 

Reede, 5. aprill 

Nüüd suundusid Anneli ja Sulev rendikatele järgi ja meie, kõik ülejäänud Zeusi templit avastama. Kuid raske 

on avastada midagi, mis on suletud. Ma ei tea, mis loogika järgi nad sulgevad tööpäeviti nii populaarsed kohad 

juba kell 3. Enivei, nüüd tuli Anneli ja Suleviga kokku saada. Leppisime kokku, et ka meie lähme rendikate 

laenutuse juurde. Plaan lihtne, aga mis edasi sai... pikad telefonikõned püüdlustega selgitada kus oleme meie, 

kus on rendikate laenutus, kuhu liikuma peab, kui kaugele... Kõndisime mitmeid kordi edasi-tagasi suutmata 

õiget kohta leida. Ja mis välja tuli magic, magic, me lihtsalt olime koguaeg valele poole läinud. Lõpuks jõudsime 

kohale ja tegime tutvust uute sõpradega: Golf ja Civic. 

Ateena liiklus oli parajalt segane. Lühidalt: sõites neljarealisel teel võid olla kindel, et ilmselt üle kuue auto 

korraga kõrvuti ei sõida. Kui autojuht näitab suunatuld, siis ta ei ole kohalik. Punase tule taga kogunevad 

tsiklimehed nagu sipelgad kokku, rohelise tule süttides hajuvad sama kiiresti. Rolleriga sõites kiivri 

kandmine on harv nähtus, pigem on tavaline vaatepilt, kus rollerijuhi taga olev isik teeb suitsu ja naudib 

niisama sõitu. Kui auto on ilma mõlgita, siis ei saa see olla vanem kui paar päeva. 

Jalakäija seisukohalt: kui põleb roheline tuli, siis on lootust, et sind lastakse üle tee. Mõnikord võib näha 

valgusfooride juures ka liikluse reguleerijat, kes justkui kinnitab foori poolt öeldut. 

Suutsime suuremate jamadeta Ateenast siiski välja saada. Civicul abiks Tomtom ja Golfil Garmin. Ning kuna 

Tomtom ja Garmin pole alati marsruudi suhtes samal nõul, siis kiirteele jõudes läksime lahku. Mõlemad Delfi 

poole, kuid igaüks oma teed mööda.  

Meie suund oli mööda kiirtead ja üsna peagi olime kohal. Delfi on mõus linnake mäe küljel, kus pea iga tänav 

on erineval tasandil. Leidsime teise ringiga oma hotelli Athina üles. Mõnus, pisike ja hubane. Ka hotelli 

pidajad olid äärmiselt sümpaatsed inimesed.  

Meie toas oli 4 äärmiselt kõrvuti asetatud voodit. Rõdu, kust avanes ilus vaade mägedele. Kuna olin eelmisel 

ööl külmetanud ja meie toas varutekke polnud, võtsin Kadri-Gerly-Anneli-Minea toast ühe juurde. Toa 

suurim miinus oli pistikute arv. Kui neljal inimesel on vaja laadida telefoni, fotoka akusid ja vahepeal juukseid 

föönitada, siis ilmselgelt ühest pistikust ei piisa. 

Oodates teist seltskonda suundusime supermarketisse. Esiteks, et sinna jõuda, pidi korraliku trepijooksu üles 

tegema. Teiseks, see supermarket oli nii super, et omal aja väikeses Mõisaküla Muraka poes oli ka 5 korda 

suurem valik kaupu. Kuid, mis peamine, seal olid salvrätikud ja muud mul tol hetkel vaja polnudki. Kui 

küsisime, mis kellani pool lahti on, saime vastuseks: umbes kümneni. Ei midagi konkreetset. 
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Ühisel õhtusöögil tegime ka sketside vaatamise. Olin natuke ärevil, sest teades, millised mu Parthenonid välja 

näevad katsin naerupahvaku alla sattuda. Aga ei, õnneks olid kaaskodanikud mõistvad või siis lihtsalt 

viisakad ja tegid näo, nagu nad saaksid aru, mis pildi peal on. 

Õhtul enne magama minekut avastasin, kui kõvasti mul tegelikult on nägu ära põlenud. Nii mõnelgi oli küll 

hullem, aga niigi nuuskamisest valusat nina põlenuna on topeltvalus nuusata. Jätsin õhtuse veini vahele, et 

saaks mingitki rohtu sisse süüa. Esimene mõte oli Coldrex, aga kuna hotelli tädi ütles, et vee keetmiseks 

läheks 40 minutit (???), siis ta ei taha seda ette võtta. Mis seal ikka, leppisin paratsetamoli tabletiga. 

Anastasia Osadtšaja 
Parthenon 

— 

Erechtheion 
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Ateena 

Argo Ingver 

Poseidon ja Ateena võistlesid selle üle, kummast saab linna kaitsejumal. Nad otsustasid, et see, kes annab linnale parema 

kingi on võitja. Poseidon andis allika  ja  Ateena  oliivipuu,  mille  vilju   ja  õli  rahvas  sai  kasutada  mitmel erineval 

viisil,  nagu näiteks ka valgustuseks. Nii jäi Ateena võitjaks. 

Müüt Ateenast 

Tänapäeval on Ateena Kreeka pealinn, mis on praegu pidevas muutumises ja kasvamas nii põhja kui ka itta. 

Ateena on poliitika, majanduse, äri, tööstuse ja kultuuri keskus. Eeslinnadeta on Ateena üsna „pisike“ - 

peaaegu et võrreldav Tallinnaga – 39km2 ja 664 000 püsielanikku, kuid  arvestades  ka  eeslinnasid  kasvavad  

näitajad  märgatavalt  –  vastavalt  2930  km2   ja 3 750 000 elanikku (2011 aasta seisuga).  Kust sai alguse ligi 

3000 km2  kasv eeslinnade näol ja üle 3 000 000 suurune  populatsiooni  tõus?  Kas  ühe  suurlinna  allakäik  

või  ülestõus?  Kõik  vastused  on ajaloos. 

*** 

19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kasvas Kreeka tasapisi, stabiilselt, miski ei tundunud teda häirivat. 

Ühel hetkel sai ta nautida rahvasuus tiitlit „Ida-Vahemere Pariis“, kuid see lõppes järsult aastal 1923. Alates 

Esimese maailmasõja puhkemisest alates oli Türgi ja Suur- Britannia,  Prantsusmaa,  Itaalia,  Jaapani,  Kreeka,  

umeenia,  Jugoslaavia  vahel  sõjaline tegevus. Viimaks aastal 1923, 24. juulil sõlmiti Šveitsis Lausanne’s 

rahuleping, mida tuntakse linna nime järgi. Selle tulemusena immigreerus Ateenasse ligi miljon põgenikku 

Türgist. Seda võibki nimetada Ateena allakäiguks ja betoonelamute leviku alguseks. 
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Teine maailmasõda tõi Ateenale ja Kreekale suuri kannatusi. Saksamaa okupatsiooni tulemusena suri palju 

kreeklasi, aga see kord mitte sõjaliste tagajärgede tõttu, vaid suure nälja pärast. Teise maailmasõja ajal hukkus 

rohkem ateenlasi nälja kui vaenlase tule tõttu. Seda piina pikendas veel kohe pärast Maailmasõda alanud 

kodusõda. 20. Sajandi keskpaik oli väga must aeg Kreeka ja Ateena jaoks. 

50ndatel alanud industrialiseerimise programm, mida USA toetas, tekitas taas suure populatsiooni kasvu. 

Paljud inimesed lähedal olevatelt saartelt ja Ateena läheduses olevatest küladest kolisid pealinna Ateenasse, 

lootes leida endale uus elupaik, uus algus, uus töökoht – kõik oli nende suhtes hästi, aga Ateena sai taas kord 

tagasilöögi. Taaskord hakkas levima, üsna  klassikalise  arhitektuuri  vastaline,  betoone  suurelamute  ehitus,  

mis  lõi  väga  suure kontrasti Ateena antiikkultuuri pärandi ning äärelinna arhitektuuri vahel. 

Kui juba tundus, et asjad hakkavad paremuse poole liikuma, siis tühistas selle täielikult 60ndate keskpaik. 

Perioodi vahemikus 1967-1974 tuntakse kui „Sõjaväehunta“ või siis kolonelide diktatuuri nime all. Sõjaväeline 

režiim algas 21. aprilli hommikul 1967 aastal Kreeka sõjaväe kolonelide juhitud putšiga, mis võttis üle 

valitsuse. Kõik poliitilised parteid keelati. Režiimi eellugu pärineb pärast Teist maailmasõda, mil 

kommunistide juhitud vastupanuliikumise ja eksiilist tagasi tulnud valitsuse vahel puhkes kodusõda. 

49.aastal lõppes kodusõda   kommunistide   lüüasaamisega.   60.ndatel   toimus   mitmeid   muutusi   

poliitikamaastikul. Toimus rahutusi vasakpoolsete ja parempoolsete sõjaväelaste ridades. Parempoolsed, 

kartes, et neist võitakse tahta lahti saada, korraldasid 67.aasta aprillis riigipöörde. Esmalt üritasid kolonelid 

teha koostööd kuninga ja teiste poliitikutega, kuid see oli tulutu, ning otsustatigi vastumeelsetest 

poliitikutest lahti saada. Kolonelid viisid läbi erinevaid reforme ja sealhulgas ka kummalisi nagu näiteks 

meestele lühikese soengu nõude ja naistele lühikese seeliku kandmise keelu. Aina rohkem ja rohkem hakkas 

olemasolev režiim meenutama diktatuuri  –  salapolitsei,  mis  jälgis  riigis  toimuvat,  põhjuseta  

arreteerimine, rangelt kontrollitud meedia ja kohtusüsteem, vabade valimiste puudumine, parlamendi 

kaotamine, kõik otsused võtsid vastu kolonelid. 

Kolonelide diktatuur sattus kriisi 1974.aastal, kui nad aitasid Küprosel vahetada demokraatlikult valitud 

president nende äranägemise järgi valitud presidendi vastu. Riigipöördega tuli võimule fašistlik hunta, kes 

hakkas taotlema saare ühendamist Kreekaga. Antud sündmuse tulemusel tõi Türgi oma väed Küprosele ja 

hulk saare inimesi jäi kadunuks. 23.juulil 1974 aastal lagunes Kreeka Kolonelide diktatuur ja endine 

peaminister Constantine Karamanlis kutsuti tagasi kaheksa aastasest pagendusest Pariisis. 
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20. sajandi lõpp ei tõotanud esmalt väga midagi head  – järgmised kaks aastakümmet ei toimunud  

poliitikamaastikul  väga  midagi ning  linnal  lasti  edasi „kukkuda“.  1980ndate  lõpuks  oli  Ateena  juba  

saavutanud  väga  halvamaigulise reputatsiooni – üks suurima liiklusummistuse ja reostusega linn Euroopas. 

1990ndad olid pöördepunktiks, mil poliitikud viimaks mõistsid, et on aeg radikaalseteks muutusteks ja 

lahendusteks. Pärast ebaõnnestunud pakkumist korraldada 1996.aasta Olüpmpiamänge, said nad 

inspiratsiooni programmile, et viia Ateena 21. sajandisse. 2004.aasta Olümpiamängud kiirendasid kordades 

paljude projektide valmimist nii era- kui ka avalikus sektoris. Suurimateks muutusteks olid suur teede- ja 

metroovõrgustiku laiendamine ja uue rahvusvahelise lennujaama rajamine. 

Pärast 2004.aasta Olümpiamängude perioodi üllatas Ateena kogu maailma, et ta suutis edukalt korraldada nii 

suure ürituse. Miljardid eurod kallati linna taasarendusse, alates transpordi infrastruktuurist ja staadionitest 

kuni jalakäija territooriumist ajaloolises keskuses. Suurejoonelised linna kaunimaks tegemise projektid 

eemaldasid koledad reklaamtahvlid, sillutasid teid, uuendati linna parke ja väljakuid, toimus mass-taimede-

istutamine. Olümpia pärand ongi see, milline Ateena, totaalselt erinev, on – atraktiivsem, puhtam, rohelisem 

ja palju efektiivsem pealinn, kuigi ta on ikka veel väljatöötamisel ja võitlemas põhi infrastruktuuridega nagu 

prügimajandamine. 

20. sajand oli muutuste aeg kogu maailmas, kuid Ateena tegi väga suure muutuse läbi. Tagantjärgi vaadates 

tundus suurem osa sajandist üsna lootusetu ning masendav, kuid õnneks sajandi vahetus tõi Ateenasse uusi 

tuuli. Teades ajalugu ning esmalt kõndides ning olles selles keskkonnas, ei oskakski arvata, et minevik oli 

nõnda tume. Praegust tendentsi arvestades võib loota, et linn areneb edasi – ikka paremuse poole – ning 

üldkokkuvõttes Kreeka kosuks oma majanduslikest  probleemidest,  et  oleks  ka  tulevikus  võimalik  minna  

nautima antiikarhitektuuri mitte betoonkarpe. 

 

Allikad 

http://wiki.gomaailm.ee/wiki/ateena/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Athens 

Lonely Planet 2008 

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lausanne 

http://et.wikipedia.org/wiki/Kolonelide_diktatuur 
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Kadri 

 “Not all those who wander are lost.”  

 J.R.R. Tolkien 

Mõnus hommik Delfis. Imearmas perenaine pakkus maitsvat hommikusööki. Delfi. Delfi. Delfi. Sõitsime 

linnast natuke välja, et Tholost külastada. Enam ideaalsemas kohas see vist paikneda ei saakski. Mäe küljel, 

ümbritsetud oliivipuudest ja küpressidest. Vesi vulises tillukeses ojas ja liblikad lendlesid ringi. Milline küll 

tuleb suvi, kui esimene liblikas, mis näed on suurem kui rusikas ja kirju koos kahe öökulli silmaga? 

Ümbritsevad aasad ja õitsevad lilled, kõik lõhnad nagu Eestimaa suvi. Istusime kividele, et kuulata Pireti 

ettekannet. Kõik oli kuidagi nii idülliline, et minu näpud hakkasid sügelema.. pidin hakkama joonistama! 

Nõnda me siis kõik ka sketsisime. Järgmine suund oli Apolloni templisse. Veidi sealt samast mäest ülesse. 

Matkasime palavusega tasapisi mööda mäge ülesse peatudes erinevate objektide juures. Templid, teater ja 

kõige kõrgemal staadion. Tegime veel ühe pausi sketsimiseks. Päris huvitav oli sketsida kui keha oli 45-

kraadise nurga all. Uudistasime muuseumi. Kuidagi ebareaalne mõelda, et seal samas ma nägin oma enda 

silmaga maailma kuulsaid kujusid, millest igas kunstiajaloo raamatus pilte leiab. Ju ma eeldasin midagi 

suurejoonelisemat, pikki järjekordi ja rahvast tunglemas, aga ei... Pooltühi muuseum ja kõigest kujuga koos 

pilti teha ei või! Nojah, mis seal ikka. *arhailine naeratus* 

Sõitsime tagasi Delfisse, et keha kinnitada. Hotelli perenaine soovitas ühte ligidal asuvat tavernat. Tõesti, see 

oli super! Hea toit, head hinnad ja Kreeka parim wifi! Haha. 

Õhtuseks ettevõtmiseks otsustasime vallutada Parnassose mäe! Oh boy oh boy, mis meid ees ootas! Sõitsime 

mägede vahel lõputult ja lõputult, maastik muutus aina mägisemaks, lumisemaks, külmemaks.. ja minu 
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eufooria tase tõusis aina kõrgemale. Ilmselgelt suundusime me suusakuurorti poole ja pole ime, et mind oleks 

sinna võinud jättagi. Sõitsime seni kuni tee sai otsa. Ja kus see sai otsa? SUUSAKUURORTIS. Ma ei teadnud, 

kas nutta või naerda. Õnneks või õnnetuseks see oli sel päeval suletud. Noh ja hooaeg on tegelikult läbi, lumi 

nägi päris kole välja, aga.. there are no bad days on the mountain. Igatahes enough about my rant. Tegime erinevates 

kohtades peatusi. Pildistasime i m e l i s i  vaateid. Trotsisime tuult ja külma. Mängisime lumega. Ja ma polnud 

ainus, kellest pisikene laps sai! Olja ja Gerly tõstsid hiiglaslikke lumekamakaid ja Sulev muheles t-särgis! Nii 

vahva oli! Sel hetkel oli meil ilmselt nii suur äratundmisrõõm, et keegi ei osanud muud teha kui itsitada! 

Suundusime tagasi Delfisse, kus õhtul suveniiripoode rüüstasime ja õludega hotellis sketse üle vaatasime. 

Minu päeva kokkuvõte: OMG. LUMI. MÄED. Ma olen kodus. Kas ma võin siia jääda? Väsinud, aga õnnelik 

plika. 

 

Sulev 

Kokkulepitud ajani autode juures Kastaalia allika lähedal on veel aega, siis korrastaks vahepeal omi mõtteid. 

Tänane päev (ka eilne õhtu) on kuulunud Delfile. Siiani on olnud, Ateenaga võrreldes, kõik lausa super: ilm on 

ilus (loe: päikeseline ja soe), turiste on vähe, hinnad odavad, öömaja esmaklassiline - ju oleme Apollonile 

olnud meele järgi ja toonud Dionysusele piisavalt ohvriande. Kevad! 

Eilne õhtupoolik Ateenas, peale pisukest lõunapausi, kujunes üsna autokeskseks. Läksime Anneliga AVIS-se 

renti otsima, teised pidid Zeusi templiga samal ajal tutvust tegema. Huvitav on see kreeka keel ja selle 

ümberpanemine inglise keelde. Mu väljaprinditud voutšeril oli kirjas, et rent asub Syngrou 23. Tom-Tom 

teatas, et sellist majanumbrit ei ole olemas ja kohalikud linnakaardid sellist tänavanime ei tundnud. Küll 

teadsid kohalikud, et autorendifirmad asuvad kõik Sigrou (Συγγρού) tänaval ja see on peaaegu Zeusi templi 

külje all, ehk kesklinnas. Peale väikest jalutuskäiku olime kohal, paberid täidetud võtmed käes (üks 

rendiametnik meenutas ilgelt Peeter Oja). Järgnevatel päevadel pidid meie uued sõbrad olema VW Golf ning 

Honda Civic - mõlemad läikivmustad. Tänu sellele, et Ateenas kehtib mingi idiootne reegel, mille kohaselt 

peale Akropoli muud varemetehunnikud suletakse kell 15.00, tuli varsti hädaabikutsung. Omaette 

kommunikatsiooniime oli kordamööda telefonis seletada, kus autorent asub, ent varsti oli seltskond autodes 

ning teel hotelli asjade järele, et siis Ateena tolm jalgelt pühkida. 
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On omaette elamus hüpata harjumata auto rooli Ateena kesklinnas. Esimese harjutusena tuli rendikoha ees 

teha üks kaskadööritrikk: sõita üle 15 cm äärekivi kolmerealisele tiheda liiklusega tänavale. Õnneks tekkis 

teine, pisut vähemambitsioonikas võimalus sõita mööda kõnniteed foori alla ja - tuld! Ateena linnasõit ise on 

põnev: surmapõlgavad rollumehed, kiiver rippumas käsivarrel (miks pagan nad seda üldse kaasas veavad? - 

Styxi paadimehele kingituseks?) mööduvad paremalt ja vasakult, kollased taksod ristlevad nendega võidu, 

suunda ei näidata, sõiduradadest ei peeta ja linnakiirus sõltub ilmselt horoskoobist - tüüpiline lõunamaa. 

Õnneks on olemas Tom-Tom ja ohutulede nupp, mida siin riigis kasutatakse vabalt (näiteks, et keset teed 

seisma jääda ja omavahel chattida)... 

Tee Ateenast Delfisse kujunes rahulikuks ja meeldivaks. Päike vajus vaikselt horisondi poole, erinevad 

külateed viisid kilomeeter-kilomeetrilt lähemale Delfile (Golfi kaotasime silmist juba Ateena äärelinnas). 

Tegime paar peatust üha maalilisemaks muutuvate maastike pildistamiseks ja kohvipausiks ühe pensuka 

kohvikus - Cafe Ipanema. Arusaamatu, miks peaks keset Kreeka põlde olema kohviku nimi Cafe Ipanema 

(takkajärgi tarkus - see on kohvikuteketi nimetus, mis müüvad Ipanema espressot)? Kohvikuga seoses 

meenub vinge tuul, mis põldude vahelt hoogu kogudes veeretas mööblit ja prügikaste parklas... 

Hotelli Athina leidmine õnnestus teisel ringil - Delfi tänavad on ühesuunalised ja paiknevad erinevatel 

tasanditel, peatänavaid ühendavad kitsad trepid. ...Nagu kirjutab Pausanias: 

 "The city of Delphi, both the sacred enclosure of Apollo and the city generally, lies altogether on sloping ground. The enclosure is 

very large, and is on the highest part of the city. Passages run through it, close to one another."25 

Hotell tundus õdus, pererahvas meeldiv. Tundus, et eelmise õhtu avapidu Ateenas oli meie inimesed 

väsitanud, mistõttu õhtu hotellis tõotas tulla pigem pikk ja unine - Argo istus voodil, nina läpakas ja 

tüdrukute plaanid esialgu olid seotud (vist) supermarketiga... 

Peale lühikest jalutuskäiku leidsin täiesti tühja taverna vaatega pimedatele mägedele pimeda taeva taustal 

(kõlab paeluvalt).  Ehmatanud naeratusega ettekandja oli esiti hirmus üllatunud, leides mingi karvase mehe 

lauas istumas ja akent lahti kangutamas, ent kui tellisin veini ja lamba-souvlakit, tuli ta näole kerge 
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rõõmuvirve. Kaua sa hing ikka üksi tinistad - niisiis helistasin Kadrile ja mangusin rahva kohale - et üle 

vaadata esimesed sketsid Ateenast. (Takkajärgi Tartus olles arvan, et sain sellel õhtul reisi ühe parima söögi. 

Ma ei tea, kuidas seda lambaliha oli tehtud, kuid see maitses imehästi). Lahkusime kõrtsust peale 

paaritunnist jutuajamist peale seda, kui uue kannutäie veini tellimise asemel hakkas peremees häbelikult 

rääkima sellest, et tegelikult juba tund aega tagasi tahtsid nad hakata sulgema. Palusin siis kannu asemel 

klaasitäie ja arve. Kergendunult ohates ruttas perenaine klaasi täitma ning peremees hakkas askeldama 

kaardimakseaparaadiga. "Dont be angry - they are just students...", ei saanud ma mainimata jätta... 

Kuna olin kiiruga asju pakkides unustanud maha kõik joonistamisvahendid, mõtlesin ärgates minna uurima, 

kas neid kusagilt saaks osta. Vanahärra retseptsioonist arvas, et Delfist võib sellega olla probleem, kuid 

vaadata võiks naaberlinnast Arachovast, kuhu on ca 10 kilti. Et hommikusöögini oli aega võtsin Civicu ja 

teele. Loomulikult ei saanud ma ei paberit ega pliiatseid, sest enamus poode oli veel suletud ja neis mõnedes, 

mis juba avatud olid, kirjatarbeid ei müüdud. Samas ei läinud käik kuidagi tühja. Eelmisel õhtul Delfisse 

sõites oli mägesid tunda serpentiinist, ent suurejoonelised vaated mattis üha tihenev hämarus. Tõusev päike 

värvis mäenõlvad sametiseks, kusagilt kaugemalt orust kerkiv suitsuvine laotus valge uduna alles varjujäävate 

nõlvade ette... Õhk oli vaikne ja klaar! Silmasin tee ääres üht BP kohvikut, kust avanes päris hea vaade 

mägedele. Keerasin sisse, kuid ahjuks nad veel kohvi ei pakkunud...  Ostsin siis vett ja sõitsin tagasi hotelli 

poole... 

Hommikusöögilauas selgus, et sketsimisega ma enam seanahka vedada ei saa, sest kõik on lahkelt nõus omi 

pliiatseid ja pabereid mulle laenama. Loomulikult - las higistab ise ka, muidu ajab ainult teisi taga. Seepärast, 

Tholose juurde jõudes olin varustatud korraliku pliiatsikomplektiga (sügav kummardus, Minea!) ja paberiga 

(aitäh, Argo!)...  

Autosid Kastaalia allika lähedale parkides selgus, et juba Vitruviuse poolt viidatud Tholose juurde pääseb 

ilma rahata. 

"Pythius wrote a volume on the Ionic temple of Minerva at Priene, and Ictinus and Carpion on the Doric temple of Minerva at 

Athens, on the Acropolis; Theodorus Phoceus on the vaulted temple at Delphi..."26 
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Nagu ei maksa midagi ka apelsinid liual päevinäinud suveniirimüüja laual (arvatavasti oli ta juba siis siin 

majakeses oma suveniiridega kohal, kui Odysseus siinkandis metssiga küttis). Ja see minek alla 

templivaremete juurde! Rohi tee ääres on kohati rinnuni! Kõik aasataimed õitsevad, männid oma tumekollaste 

puhevil isaskäbidega on justkui piduehteis, kusagil õitseb kirsipuu, kusagil mingi puu, mille sugukondagi ei 

julge pakkuda, viigipuud on hiirekõrvul. Tee ääres laulab ojake (ok - sajuvee renn vms) mägede tippudel 

sulavast lumest. Kuigi ma hommikul nägin, et Kastaalia allikas on kuiv, pole selles vulinas raske endale ette 

kujutada, et see vesi voolab üle just sellest basseinist, kus kangelased end enne Püütia mängudel ülesastumist 

pesid...  "...the water of Castalia, which is sweet to drink and pleasant to bathe in"27 

Ja mesilased! Kui Pireti ettekanne sai kuulatud, läksin head joonistamiskohta otsima. Kusagil endise Ateena 

Pronoia vundamendiplokkide vahel leidsin vaikse päikeselise koha, kus kasvas kõikvõimalikes värvides lilli, 

mille vahel toimetas arvatavasti sadu mesilinde, täites õhu suminaga, mis toob silme ette nood pildikesed 

suvedest vanaema juures, kus niitmata rohu sisse heinamaal võis tundideks end ära peita... Lisaks sellele olime 

seal (Delfit mõtlen) üksi - peale meie ei ühtegi inimest. Vabandust, siiski luuras kusagil suur vend - üks vilega 

tüüp. Ta ilmus ilmselt tuulest oma tiivuliste sandaalidega, kui keegi tüdrukutest proovis astuda üle Tholost 

piirava nöörtõkke.  Prrrrr! Don't touch! 

Hiljem kohtasime veel õige mitmeid viledega valvureid, kelle hulgast mõned seelikuga eksemplarid kasutavad 

liikumiseks kahtlemata luuda... 

Ma olen alati tahtnud joonistada nagu paljude raamatute illustratsioonid 1950-te sarjas "Seiklusjutte maalt ja 

merelt". Kui aga proovin ise niiviisi, siis tuleb välja mingi grotesk, eriti inimesed. Seepärast olen alati 

eelistanud ka pastellide või värvipliiatsitega pigem teha fantaasiavallast konkreetse vormita objekte, 

abstraktseid ornamente jm reaalsete vaadete asemel. Pastelle hoidsin käes viimati Nizzas 2010, pliiatsiga tegin 

vist midagi töövälist vist mõni aasta veel varem. Ok, vildika ja tuššiga on töö pärast vahetevahel vaja teha 

skemaatilisi ristlõikeid, mõni väljamõeldud vaade või protsessi kirjeldus jms - kuid see kõik on kaugel 

natuurist visandamisest. Seepärast, hakates oma esimest pildikest visandama, olin üsna närvis - nagu hakkaks 

ise taas eksamit tegema. Eks see esimene pilt (ja kõik teised riburadapidi ju ka järgi) polnud midagi erilist, 

kuid eriline oli see tunne, mis tekkis, kui asjad paberil hakkasid ilmet võtma. See rahulolu, tegemise rõõm, 
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tegemisest, mitte tingimata tulemusest, mida tundsin kunagi ammu-ammu ja mille olin arvanud olevat 

unustanud... 

Maanteest ülespoole jääv Vana-Delfi koos Delfi muuseumiga käis juba maksu alla. Tudengid said rahata, ma 

pidin taas kukrut kergitama 8 euri võrra. Ka lahustus mööda iidset teed mäest üles rühkides see päikeseline 

meeleolu, mis Tholose juures oli täitnud kõik meeled ajatuse, päikese ja rõõmuga. Siin oli turiste, tõsi 

võrreldamatult vähem Ateenaga, kuid siiski kohati häirivalt palju. Jalutasime Via Sacrat pidi mööda 

varakambritest, Apollo templini ja siis mäkke üles amfiteatrist mööda kuni staadionini. ... Ja siis taas 

joonistama.  

Delfi... Kui palju vahvaid pilte ja kirjeldusi, kui palju lugusid... Oli ju Apollo ise läbi selle koha, õigemini läbi 

püütia suu, rääkinud inimestega. 

Jah, vaated olid haaravad, maastik kaunis, kuid sellist tunnet, nagu paar tundi varem Tholose juures, uuesti ei 

tekkinud. Võib-olla üle amfiteatri vaadates oligi mõjuvaim just foon, kui kivihunnikud ise.  Võib-olla oli oma 

osa ka taevas, mis hakkas tasapisi, kuid järjekindlalt kattuma pilvedega. Kui lõpetasin viimast skitsi, kõndisid 

mööda mingid tüübid inglise keeles omavahel rääkides. Üsna mu selja taga ütles üks: "Why the people skeching 

everywhere? Is that their freaky daywork or something... Don't understand.". Mille peale ta kaaslane vastas midagi sellist, 

et küllap pole neil midagi muud tarka teha. 

Delfi muuseum on nagu jalutuskäik mõnes kunstiajaloo raamatus, täis asju, millele võiks panna sildi -  

"kohustuslik". Kes poleks siis näinud mõnes raamatus Polymedese vendi või Kaarikujuhti, mille kohta 

Gombrich kirjutab näiteks nii: 

"Nagu me näeme, ei püüdnud kunstnik kujutada tõelist nägu selle ilusate või inetute detailidega, vaid lähtus oma teoreetilistest 

teadmistest inimfiguuri ja näo kohta. Meil puuduvad andmed, kas selle vankrijuhi kuju sarnanes sellega, keda ta kujutas - võib 

arvata, et me ei saa rääkida sarnasusest sõna tänapäevases tähenduses. Ometi on tegemist tõepärase inimesega, kuju on 

imeväärselt lihtne ja kaunis."28 
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Muuseum on avar ja huvilisele huvitav, ekspositsioon just paras, et selle jõuab läbi vaadata ilma poole peal 

tüdimata (no kindlasti mitte iga potti ja münti, kuid skulptuurid jm küll). Ainus naljakas asi on see, et ei 

lubata inimesi skulptuuride taustal pildistada - mitte, et mul huvi oleks näiteks mõne Aphrodite torsoga koos 

pildile saada, kuid ma ei saa aru, miks sellised mõttetud pildid võiksid olla muuseumile vm kahjulikud? 

Muidu ei lubata sageli ilma eriloata eksponaate pildistada eeldades, et fotosid tahetakse publitseerida - selles 

osa takistusi aga ei ole. Ok. Mineraalvesi ja mingit sorti singi-juustu pirukas on otsas ja nagunii tuleb hakata 

auto poole liikuma... 

 

Õhtul hotellis... 

Minu päev on täkkesse läinud, kui ka kõik järgnev peaks kujunema täielikuks jamaks, siis minu doos on 

ikkagi käes... Auto on kräpp, mootor on nii kohvi, et vaid allamäge sõites saab käike alla vahetades võtta 

kurve peaaegu mõnusalt (piirini, et tagapingis kisa lahti ei läheks). Golf tundub, et liigub tõusul palju 

lõbusamalt, aga langustel kaovad nad täpiks silmapiirile... Ilmselt tuleb see sellest, et Anneli saab 

adrenaliinilaksu mingitest muudest asjadest (Amstelist hotellis, pakun :)). Üles minnes mõne koha peal tuli 

kasutada esimest käiku, mida ei olnud muidugi kõrvadel kuidagi ilus kuulata. Aga sellest pisut hiljem... Oleks 

selliseid mägiteid marsruudil rohkem! 

Delfi varemeteväljalt hotelli jõudes uurisime, ega vanapaar tahaks meile korralikku kreeka õhtusööki teha. 

Vastus oli viisakas, kuid kindel ei. Samas juhatasid eite-taati kätte tee tavernasse "Vakhos", mis pidavat 

ülelinna pleiss olema. Seadsime sammud söömamajja. Uksel ilutsesid kõiksugu kaardimaksemärgid - ime, 

mida naljalt siin riigis näha pole - keegi kaardimakset teha ei taha - ja lisaks 2012.a. TripAdvisori parima 

söögikoha tunnusmärk. Vaade mägedele klaasitud terrassilt, mis arvatavasti suvel on avatud oli ise juba 

tulekut väärt, lootsime, et toit ka. 

Lõuna oli meeldiv, kuid minu lambaliha 10 palli skaalal pigem 4 -  eileõhtuses söögikohas hotelli kõrval pandi 

sealse souvlakiga latt ilmselt liiga kõrgele. "Vakhose" lambaliha meenutas Baikali ääres söödud rahvussuppi, 

mis koosnes keeduleemest ja lehma tagajala põlvekedrast. Noh, Vakhose roal polnud leent, kuid muu oli 

suhteliselt sama... Teised vist oma roogade üle ei kurtnud. Ja veel üks tähelepanek, mis muidugi ei puuduta 

kõrtsu, vaid 21. sajandi algust... Kui veel 15. aastat tagasi võis reisimist iseloomustada salmiga Pogues'i 

loomingust: 
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Mother pack me bags because I'm off to foreign parts 

Don't ask me where I'm going 'cause I'm sure it's off the charts 

I'll pin your likeness on the wall right by my sleeping head 

I'll send you cards and letters so you'll know that I'm not dead29 

 

 ...siis praegu oli hea vaadata, kuidas üle nutitelefonide käis broadcast live's sellest, mida süüakse, milline on 

interjöör ja millised vaated avanevad. Share! Like! Ühtpidi on see väga lahe - "suur vend" on kogu aeg kursis 

(kas keegi saatis isale sõnumi, mitu liitrit veini esimesel õhtu Ateenas joodi?) ja kuhu kaob suure venna 

raskelt teenitud papp. Mina tahaks enne jagamist filtreerida ja mõelda... Peamine ju kõige selle pildistamise-

blogimise-sketsimise juures ei ole pakasuhha, vaid see, et kui kunagi enam ei jõua jalgupidi ise kivihunnikute 

otsa ronida, siis on mille järgi meenutada, kuidas kollased tänavalaternad peegeldused veiniklaasis... 

Teisalt teeb see ka murelikuks - enne kui öösel kõrtsust tulles tuikudes vastu tänavalaternat vett laskma 

hakkad, tuleb hoolega ringi vaadata... Muidu avastad hommikul ärgates, et su pilt on näoraamatus ja et ikka 

kindel oleks, kes seal kuseb, siis ka ka taagitud... ja kogub laike... Ja ei saa öelda, et mida ei mäleta, et seda pole 

olnud. Vägisi trügib meelde Ray Bradbury "451 kraadi Farhenheiti"... Me oleme raamatus kirjeldatud 

ulmemaailmale üha lähemal... Õnneks on veel olemas postkaardid ja kui õllet tellides kelner kurva näoga 

krediitkaarti käes hoides teatab: "Hey mister, sorry... insufficient funds...", saab võtta telefoni ning saata sõnumi:   

"Kallid vanemad, palun saatke raha, muuseumipiletid on sellel aastal erakordselt kallid..." 

Enne Parnassosele starti leppisime kokku aja väikeseks linnatuuriks. Varusin vana head Smirnoff on Ice'i valgele 

kannuveinile vahelduseks ning läksin postkaarte otsima. Mitte kaugel hotellist oligi butiik, täis topitud 

tavalist turistinänni. Ostsin kaardid ja kuidagi saime taadiga jutuotsa peale. Nagu nõiaväel sigines õlikann ja 

kohalik oliiviõli ning pakk maitseaineid letile. Taat tegi suurejooneliselt allahindlust (kui muidu on 

juurdehindus 150%, siis nüüd sain vaid 75-ga) ja pajatas, et õli ta enda pressitud ja oma istanduse oliividest - 

idavat siinsamas naabernõlval olema 10 hektarit. Uurisin Kreeka majandusjama kohta. Selle kohta arvas taat, 

et sissetuleku osas suviti pole vahet, aga talved on lahjemad. Tema nänni ostavad turistid niiehknii, muudel 
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elualadel pidi aga olema rihma mõnel pool kõvasti koomale tõmmatud. Kaubapeale sain kurja peletava 

klaasripatsi sõnadega: "For Your Estonian Girlfriend! Do You have any?" 

Hotellist oli öeldud, et Parnassosele saab autoga ja maad on ca 30 km. Kevade edenedes pidi olema sinna just 

paras märgirattaga minna. Nagu oli ühes Venemaa jalgrattalaenutuses kirjutatud: save your health&money for 

beer&vodka... siis autodesse ja tuld! Mõlemad gepsud ajasid segast, mõne aja pärast tekkis tunne, et me oleme 

raudselt valel teel. Plaanisin juba tagasipööret, sest lumise mäenõlva olime kaugelt ära näinud, kui kõhutunne 

juhatas ühe kitsama tee otsa peale. Oleks nadi ju kõikide muusade asupaik jätta hädaldava naviseadme pärast 

üle vaatamata (Paani sünnikoopa teeots jäi nagunii avastamata, kuigi muudel põhjustel). Tee muutus päris 

mõnusalt kitsaks. Murenenud servaga asfaltlint hakkas keerutama kõrgemale, temperatuur langes ja varsti 

rühkisime 2 käiguga juba vaid +10C ja ... kolmemeetriste lumehangede vahel. Tõsi - asfalt oli puhtaks sulanud 

ja igal pool andsid mustad laigud tunnistust sellest, et hakkab talve võim sealgi murduma. Tee hargnes. 

Mõlemad harud viisid lõpuks üsna üles välja, mõlema haru otsas asus mäesuusakeskus (muusadest ei kippu-

kõppu). Ühel neist tegid rajamasinad usinasti tööd, kohalikud asjapulgad ütlesid, et tulge homme, siis on 

avatud. Oleks Kadril olnud lumelaud, oleks ta sinnasamasse end kohe järjekorda pannud. Kuidagi õnnestus ta 

kõrvad sireenide hüüete eest sulgeda ning edasi minna. Kui muidu sireenide laul pidi olema naisterahva 

kõrvadele kui hinge seest kaapiv jõle krigin, siis lumelauasireenid laulavad ilmselt Pavarotti ja Enrique 

Iglesiase häälega... 

Ma ei tea, kuidas teised, kuid ma sain küll vahelduseks valgetele sammastele vajaliku annuse pärisloodust ja 

mägiteed. Oleks tahtnud mööda neid lumiseid nõlvu jalutada rohkem, kaugemale, üles välja või autoga võtta 

ka mõne kruusase raja, kuid - ei ole mõtet üritada asju, milleks pole vajalikku varustust; T- särgiga 10C ja 

lõikava tuulega väga pikalt ei kõnni ning esisillaveoga jalgrattaga sain juba eelmisel sügisel Kreetal piisavalt 

mitte kõige innustavamaid off-roadi kogemusi... Kuid pool-lumist, pisut auklikku ja kohati ka varisenud teed 

saime nautida kuni videvikuni. Hea meelega sõidaks sellist teed rohkem. Eks näe, mida homme selles osa 

korraldada annab. 

Tagasi jõudsime praktiliselt pimedas. Mingit prallet, tundub, et täna õhtul ei tule. Plaan on vist tüdrukute 

toas korra tänased sketsid üle vaadata ja siis põhku. Eks näeb... mul on veel mu Smirnoffid...  
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Argo 

Kell 8 äratus. Pessu ja pärast siis sööma. Mõnus hommikusöök oli – peaks hakkama kodus ka ikka ilusti vist 

sööma hommikust. Kui söödud, läksime autodesse, et siis Delfi kanti uudistama minna. Sõita polnudki palju, 

mingi paar kilomeetrit. 

Esmalt oli Tholos – väga eriline tempel oma põhiplaani pärast. See on ümmargune, ümber oli umbes 20 dooria 

sammast. Praeguseks on restaureeritud 3, et saaks edasi anda mingi kujutise vanast templist. Pühendatud oli 

ta Athenale, kes pidi valvama üleval pool olevat Delfi linna ja Apollo templi kompleksi. Tholose juurde viis 

mäeküljelt alla kõnnitee, mida piiras ülevalt mägedest tulev allika/põhjavesi. Jooksis nii tee kõrval, kui ka risti 

nõlva alla – moodustas väikse kosekese. Teid ääristasid veel oliivipuud, millel ilusti rippusid mustad/rohelised 

oliivid. Millegi pärast lummasid nad mind väga. Hiljem ka joonistasin neid. Kuulasime ära Pireti ettekande 

tänaste objektide kohta ning pärast seda hakkasime sketšima, nii tunnike. Sättisin end ilusti ühe oliivi puu 

alla varju, teades, et küll ma seda päikest veel näen siin Kreekas. Tegelikult selleks ajaks olin ma juba piisavalt 

seda saanud – nina ja turi on punased, kipitavad ka. Mulle meeldib mugavalt istuda ja sketšida. Hea asi 

Tholose juures oli see, et seal polnud mitte ühtegi teist turisti kui meie. Ülimalt hea vaikne ja rahulik oli olla 

seal. Mägede vahel, selja taga kuuled oja vulinat, ümber ringi sirguvad oliivipuud, istud arvatavasti 

paarituhande aasta vanusel marmordetailil. Joonistasin esmalt Tholose keskkonnaga, tuli välja nii ja naa. 

Täitsa rahule vast ei saaks jääda. Avastasin, et mulle ei meeldi joonistada suuri vaateid, pigem joonistan 

detaile. See tõttu tuli mul tuhin murda (tean, et paha-paha) oliivioks, see endale ette panna, sättida ilusti 

fotogeeniliselt paika ja seda joonistada. Nii ma ka tegin. Esmalt paika põhilised jooned, mahud ning see järel 

minna edasi detailsemaks. Kui jäin harilikutööga rahule, lisasin pildile värve juurde. Teades, et mu pliiatsid 

käituvad nagu akvarellid, otsustasin ma võtta salvräti tüki ja selle siis märjaks teha ja kasutada kui pintslit. 

Värvid tulid küll veidike erksad, kuid tinteka joontega nägid ta väga kena välja. See sai ka mu päeva 

lemmikpildiks. Hiljem läbi vaadates, meeldis ka teistele mu tänastest töödest see enim. 

Ega kauem me seal väga olnudki, läksime edasi järgnevad objekte uurima. Hea, et kõik asjad olid nii 

lähestikku, lihtne edasi liikuda kohe. Järgnevaks vaatasime miski allika üle. Ei miskit erilist, ei miskit erilist 

emotsiooni. Next. Apolloni templikompleks oli massiivne, see nägi välja väga võimas. ISIC kaardiga taas tasuta 

sissepääs, tore olla tudeng kohe. Suured marmordetailide väljad jätsid endast ägeda mulje. Esmalt jalutasime 

veidike ringi seal, suundusime tipu, staadioni, poole. Mida kõrgemale läksime, seda võimsamaks muutusid 
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vaated – taas kord, lihtsalt mäed, aga see miski erines ja need olid lihtsalt nii väga erilisemad. Nagu tavaks 

saanud, ei tohtinud mitte miskit katsuda, üksik mastaabis nagu – mis mõttes, ah mõttetu, mis see ikka teeb – 

aga kui tuhanded seda teevad, siis varsti neid poleks. Silmadega vaadatakse! Kui üleval staadion nähtud, oli 

meil umbes nii tunnike aega oma pead olla ja siis miskit paberile panna. Olime väikse pundiga ühes kohas ja 

seadsime pilgu kaugustesse. Istusime müüri serval ja joonistasime. See tunne, et „appi ma siin joonistan, mis 

nad nüüd must arvavad“ on kadunud. Hea. Inimesed ikka uudistavad, arvavad, et me oleme kunsti tudengid. 

Ei hakka neid täpsustama, osad küsivad aint, et kust pärit ja teevad targa näo, kui ütleme Estonia. Tegin ühe 

mäe vaate, ei meeldi ikka suured plaanid. Ei tule üldse ilusad. Aga samas pole hullu, vähemasti sai aru, mis 

kohaga oli tegemist. Pärast seda, ma väga enam ei viitsinud joonistada, et ootan teisi siis. Nad võtsid kauem 

aega, kui ootasin ning ikka haarasin oma musta tinteka poole, et täidan sketsbooki ees olevaid tühjasid lehti. 

Esmalt joonistasin ühe küpressi sinna, tuli täitsa arvestav  välja, 5 minuti töö kohta. Just lehe keeramise ajal 

seadis mu selja taha üks härra. Uurib, et mis ma siin korraldan. Võtsin sihtmärgiks ühe templivareme katuse 

poole. Ei miskit keerulist – põhimõtteliselt ainult kast ja katkine katus peal. Ei tea kas lõi välja lavahirm, või 

tahe, kiiresti visanda, aga perspektiivi tunnetus kadus sootuks. Töö nägi välja nagu 5 aastase joonistatud. Mul 

oli nii häbi. Mõtlesin, et kurat kao ära, ma ei taha seda joonistada. Kuid siiski, kui lahkus patsutas õlale ja 

lausus „Muy bién!“. No jah siis, sitt maitse sul. Tänase päeva kild oli see, teistele seda lugu jutustades, sai 

vähemasti naerda. No see pilt nägi ikka väga jube välja. Tasuta piletiga saime minna ka muuseumi. Mulle nagu 

ei ole kunagi väga muuseumid meeldinud, see ei tekitanud minus mingit erilist emotsiooni. Oleksin võinud 

väga vabalt istuda kuskil ja teisi oodata. No olgu, oli tõesti palju vanu asju, sellest kompleksist välja kaevatud. 

Ei erutanud väga. Huvitav asi oli aga seal. Niisama võis pildistada, aga kui sa tahtsid, et keegi teeks sinust pilti 

miski kuju või mille iganes taustal, siis tuldi kohe keelama, et ei tohi poseerida ja pildistada. Esmalt 

mõtlesime, et selle ühe asja juures, aga tuli välja, et reegel kehtib kõigi asjade suhtes. Imelik. Elasin üle selle 

traagilise asjaolu. Muidugi vahe peal olid mul plätad hõõruma hakanud, plaastrid ei aidanud, kuna need tulid 

pläta liigutamise tõttu ära. Tegin kõige hullema moeapsaka ever. Panin sokid jalga, õnneks küll lühikese 

säärega (?). Neiud, ei mõistnud mind hukka, mugavus eelkõige ikka. Saime nüüd aru, miks turistid näevad nii 

moodi-eiravad välja. Annan tulevikus andeks. 

Liikusime autode juurde, et siis hotelli poole minna. Kiired sättimised ja läksime bandega Parnassose poole. 

Tahtsime mäge vallutada autodega. Esmalt liikusime suht kõhutunde järgi, mingid märgid olevat näidanud 

kuskile, ok lähme vaatame. Pärast panime GPS peale ja ta suunas meid kõrgustesse ilusti. Mida kõrgemale 

läksime, seda lumiseks olud läksid, esmalt erutusime juba väikeste lumetörtsakate peale a la Eesti igatsus jne. 

Varsti olid suured lumeväljad, sellised mida Eestis vast ei näeks. Nii, et ärge vinguge, meil ka siin lumi, aga no 
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12 kraadi juures. Jube tuuline oli, ma ikka oma plätade ja lühikeste pükstega. Hea et tuul minema ei viinud. 

Esmalt tundus küll, et GPSist leitud miski punktike, ei lähe ikka kõrgemale, teisel vaatlusel me tunnistasime 

eksimust. Mida kõrgemale jõudsime seda „haigemaks“ vaated taas läksid. Ütleks lausa, et selline hirmgi tuli 

peale. Olime ikka väga kõrgel, kohati polnud mingit kaitsetki kukkumise eest. Meie tublid autod pidasid 

ronimisele vastu ja jõudsime napilt alla 2000m kõrgusele. 1950. So close! Ca 10 kraadi oli ja leidsime üles täitsa 

avatud suusakeskuse. Tuul taaskord tahtis läbi tõmmata, va pervert. 

Koju tagasi jõudes, maapind ilusti jalge all, rääkisin kiirelt ema, Liisu, tädi Eve ja Rendoga Skypes. Läksime 

poodi osadega. Käisime läbi suveniirikast, väga äge onu oli seal. Tegi ale’t ja värki. Pmst tõmbas kõigelt 50% 

alla. Ostsin ka üht-teist. Onu andis meile mingi veinipudeli, mis ta oli ostnud. Täitsa tasuta, nagu mida!? Miks 

Eestis nii äge pole. See pärast mulle ei meeldigi Eesti, inimesed on nii tuimad. Viskas kõigile postkaardid, 

osadele ka mingid rinnanõelad, unustas vast meile anda. Pakkis kõik ilusti sisse ja värki. Müüs seal täitsa enda 

oliiviõli ka, ise kasvatab ja pressib. Äge värk. Käisime siis „supermarketis“, ostsin endale veini ja krõpsu. 22:30 

tagasi hotelli, et teha siis õhtune joonistuste vaatamine. Mu arust olid tulemused paranenud, võrreldes eilsega 

– äge! Nüüd just äsja lõpetasin veini ja kohe lõpetan ka blogi postituse kell 23:38. Pea tund aega sai kirjutatud 

nüüd. Väga suureks pingutuseks kujuneb see kirjutamine. Raske asi see blogimine. Loodan, et olen tubli ja 

kirjutan ikka kõik päevad.  
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Gerly 

Hotell Athina hommikusöök oli igati kiiduväärt. Just parasjagu, maitsev ja hea. Vestlesime veel pisut hotelli 

omanikega, kes soovitasid meil kindlasti ka Napflioni vaatama sõita (mis tagantjärele oli igati asjalik ja väärt 

soovitus!!). Kinkisime neile nende sõbralikkuse tänutäheks pudeli veini ning meie teekond Kreekas jätkus, 

sihiks seekord Teeba-nimeline linn. 

Teebasse jõudes pidime aga kurbusega nentima, et muuseum, mille külastamiseks olimegi selle teekonna ette 

võtnud, oli aga paraku suletud. Leppinud selle teadmisega, jalutasime Teebas pisut ringi (mis jättis endast 

küll kohati väljasurnud mulje), kuni leidsime ühe sobiliku koha kus maha istuda ning Sulevi ettekannet 

kuulata. Hiljem leidsime sealt lähedalt ka pooljuhuslikult ühed Mükeene hauakoopad, kuhu kohalikud olid 

ilmselt andami näol toonud kilekotitäie oma isiklikku prügi. 

Sõit Loutraki suunas andis meile imepärase võimaluse tutvuda Kreeka kohalike raadiojaamade ja sealset 

lõunamaist muusikamaastikku nautida. Jõudes kuurortlinna Loutrakisse, parkisime oma õietolmused ustavad 

suksud vabadele parkimiskohtadele ning läksime avastama järjekordset hotelli – seekord oli selleks 

õnnelikuks Hotel Marko. Meie kolmene tuba oli väike, ent igati korralik, varustatud rõdu ning külmkapiga 

(kuhu leidsid oma tee poolsoojad Amstelid). Ahjaa, mis veel lisaks – tube ehtisid laemaalingud, millel oli 

kujutatud helesinist taevast õrnade valgete pilvekestega. Kahjuks ei peegeldanud see aga antud päeva 

kohalikku taevaolu – ilm oli ähvardavalt hämar ning tundus, et varsti on oodata kõuemürinat. 

Enne starti Korinthosesse, otsustasime keha kinnitada hotelli lähedal olevas väikeses söögikohas The Clock 

(kusjuures saime veel natuke vihma kaela, mistõttu pidi otsustamine antud koha kasuks eriti kärmelt käima). 

Olime koha ainukesed kliendid, hõivates pea kogu sees olevatest laudadest. Kokkuvõtlikult võib öelda, et 

söök oli imehea (tellisin kebabi, mille portsjon jäi mul paraku lõpuni vallutamata...), hinnad mõistlikud ning 
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kaubapeale saime kuulata Eesti muusikat (mis oli parasjagu veider, arvestades et istusime soojas Kreekas ning 

keegi meist ei mõelnud eriti lumise kodumaa peale) ning maja kulul omapärase magustoidu, mis hõlmas 

klaasitäit vett ning selle sees teelusikat, millel mingisuguse veidra konsistentsiga valge ollus. Nähes, et Sulev, 

kes võttis enda peale otsustava rolli seda imeasja esimesena katsetada, peale taolist eksperimenti veel endiselt 

meie seas elusalt ja tervelt viibis, saime juurde julgust see veider asi ka ise ära katsetada. Maitselt oli tegu 

äärmiselt magusa, sulanud draakonikommi meenutava, pehme ainega. Väga veider ja omalaadne kogemus 

igatahes. 

Sõit Korinthosesse kulges rahulikult ning ahhetades mäestikuvaadete üle. Selgus, et olime taaskord jõudnud 

Akrokorinthosele liiga hilja – nimelt oli kindlus juba kella 15st kinni (see on neil mingi kohalik omapärane 

komme või arusaam, et päeva aktiivne pool vältab kuni kella 15ni, peale seda keerab igaüks rahulikult oma 

kookonisse ja jääb vaguralt järgmist päeva ootama, et taaskord siis enda vaimu mõne kultuuriobjektilt saadud 

kogemusega virgestada – kuid seda vaid kella kolmeni!) - meie jõudsime sinna kerge hilinemisega 18 ajal. 

Tegime kiired skitsid (vapramad õues tuule käes, mitte nii vaprad turvaliselt autos) ning otsustasime, et 

proovime järgmise päeva hommikul uuesti. Tagasi sõites silmasime pooljuhuslikult allpool üksikuid 

varemeid, kuhu otsustasime tunde järgi kohale sõita. Selgus aga, et ka see sihtpunkt oli selleks korraks 

suletud ning leidsime, et külastame seda enne homset Akrokorinthost. 

Niisiis suundusime tagasi Loutrakisse. Õhtul patseerisime natuke mööda kohalikke tänavaid ning seejärel 

rannapromenaadil. Tegime rannal paar omapärast läbikumavat grupipilti, peale mida valisime välja ühe sobiva 

kohviku ning sättisime ennast sinna istet võtma. Muide – seal oli meie Kreeka reisi odavaim majavein, 1 liiter = 

5€. Kuna ilm muutus tuulisemaks, naasesime lõpuks hotelli. Õhtu jätkus mõnuledes hotellitoas kergelt 

jaheda Amsteli saatel.  

 

Olja 

Hommikusöögiks antud muna oli natuke liiga vedel, et ma oleks julgenud seda süüa. Nimelt sellest ajast, kui 

Eliisa mulle umbes aasta tagasi kümne minutiga munad tooreks keetis (ma ka ei tea kuidas see võimalik on), 

on mul nende suhtes kerge talumatus. Aga üldiselt oli kõik hää. 

Andsime hommikul veel hotelli omanikele meeldiva vastuvõtu tasuks veini ning võtsime suuna Loutraki 

poole. Kuna öösel oli sadanud vihma, olid autod suhteliselt porised (hommikul esmapilgul arvasin, et keegi on 
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rõdult autole mingit löga peale visanud). Ma täpselt ei tea miks, aga seal on vihm kõike muud kui puhastava 

toimega.  

Sõitsime pikalt ja mööda mägiseid teid. Kuigi mu nohu oli juba täiesti talutav, siis kõrvad endiselt mägede 

suhtes tundlikud. Sõitsime Honda järel. Üldse kogu reisi vältel sai Civicu tagumikku nii palju vaadatud, et kui 

Eestis satud sama mudeli taha, tulevad kreeka teed kohe meelde. 

Sõitsime mis me sõitsime, kui lõpuks nägime merd. Peatusime kõikvõimalikes kohtades, et ükski ilus vaade 

pildistamata ei jääks. Tee peal peatusime Teebas. Muuseum oli suletud ja muud polnud väga miskit vaadata 

(kui ehk näide dendropatoloogia koha pealt). Suletud väravatega koobas, mille ees prügihunnik. Kuulasime 

Sulevi ettekande ära ja kuna hakkas ka vihma tibutama, suundusime tagasi autodesse.  

Teebas nägin ka pangaautomaati, lootuses, et suudan oma sularahakriisi leevendada, kuid lõpuks tundus 

ohutum olla sularahata, kui oma pangakaarti sinna masinasse pista. Vahemärkuseks, et mõni inimene suutis 

istuda sipelgapessa ja sealt omale ka püksi ühe korjata... 

Kui juba kõrvalepõikamiseks läks, siis minu jaoks on üllatav, et enamikes kohtades ei käi WC uksed lukku. Ei 

tanklates, söögikohtades, ega ka hotellides. Meie tüüpiline vetsuskäik kujunes selliseks, kus viis matsi läheb 

korraga, et üksteise järel uksi valvata. 

Loutrakis ootas meid hotell Marko. Saime Minea ja poistega sviidi. See voodi oli nii pehme, et ma lausa pidin 

sinna sisse hüppama, nagu ilusates filmides seda tehakse. Ja kui see wifi värk juba teemas on, siis mainiks ära, 

et mõnel õnnestus toas lausa läpakaga netti saada. Minu telefon ühendas selle all vastuvõturuumis ära, ning 

õhtul sain õega isegi läbi kivide ja kändude skypes rääkida. 

Olles asjad tubadesse ära pannud, vajas keha tankimist. Aga et asi liiga ilus ei tunduks, hakkaks parasjagu 

padukat sadama. Soovimata sellise ilmaga liialt rännata, astusime sisse pea esimesse ettejuhtunud kõrtsi. 

Menüü oli nagu igal pool ikka, ainult, et hinnad natuke odavamad. Eestis ma küll tavaliselt 6-eurose lõuna 

kohta soodne ei ütle, aga olles söönud paar päeva 8 ja 9 euroseid toite, oli hea vaheldus rahakotile. Tegelikult 

ei olnud mul rahakotis mitte midagi peale pangakaardi, mis näis antud olukorras täiesti kasutu. Siinkohal 

tänaks Argot, kes oli nõus mulle sularaha laenama. 

Kõrts oli hämar ja paksult suitsu täis. Osutus, et perenaine räägib vabalt vene keelt. Mulle sobis täielikult, 

sest lõpuks ma sain kogu menüüst arusaadavas keeles ülevaate (inglise keelega mul nii hästi ei lähe). Toodud 
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tellitud, tuli tädi ka niisama juttu rääkima. Tundus, et ka temal oli meeldiv vahelduseks kellegagi vene keeles 

suhelda. 

Nautisime oma rooga, kui järsku hakkas kõlaritest tulema Eesti eelmise aasta eurolugu ja sealt edasi teisi eesti 

laule, millest pooled ei kõlba vist küll ühessegi pleilisti. Nii otsustasid mõned kaasreisijad ise head lood 

paberile panna ja siis härrale anda, kes neid omakorda Youtube'st otsima hakkas. Igatahes mulle tundus see 

tekkinud olukord natuke kaootiline. Vihmane Kreeka, hämar suitsune kelder, vene keel ja eesti muss, no ei 

käi need asjad kuidagi kokku. 

Kõige tipuks toodi meile maja poolt magustoit. Sellist asja polnud mina varem näinud. Klaas vett ja selle sees 

lusikas mingi valge plögaga. Kas see peab seal ära lahustuma? Kas seda süüakse lusika pealt? Mille jaoks on 

vesi? Kas see on üldse söödav? Peast käisid läbi igasugused mõtted, kui lõpuks selgitati, et lihtsalt võta lusika 

pealt ja söö. See natuke veniv ja kleepuv asi meenutas vanillimaitselist Chewits'it, kus on magusaainetega 

liialdatud. Küllap see vesi oli selle leevendamiseks. 

Edasi suund Akrokorintosele. Kohale jõudes inimesi just väga palju ei kohanud. Peagi selgus ka põhjus- kell 

on piisavalt palju, et väravad lukus oleksid. Ilm oli ka parasjagu jahe, kuid otsustasime mõned sketsid teha. 

Kuna Vip kohad sooja auto esiistmetel olid juba hõivatud istusin kivi peale ja üritasin mitte lõdiseda. 

Otsustasin, et püüan seekord teha sketsi veidi sketsilikuma ajaga, ehk ei istu seal pool tundi, kustutades 

pidevalt ühte detaili, millega ma rahul pole. Ja samas liiga palju detaile üldse mitte lisada. Igatahes enda arust 

kõige hullem ei tulnudki.  

Jõudes tagasi Loutrakisse läksid osad supermarketit või midagi taolist vist otsima ja mõned otsustasid mere 

äärde minna, mina kaasaarvatud. Tegime igasuguseid põnevaid pilte, kui kohtasime ka teisi ja siis tegime veel 

põnevamaid pilte. Lõpuks otsisime ühe kena koha mere ääres ja nautisime veini. Siinkohal tahaks tänada 

Sulevit, kes mind raha arveldamisega päästis, sest mu kümnest sendist sularahast tõesti ei piisanud... 

Õhtul otsustas Minea mulle, kui räsitud ja haigele inimesele loovutada parima teki ja ise vähem uhkega 

leppida. Uskumatu, aga tänapäeval veel eksisteerib häid inimesi :).  
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Minea 

Niivõrd paljulubava öö järel oli peaaegu nukker avada hommikul rõduuks vihmajahedusse ja vihmahalli. Asja 

võttis ausalt kokku Argo oma õõnsate sõnadega: “Täna tuleb üks sitt päev.” 

See väidetav sitt päev algas sellega, et toppisime end hotelli rootsi lauas mõõdukalt kurguni täis, vinnasime 

oma kotid ja kompsud taas autodesse ning läksime oma Golfi-seltskonnaga sularahaautomaati ja toidupoodi 

otsima. Leidsime mõlemad, lisaks veel üha Kreekapäraselt apaatse koera, kes ei lasknud end põrmugi segada 

sellest, et me pidime raha välja võtmiseks üle tema ronima, ning ühe väga mitteapaatse kerjuse, kes ei lasknud 

end põrmugi segada sellest, et me talle eesti keeles vastasime ja muidu ka kõigiti vastalised olime. 

Varustanud end äärmiselt sümpaatses toidupoes, kust ei puudunud ka suured vürtsi- ja kalaletid, kõige eluks 

vajalikuga, suundusime Korinthose muuseumisse. Vedeles seal nii- ja naapidi erinevatest ajalookihistustest 

pärinevaid varemeid, nende seas nii templeid kui teatreid kui muud hoonestust, aga kõige meeldivam oli siiski 

väike muuseum ise. 

Täpselt niipalju parajas suuruses, et ei jõudnud totsikutest ja potsikutest veel päris ära väsida ning hästi üles 

seatud ekspositsiooniga. Lisaks avaldas omamoodi groteskselt ägedat muljet muuseumihoone hoov, kus seisid 

ridamisi skulptuurid – kõik ilma peata. Ega selles pole iseenesest midagi eriskummalist, et kreeka 

skulptuuridel päid otsas pole, aga niimoodi halli taeva all kiviste seinte äärde ritta sätitult tekkis tunne, nagu 

oleks mõne võika õudusloo tegelane oma maha raiutud peadega ohvrite kivised kehad ritta ladunud. 

Selleks ajaks, kui me varemete vahel ringi hakkasime vaatama, sadas juba üsna lohutut vihma. Kõik oli hall ja 

nukker, taamal paistis pilvedesse mähkunud Akrikorintose kindlus ning ainsad tõeliselt värvilised laigud, olid 

kivide vahel täiesti mõõdutundetult õitsevad sügavpunased moonid. 
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Sellest nukkerhallist sõitsime valgesse ja pehmesse uttu, peatudes vihmauhutud ning täiesti hüljatud 

parkimisplatsil kindluse väravate ees. See, kuidas vihmast ja vastu kaljut voogavatest pilvemassiividest tõusid 

välja tumedad ajatud müürid, mõjus peaaegu kurjakuulutavalt ja süngelt. Puudu olid vaid kaugustest kajavad 

sõjatrummid ning sakmelistel tornitippudel seisvad vaikivad valvurid. 

Jalutasin mööda libedat kivisillutist kindlusevallide poole, vihm pekslemas vastu värvilist vihmavarju ning 

tuul lennutamas juukseid uljalt kõigi nelja ilmakaare poole. Olin kui väike kohatu Mary Poppins keset seda 

suurt massiivsust ja aegade hämarust ning ronisin läbi üha uute kaljule laotatud kaitsevööndite kõrgemale ja 

kõrgemale. Päris kindluse tippu me ei jõudnudki. Tihedas vihmasajus ja pilveudus ei leidnud õiget teed üleski 

ning kuna olemine kiskus juba väga vesiseks, kiirustasime üsna peagi tagasi autode suunas. Üks väike rohune 

teerada, mis mäetipul põõsaste vahel pilvevahtu kadus, jäigi  läbi uurimata, aga eks siis järgmine kord. 

Autosse tagasi jõudnud, olime kõik kõigitipidi niisked, mis tähendas, et igale vähegi kasutatavale pinnale 

laotati kuivama erinevad jopid-jakid-sallid. Auto kui pesukuivatusrest! Teekond jätkus üle mägise maastiku, 

mille kohal vihmauhutud taevas jooksid halliseguste pilvede triibud. Kui muidu oli Kreeka hunnitu ja imeliste 

vaadetega maastik juba ootamatult tavapäraseks muutunud ning üha uued mööda tuhisevad mäetipud ei 

pakkunudki enam endist elevust, siis üks episood jäi siiski eredamalt meelde. 

Nimelt viis tee mööda rohelusse mattunud mäeveerust, mille serva mööda jooksis ammu rohtu kasvanud 

unustatud raudtee. Ja sellele raudteel seisis üks tühjade akendega roostetav rong, kui mõni kummitusekspress 

teispoolsusesse. Natuke meenutas see kõik mõnda stseeni Hayao Miyazaki animafilmist “Vaimudest viidud”. 

Üsna peagi jõudsime väikese Mükeene linnakese madalate ja värviliste majade ning apelsinipuudega 

ääristatud peatänavale. Endine vihmahall oli asendunud selgineva sinitaeva ja sooja suvepäikesega, ainult 

taamal sõitsid veel mõned väiksemad hallid pilveräbalad vastu mäetippe. Kui alguses kartsime, et kogu 

Mükeene peatus jääb sama lühikeseks kui vesine tiir Akrokorintosel, siis nüüd polnud enam kuhugi kiiret. 

Pidasin ettekannet ja kuulasin kärbeste suminat. 

Mükeene on üldiselt üks neist kohtadest, mis mulle ohtrate arhitektuuriõpingute jooksul alati kuidagi 

sümpaatne on tundunud. Võta siis kinni, kas asi on rohkem selles, et Kreeta (mis mulle veel eriliselt 

südamelähedane on) ja Mükeene pannakse tavaliselt ühte punti või mitte. Igal juhul peab ütlema, et 

esmapilgul ja pärast Akrokorintose peaaegu eepilist suursugusust tundus kogu see vaatepilt kuidagi 

mannetuna. 

 
 

 

Kadri Mets 
Akrokorintos: Nastja 
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Võrreldes juba nähtud kõrgete mäetippudega, on Mükeene küngas üsna madal ja lapik, paigutatud väikese 

ümara nabana kahe kõrgema tipu vahele. Varemed, mis küngast ringide ja looklevate triipudena ääristavad, on 

madalad ja maalähedased ning sulavad mõneski mõttes künkamustriga sootuks kokku. Seisin siis seal 

künkajalamil ja mõtlesin, et ahhetama ega ohhetama see asi küll ei võta, 

Alles siis, kui end Lõviväravate kõrvale müüride alla istuma sättisin, hakkas kõik kuidagi kokku klappima. 

Ees avanes vaade ümbritsevale värvilisele tasandikule, kõrval seisid hiiglaslikest kividest laotud müürid ja 

värav, mille otsas kaks pisut veidra anatoomiaga saledat lõvi ülespoole küünitusid ning taeva taustal kõrgusid 

kahe mäe valvsad tipud. 

Ja need müürid… muidugi räägitakse, kuidas tegu on nii suurte kiviplokkidega, et hilisemad kreeklased 

hakkasid neid kutsuma kükloopilisteks müürideks, kuna ei uskunud, et keegi peale hiiglaste neid liigutada 

suudaks, aga ega seda päris hästi ikka ette ei kujuta. Võiks ju arvata, et tänapäeva kontekstis, kus pole mingi 

probleem valada ja tõsta ja ehitada täpselt nii hiiglaslikke müüritisi ja pilvelõhkujaid ja hiidtorne, kui 

parasjagu tarvis, ei mõju nad enam eriti eriskummaliselt, aga võta näpust. 

Neis liialdamata igivanades kivides on mingi sootuks eriskummaline kindlustunne, mingi toekus ja turvalisus. 

Selles, kuidas nad on igasuguse mördita üksteise peale laotud nii tihedalt ja nii täpselt, et nad on seisnud juba 

tuhandeid aastaid ning seisavad veel edasi. Keskmist kivivaremete hunnikut vaadates ei tundnud ma seda 

niivõrd tugevalt, aga nende müüride varjus seistes tekkis mingi kummaline ajamõõde, mida on tavaliselt 

peaaegu võimatu endale teadvustada. Mõte, et sel ajal, kui keegi higistades neid kive üksteise otsa vinnas, 

polnud isegi Phaeton oma kaarikuga veel Saaremaale maha prantsatanud. 

Pärast ronisin mööda küngast ülespoole. Kõik turistigrupid olid kuhugi hajunud ja kadunud, ümber lokkas 

vaid südasuvine soojus ja lõhnad. Kivide kõrval õitsesid äiatarid ja hiireherned ning kõikjal laius värvilist 

lapitekki meenutav mosaiikmaastik. Tuuleiilid kandsid kõrvu roosakaslillal mäenõlval söövate lammaste 

karjakellade kauget helinat. Mükeene kui hunnik varemeid kaotas oma tähenduse ning muutus tõeliseks 

maailma nabaks. Ümbritsevad tasandikud paistsid kätte kui peo peal ning kõik säras värvilise ja sõbralikuna 

vastu. 

Künkanõlvu katvaid kitsukesed kiviteed juhatasid viimaks väikese mustava koopasuudmeni, millest õhkus 

jahedat hingust. Tegu oli vana kaevukohaga, kus sünge kivitrepp viis sügavale maapõue rõskusesse ja 

pimedusse. Kontrast väljas valitseva mesilassuminase suvesumeduse ja maa-aluste eluaset meenutava 

kurjakuulutava koopajaheduse vahel oli igal juhul väga aukartustäratav. 

 

 
 

Olja Fomina  
Gerly ja Kadri 

— 

Minea 
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Mükeene väikeses muuseumis võis vaadata lõputuid-lõputuid väga ümmargusi potsikuid ja totsikuid ja potte 

ja pütte ning lugeda Mükeene kui nime oletatavast etümoloogiast. Poeetilisema variandi järgi, mille käis välja 

Homeros, oli Mükeene oli ühe kohaliku nümfi nimi. Teine ja märksa vähempoeetiline pakkumine on seotud 

Mükeene arvatava asutaja Perseusega, kes olevat koha nimetanud kas oma seenekujulise mõõgakäepideme või 

lihtsalt selle järgi, et ta korjas künkalt seeni (mycēs). 

Väga asine ja praktiline – kui tegu ikka on hea seenekohaga, siis parem olgu see nimes kohe ausalt ära öeldud. 

Siinkohal meenub paratamatult hiline poleemika kohalikus Eesti ajakirjanduses, kus järjekordsed heausksed 

inimesed oma majad jõelammile ehitasid ning olid väga nördinud, kui kevadveed hakkasid tuppa pressima. 

Kellegi kommentaar asja kohta tõi välja, et kord oli keegi ülientusiastlik kinnisvaraarendaja üritanud talle 

selgeks teha, et ajalooline nimi Soomülka ei ole üldse kuidagi maatüki geoloogilis-hüdroloogiliste 

iseärasustega põhjendatud. Vanadel eestlastel polevat lihtsalt paremat nime pähe tulnud. 

Liikudes Eesti jõelammidelt tagasi Mükeenes arheoloogiamuuseumisse, siis lisaks lõputule keraamikale ja 

kohaloolistele nupukestele, oli ühe vitriini peaaegu juhuslikku nurka sätitud kõigiti kuulus kuldne surimask. 

Kuigi maski avastaja Schliemann oli 19. sajandi lõpul veendunud, et antud artefakti näol on tegu Homerose 

eepostest tuntud Mükeene kuninga Agamemnoni surimaskiga, siis hilisemad teadlased on selle 

romantilisluulelise oletuse muidugi seenele (heh!) saatnud. Nemad nimelt väidavad, et mask olevat valminud 

paarsada aastat enne, kui Agamemnon üldse sündida suvatses. 

Mükeene künkalt alla roninud, otsustasime minna kohalikku unelevasse linnakesse lõunat sööma. Olime end 

juba laudadegi taha istuma sättinud, kui toimus eksprompt-sööst tagasi Agamemnoni hauakambrit vaatama. 

Agamemnoniga pole ka sellel ehitisel muidugi mingit pistmist, aga pompöösne on ta küll. Hiiglaslik pooleldi 

maa alla peitunud pseudokuppelehitis, laotud samasugustest hiiglaslikest kividest nagu Mükeene müüridki. 

Seest rõske ja jahe, iga hääl kümnekordselt seintelt vastu kajamas. 

Nagu paljude teistegi antiikarheoloogiselt silmapaistvate objektide juures, on sealtki britid üht-teist koju 

kaasa tassinud. Kõige märkimisväärsemalt kaks sissepääsu ees seisnud sammast, mille kohale Gerly ja Kadri 

end, käed õhku tõstetud, seisma sättisid. Järgnenud erudeeritud mõttevahetust pean jätkuvalt vaat et kogu 

reisi kõige väljendusrikkamaks. 

 

 

 
 

Sulev Nurme  
Triinu ettekanne 

— 
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Kadri: “Ma olen korintose sammas!” 

Olja: “Mis korintose… rohkem nagu dooria.” 

 

Tagasi Mükeene linnas, istusime ilma edasiste sööstudeta tagasi lauda ning sõime väga osavõtmatute 

restoraniomanike kiuste lõunat. Järgnes väike jalutuskäik mööda õhtupäikesekuldset tänavat, mööda lehti 

sahistavatest apelsinipuudest, väikesest sinisest hipibussist ning aknaklaasi asemel teibiga üle tõmmatud 

kollasest autost. Põikasime sisse väikestesse suveniiripoodidesse ja sõime Argo varastatud apelsini, mis 

maitses peaaegu uskumatult imeliselt. 

Õhtu lõpetuseks üritasime jõuda silmapiiri kohal mäetipul kõrguva Argose kindluse juurde, aga kuidagi 

sattusime hoopis imekitsukestele väikelinnatänavatele ning viimaks kaotasime kindlusegi silmist. 

Romantiline idee kindlusemüüridelt päikeseloojangut imetleda kukkus kuulsusetult läbi ning selle asemel 

käisime kohalikus apelsiniistanduses raksus. Suutsin end traataia vastu küll parasjagu ära kriimustada, aga 

oma kolm oranžilt läikivat apelsini sain ikkagi kätte. 

Seejärel sõitsime läbi hämarduva õhtu Epidaurose poole. Üha mööda käänulisi teid helendavalt õhtusinise 

taeva all. Kui juba viimnegi valgus oli silmapiiri taga kadunud, jõudsime väikesesse linnaäärsesse hotelli. 

Olime ainsad külastajad, pererahvas juhatas meid väikestesse tubadesse, mis avanesid otse aeda. Pimedusest 

kostus esimeste arglike tsikaadide väsimatut ja võbelevat sirinat. 

Kogunesime ühte tuppa päevamuljetama ja veini jooma. Selleks ajaks olime juba avastanud, et odava veini 

pähe olime Oljaga suutnud hankida terve pudelitäie retsinat. On see rüübe kreeka kohalik traditsiooniline 

vein, millele on lisatud männivaiku ja mille maitset reisijuhid kirjeldavad ‘omapärasena.’ Omapärane on üsna 

viisakalt öeldud, minu tagasihoidliku hinnangu järgi võiks seda maitset pigem võrrelda hallitama läinud 

puskariga. 

 

 

Minea Kaplinski 
Agamemnoni hauakamber.... Korintose sammas?...  

Dooria sammas? 
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Sulev  

Kui hommikusöögi Loutrakis lõpetasime, oli taevas pisut rõõmsam. Isegi sedavõrd, et Korinthose kanali 

juures tehtud peatuse ajal ei saanud keegi pildistades märjaks... 

Pooljuhuslikult "avastasime" Vana-Korintoe varemetevälja. Teadsin seda ju eelmisestki reisist, kuid, kuna seal 

ühtegi nö paremini säilinud templit ei ole, siis algmarsruudi tegemisel mõtlesin sellest loobuda. Nüüd 

otsustasime minna, kuna nagunii kohal  oleme. Taevas Vana-Korintose varemete juures nägi endiselt kahtlane 

välja ning Akrokorinthose ümber hõljusid tumesinised pilved. Kassas selgus meeldiv fakt, et ka õppejõud võib 

tasuta sisse kõndida... Töövõit! 

Vana-Korinthose varemeteväli oli nagu varemeteväli ikka. Endisaegsest võimsast polisest, mis ei jäänud alla 

rikkuselt ning mõjukuselt alla Ateenale ega Teebale, pole palju säilinud. Kui Apolloni templi kümmekond 

poolikut sammast välja arvata, siis kogu muu kreeka-rooma aega tuleb siingi taas sambaketaste ja siin-seal 

välja kaevatud ja riita laotud kivitükkide järgi endal ette kujutada. Samas on ala vuntsitud vaid nii palju, et ka 

jaapani turistid karjakaupa liikudes ellu jääksid ja seetõttu seguneb kaduvuse hõng meeldivalt lokkavate 

moonide jm põllulillede kauni värviga... Hea mulje jättis muuseum. See oli mõnusalt ülevaatlik, mitte liiga 

ülekuhjatud ja tutvustas võrdselt nii kreeka kui rooma kihistusi. Ent meelde jäi hoopis muuseumi 

ekspositsiooni suhteliselt hiljutine kummaline lugu, millel pikemalt ei viitsi küll pikemalt peatuda, kuid mille 

resümee oleks järgmine: kamp pätte murdis muuseumisse sisse, andis valvurile peksa ja varastas 

ekspositsiooni paremad osad, ligi 300 nimetust ja kebis saagiga Miamisse (kuhu siis mujale). Nad jäid vahele 

ja 10. aasta pärast olid eksponaadid (õigemini suur osa neist) muuseumis tagasi. Kõlab nagu filmisüžee. 

Täpsemalt saab kogu sellest jamast lugeda näiteks siit: http://archive.archaeology.org/online/features/corinth/ 

Meie reisi eesmärgile mõeldes on Korinthos pigem märgilise tähendusega - peetakse seda ju korintose orderi 

sünnikohaks (kuigi vanim teadaolev korinthose sammas pärineb Bassae Apollo templist Arkaadias (ca 140 

e.Kr), mis jääb siit pisut ikka lõuna poole). Vitruviuse järgi olevat Korintose orderi leiutanud Ateenas ja 

Korinthoses 5. sajandil e. Kr. tegutsenud arhitekt ja skulptor  Callimachus, kes oma kätt on harjutanud ka 

Ateenas. 

"Just then Callimachus, whom the Athenians called κατατηξἱτεχνος for the refinement and delicacy of his artistic work, passed 

by this tomb and observed the basket with the tender young leaves growing round it. Delighted with the novel style and form, he 

 

Gerly Toomeoja  
Lõvivärav 

 

 

 

 

Anneli Kompus  
...Joonistavad Lõviväravat 

 



90 

Esmaspäev. 8. aprill 

built some columns after that pattern for the Corinthians, determined their symmetrical proportions, and established from that 

time forth the rules to be followed in finished works of the Corinthian order".30  

Vihm ent oli ilmselt Olümpose elanike poolt saadetud uskmatutele karistuseks templite varemetel 

trampimise pärast ja varsti tibutas taas ning üsna korralikult. Vahepeal isegi nii, et pidasin paremaks 

põgeneda lageda taeva alt puude varju. Kindlusemäge, mis Vana-Korintose taustal taevani kõrgub, 

ümbritsesid tumedad pilved... 

Üles Akrokorinthose parklasse jõudes oli nähtavus ehk viiskümmend meetrit, kuid ronides kindluse poole 

üles kahanes see veelgi. Lisaks ladistas sadada. Libedad kivid järskudel nõlvadel muutusid kõndimiseks lausa 

ohtlikuks. Pildistada polnud suurt midagi, rääkimata joonistamisest. Akrokorinthose kindlus on ehitatud 

keskajal ja seda peetakse üheks Kreeka suurimaks ja tõsisemaks kindlusrajatiseks. Algselt oli see rajatud 

Kreeka akropoliks, mäe kõrgemal künkal asus tollal üle ilma tuntud Aphrodite tempel koos selle kuulsate 

jumalanna teenijatega. Strabon kirjutab... 

"And the temple of Aphroditê was so rich that it owned more than a thousand temple slaves, courtesans, whom both men and 

women had dedicated to the goddess. And therefore it was also on account of these women that the city was crowded with people 

and grew rich; for instance, the ship captains freely squandered their money, and hence the proverb, "Not for every man is the 

voyage to Corinth." Moreover, it is recorded that a certain courtesan said to the woman who reproached her with the charge that 

she did not like to work or touch wool: "Yet, such as I am, in this short time I have taken down three webs."31 

Edasi täiendasid linnust roomlased, siis kõik need, kes parajasti valitsesid, napollased, veneetslased, türklased 

jne. Veel 19. sajandil oli see sõjaliselt oluline koht. Triinu ettekannet kuulasime 3. väravas vihmavalingute alt 

peidus olles. Et mitte midagi näha ei olnud, koperdasime libedatel kividel tagasi autode juurde. Ära siit 

Mükeenesse - äkki on seal ilm parem... 

Ja ime sündis - Mükeenes siras päike. Küll läbi pilveräbalate, kuid siiski. Taaskord oli ka õppejõududele 

sissepääs prii... 

                                                           

 

30
 Vitruvius. X Books of Architecture. 4. book, 1. 10. 

31
 Strabo. Geography. 8. book, 6. 20. 
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Mükeene - Perseuse ja Andromeeda linn... 15. aastat tagasi seisime siin nende väravate taga ja ei raatsinud 

välja käia tookord üüratuna tundunud piletiraha, sest osa ekspositsioonist oli ka elektrikatkestuse pärast 

suletud. Tegime tookord asulas peatuse, ostsime suveniire ja läksime vist edasi Argosesse. Olen seda mitmeid 

kordi meelde tuletanud. Nüüd ma siis olin sees, istusin pingil ja kuulasin Minea ettekannet. Vaatasin esimesi 

kivihunnikuid, neid nn kükloopilisi müüre ja esialgu tundsin nagu pettumust - kõik see sarnanes Phaistose 

või Knossosega, pigem siiski esimesega. Aga vaid esmapilgul. Leppisime aja kokku, enamus hakkas joonistama 

Lõviväravat. Irdusin seltskonnast ja läksin avastusretkele. 

Kui mõtlen sellele, mida Mükeenes siis nii väga vaadata on, siis loomulikult ei saa üle ega ümber Lõviväravast, 

Lõvi hauakambrist ja iidsest veereservuaarist, mille pilkasse pimedusse viib sadakond uudishimulikest 

jalataldadest libedaks kulunud trepp. 

"In the ruins of Mycenae is a fountain called Persea; there are also underground chambers of Atreus and his children, in which 

were stored their treasures."32 

 ...Ja seal on ka üks teine värav, mis pole nii suursugune ja imposantne kui Lõvivärav, pigem nagu 

monoliitplokkidest raam, kuid kaunis siiski... Ja veel üht-teist. Ent see kõik moodustas vaid näitelava. 

Etenduse andsid kõikvõimalikud põllulilled, lehtivad põõsad, "lamburistseenidega" vaated Mükeenet 

kaitsvatele kahele mäele, mesilastesumin, lambakellade plekine helin ja see ajatuse tunne. Leidsin ühe 

nurgataguse, istusin ja joonistasin. Olin... Kirjeldamatu... Oli õige aeg ja hetk olla Mükeenes just nüüd, mitte 

15. aastat tagasi. 

"Everything here speaks now, as it did centuries ago, of illumination, of blinding, joyous illumination. Light acquires a 

transcendental quality: it is not the light of the Mediterranean alone, it is something more, something unfathomable, something 

holy. Here the light penetrates directly to the soul, opens the doors and windows of the heart, makes one naked, exposed, isolated in 

a metaphysical bliss' which makes everything clear without being known. No analysis can go on in this light: here the neurotic is 

either instantly healed or goes mad. The rocks themselves are quite mad: they have been lying for centuries. exposed to this divine 

illumination: they lie very still and quiet, nestling amid dancing colored shrubs in a blood-stained soil, but they are mad, I say, and 

to touch them is to risk losing one's grip on everything which once seemed firm, solid and unshakeable. One must glide through this 
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 Pausanias. Description of Greece. BY W. H. S. Jones; 2.16.6. 
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gully with extreme caution, naked, alone, and devoid of alI. Christian humbug. One must throw off two thousand years of 

ignorance and superstition, of morbid, sickly subterraneari living and lying..."33 

Mükeene muuseum on tarkadele ja asjatundlikele inimestele, kes suudavad sadade kaupa keraamikat vaadata. 

Ahjaa... Muidugi on seal Agamemnoni surimask - pole vist ühtki kunstiajaloo raamatut, kus sellest fotot sees 

ei oleks. Schliemann uskus omal ajal, et on leidnud kuulsa Trooja sõjapealiku maski. Kaasaeg on teinud selles 

osas korrektuure, kuid taas - on's seal vahet, kas see oli ikka see Agamemnon. Nüüd lebas igatahes tema, kes 

iganes ta ka polnud, et väärida kuldset viimset näokatet, surimask seal, kuidagi suvaliselt ja pooleldi 

vitriiniklaaside ühendusjoone taha peitunult... 

Parklasse jõudes äratas tähelepanu tuuleklaasi vahele pistetud flaier, mis lubas suurepärast sööki: 8 euri - 

kolm käiku. Et kõigi patareid "töötasid" peamiselt hommikusöögi peal, kuid kell käis juba 

kaheksateistkümnendat tundi, siis said reklaamijad oma tahtmise. Mükeene asulasse kõrtsu ette jõudes 

hakkasin mõtlema et midagi jäi vist tegemata. Vaatasin skeemi ja - muidugi - Agamemnoni hauakamber 

polnud ju silma jäänud väga lihtsal põhjusel - see asub muust varemeteväljast pisut eraldi. Ütlesin oma auto 

rahvale, et ok, minge sööma ja tellige mulle ka ära - ma lähen korraks tagasi. Nõme oleks järgnevad 15. aastat 

rääkida, et näed, olime kohal ja piletki olemas, aga Gyros, Souvlaki, Beer&Co võtsid enne rajalt maha. 

Astusin väravast sisse, haigutav piletimüüja naeratas sõbralikult ja ei vaevunud mu piletit ja ITICut 

vaatamagi. Sammusin pisikest rada pidi Panagitsa mäest üles ning mitte miski ei viidanud vaatepildile, mis 

mõne hetke pärast avanes. Jah... Ma olen seda hauakambrit ju fotodel näinud, aga live's... Hoolimata sellest, et 

britid omal ajal kaunistused Briti Muuseumisse tassisid, on fassaad muljetavaldav oma massiivsuses. 

Pidulikkust rõhutavad rustikaalsed üüratud tugimüürid. Astusin sammhaaval ukseavale lähemale... 

"There is the grave of Atreus, along with the graves of such as returned with Agamemnon from Troy, and were murdered by 

Aegisthus after he had given them a banquet. As for the tomb of Cassandra, it is claimed by the Lacedaemonians who dwell around 

Amyclae. Agamemnon has his tomb, and so has Eurymedon the charioteer, while another is shared by Teledamus and Pelops, twin 

sons, they say, of Cassandra, whom while yet babies Aegisthus slew after their parents. Electra has her tomb, for Orestes married 

her to Pylades. Hellanicus adds that the children of Pylades by Electra were Medon and Strophius. Clytemnestra and Aegisthus 
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 Henry Miller "THE COLOSSUS OF MAROUSSI" London Secker&Warburg 1945;  lk 43 
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were buried at some little distance from the wall. They were thought unworthy of a place within it, where lay Agamemnon himself 

and those who were murdered with him."34 

Ent taas alles peamine elamus ootas ees. Kui sisenesin 13,5 m kõrgusesse ruumi kuulsin suminat. Ülal, 

teravkaarena koonduva kupli all toimetas ilmselt sadu mesilasi võikesiganesnadolid. See sumin tekitas lõbusa 

assotsiatsiooni - inglise keeles nimetatakse seda ehitise tüüpi "beehive tomb" - nüüd siis tean, kust see nimi 

tuleb :) Ent teine positiivne vapustus tekkis, kui kõndisin läbi ruumi... Sammudest tekkis mitmekordne kaja. 

Oli tunne, et kogu see kuppel võngub sammukajas kaasa... Selline kuppel (ok - pseudokuppel)... 1000 aastat 

enne Rooma Panthenoni!  Helistasin tudengid kohale - mussaka ja gyros võivad pool tundi oodata... 

Reklaamist hoolimata polnud söögikoht kõige ägedam. Positiivse poole peale tuleb panna õhtupäikeseline 

terrass, negatiivse poole peale täiesti emotsioonivaba teenindus. Kas see, et üks ilus triibuline kass peale rahva 

lauast lahkumist ennastunustavalt toidujäänuseid sööma asus (minust välja tegemata... kuidas öeldakse "kõtt, 

raibe!" kreeka keeles?) kuulub positiivse või negatiivse poole peale, ei tea. Viimase emotsiooni loojuvas 

päikeses Mükeenest andis suveniiripood, millest kunagi ostsin ühe oma elu esimestest reisisuveniiridest... 

Täielik dežavuu... 

Mükeene oli lahe! Väga lahe! 

Ahjaa... Epidaurosesse sõit läks pisut keeruliseks, sest mul tekkis istudes Mükeenes ühe teise kohviku 

terrassil koos Fix'st sõbraga idee minna Argose kindlusse päikeseloojangut vaatama. Kindlus paistis 

viinapuuväätide vahelt nii kutsuvalt. Kõrtsmiku sõnul olevat sinna ca 15 km, ainus keerukus on see et tuleb 

leida õige teeots. Seda teeotsa me muidugi ei leidnud. Küll leidsime Tyrinthase Akropoli, mida (takkajärgi 

tarkus) peetakse Heraklese sünnikohaks. Aga me isegi ei peatunud seal, vaid kimasime Argose poole edasi. 

Nüüd, peale lisalugemist, võin öelda, et see oli taas üks neid kohti, kus oleks ikka võinud vähemalt 3 minutit 

peatuse teha, mis sellest, et värav lukus. Aga on nii nagu on - tegelikult olime neidsamu kükloopilisi müüre 

juba näinud, ainus mis mu hinge kriibib, et isa Zeusi sünnikoopa piltide kõrvale oleks ilus panna tema 

kuulsaima poja - Heraklese - sünnikoha pildid... Я здесь был... 
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 Pausanias. Description of Greece. BY W. H. S. Jones; 2.16.6. - 2.16.7. 
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Mis veel... Argo sai Argose sildiga pildi, tüdrukud said apelsine varastada ja nii me lõpuks siin - hotellis 

Avalon, maandusime. Tundub, et pole veel hooaeg - oleme siis ainsad külastajad. Kui küsisin peremehelt 

mullivett spritzeri tegemiseks, käis ta seda kusagil keldris kaevamas - külmikud pole isegi voolu all. Aitab 

tänaseks. N+1 graatsia toas tuleb päevakokkuvõte. Tüdrukud olid odavalt veini pähe retsinat ostnud - saab 

näha, kas see kellelgi alla ka läheb. Dendroloogiahuvilistel tasuks ikka ära maitsta, kuidas Pinus halepensise vaik 

valge veiniga koos mekib...  
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Korinthos. Akrokorinthos 

Triin Leppik 

Korinthos on Lõuna-Kreekas asuv linn, mis on ühenduslüliks Lõuna-Kreeka ja Kesk-Kreeka vahel. Linn on 

ajaloo vältel olnud paljude erinevate võimude all ning lisaks võimuvõitlustest põhjustatud kahjudele on 

Korinthost räsinud ka mitmed maavärinad, mille tõttu on linn mitmel korral uuesti ülesehitatud. Praegu asub 

Korinthose linn paar km eemal algsest asukohast, mida praegu nimetatkse Antiikkorinthoseks. 

Antiikkorinthose kõrvale on ehitatud ka künkal asuv kindlus Akrokorinthos, mis ajaloos on olnud tähtsaks 

kaitseliiniks Lõuna-Kreekas. Praegu on Antiikkorinthose ja Akrokorinthose varemed tuntud 

vaatamisväärsusteks ning   maakitsuse   kitsamasse   kohta   ehitatud   Korinthose   kanal   on   samuti   

suureks tõmbenumbriks turistidele. 

Korinthose maakitsus  

Korintose  maakitsus  ühendab  Kesk-Kreekat  Lõuna-Kreekaga  ehk  Peloponnesose poolsaarega. Kitsa 

maismaariba pikkuseks on u 42 km ja laiuseks 6,3-16 km (EE 1990 sub Korintos). Maakitsus eraldab Joonia 

meres asuvat Korinthose lahte Egeuse meres asuvast Saroni lahest. Tihedam ja püsivam asustus tekkis 

Korinthose maakitsusele 9. sajandil e.m.a., kui doorlased asustasid Korinthose linna. Kreeka lõuna- ja 

kagupoolses mandriosas 5. sajandil e.m.a. tekkinud noorim klassikaline vanakreeka ehitusstiil ehk korintose 

stiil sai oma nime just Korintose linna järgi (EE 1990 sub korintose stiil). Tänapäeval asub Korinthose linn 6 

km kaugusel algselt asustatud linnast. Kuni 1858. aastani vanas kohas asunud linna teatakse praegu 

Antiikkorinthose nime all ning uut linna Korinthose nime all. Antiikkorinthose kõrval kõrgub mägi, mille 

peale on ehitatud kindlus ehk Akrokorinthos. Strateegiliselt olulise asukoha tõttu oli kindlus Peloponnesose 
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poolsaare tähtsamaid kindlusi. Maakitsuse  kitsamas  kohas  paikneb  Korinthose  kanal.  Kanal  ühendab  

Egeuse  ja Joonia merd. 

Antiikkorinthos ja Korinthos  

Korinthose alalt leitud saviesemed viitavad, et antud ala asustati vähemalt 6500 e.m.a., aga alles 9. sajandil 

e.m.a. tekkis sinna kanti tihedam asustus. Korinthose linna asutasid doorlased ning tolle aegset linna teatakse 

tänapäeval ka kui Antiikkorinthos. (EE 1990 sub Korintos) 

Helleeni müüdi järgi oli linna asutajaks Corinthos, kes oli päikesejumala Heliose järeletulija.  Teised  müüdid  

viitavad,  et  linnaasutajaks  oli  hoopis  titaan  Okeanuse  tütar Ephyra, kelle nimi on Korinthose linna 

ajalooliseks nimeks. (Encyclopaedia Britannica) 

Doorlaste võim püsis 9. sajandist e.m.a. kuni 7. sajandini e.m.a. Selle aja jooksul muutus Korinthos ühtseks 

piirkonnaks, ehitati suure mõõtmelisi avalikke hooneid ja monumente ning Korinthos oli kõrgelt arenenud 

Kreeka linn. (Encyclopaedia Britannica) 

657. e.m.a. tuli võimule Cypselos, kes oli Korinthose esimene türann. Tema ajal ehitati templid Apollole ja 

Poseidonile. 627. e.m.a. kuni 585. e.m.a   oli võimul Cypselose poeg Periander.  Nende  kahe  türanni  ajal  

rajasid  korintholased kolooniaid üle  Kreeka,  aga  ka Egiptusesse ja Albaaniasse. Korinthosel läks tollel ajal 

hästi ning oli Kreeka rikkaim arhailine polis. (Encyclopaedia Britannica) 

 Klassikalisel ajajärgul (5. sajandil e.m.a. – u 330. e.m.a.) säilis Korinthose rikkus ja areng ning antud linn oli 

Ateena ja Teeba kõrval üheks tähtsamaks linnaks Kreekas. Klassikalisel ajajärgul arendasid korintholased 

välja Korintose orderi, mis oli Dooria ja Joonia orderiga võrreldes keerukaim   ning oli tollal rikkuse ja 

luksusliku elustiili sümboliks (EE 1990 sub korintose stiil). 

Hellenistlikul ajajärgul (u 330 – 146 e.m.a.) oli Kreeka  Aleksander  Suure  võimu  all  ning Korinthos nagu  ka  

teised  Kreeka  linnad  polnud tollel ajal autonoomsed. Rooma ajastul 146. e.m.a. piirasid  roomalsed 

Korinthose linna  ümber  ning põletasid linna maatasa. Julius Caesar rajas linna 44. e.m.a uuesti. Bütsantsi 

ajastul oli kaks ulatuslikku maavärinat, milles nii 375. a kui ka 551. a linn sai kõvasti kannatada ning hävis. 

Võim oli  vaheldumisi  bütsantslaste,  Frangi  valitsejate, Türgi valitsejate, veneetslaste käes, kuni 1821.-1830. 

aastatel toimunud Kreeka vabadussõja tulemusena riik saavutas iseseisvuse. (Encyclopaedia Britannica) 
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Asustus, mis  asus  Antiikkorinthose varemete  ümber,  hävines  aga  täielikult  1818. aastal maavärinas, mille 

tõttu asutati uus Korinthose linn ja sadam 6 km kaugusel vanast asupaigast. (EE 1990 sub Korintos) 

Akrokorinthos.  

Arheoloogid on kindlaks teinud, et rajatise varaseimad osad pärinevad arhailisest perioodist, kui Korinthos oli 

türann Cypselose võimu all 657.-583. e.m.a. Kuna kindlus asub tänu oma asukohale ja pinnareljeefile soodsas 

ja kergesti kaitstavas kohas, siis alates arhailisest ajajärgust kuni 19. sajandi varajase pooleni oli 

Akrokorinthos pidevalt erinevate  võimude  poolt okupeeritud. (Guide of Greece) 

Rooma ajastul 146. e.m.a. piirasid roomalsed Korinthose linna ümber ning hävitasid linna ja Akrokorinthose. 

Kuni Bütsantsi ajajärgu keskpaigani oli kaitserajatis varemetes.   Korinthose  linn   tõusis jälle   

majanduslikult   heale   järjele ning Akrokorinthose kindlus taastati. Bütsantsi   impeeriumi   ajal   rajatist 

kindlustati tugevalt ning hiljem oli kindlus Helleeni armee valdustes. Pärastpoole on Akrokorinthos olnud nii 

Ahhaia vasallriigi, Veneetsia kui ka Ottomanide võimu all. Veneetsia perioodil moderniseeriti kindlust ning 

ehitati just lääneossa juurde torne ja kahuritele platvorme. Ottomani Turki ajal taastati korralikult kindlus 

ning sealhulgas tehti muudatusi kindluseosade paigutuses. (Ancient Corinth) 

Kuna Akrokorinthosel oli oma veevaru ning hea asukoht, siis kasutati kindlust viimase kaitseliinina   Lõuna-

Kreekas,   hoides   vaenlasi   eemale   sissetungi   eest   Peloponnesose poolsaarele (Ancient Corinth). 

Korinthose kanal  

Korinthose kanal ühendab Korinthose lahte Saroni lahega. Kanal lõikab  maakitsuse  läbi       kõige kitsamast 

kohast, kus maismaariba on veidi üle kuue km lai, ja eraldab Peloponnesose poolsaare mandri Kreekast. 

Kanali ehitamist alustati 1881. aastal, aga  finantsiliste raskuste tõttu sai alles 1893. aastal kanal lõplikult 

valmis. Ehitajad kaevasid kanali läbi maakitsuse  merepinna  tasemel  ning seetõttu polnud vajadust ka 

lüüside kasutamiseks. (K. kanali haldaja koduleht) Lüüsid on rajatised, mille eesmärgiks on tagada 

laevatatavus erinevate veetasemetega veekogude vahel. Kanal on 6,3 km pikk, põhjas on laius 21 m ja sügavus 

8 m (EE 1990 sub Korintose kanal). Kanali kesine laius on ka põhjuseks, miks enamustele selleaja laevadele on 

Korinthose kanal läbipääsmatu. 
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Kanal ehitati lootuses, et sellest saab majanduslikult tähtis kanal, aga kuna kanal on väga kitsas tekkisid 

mitmed probleemid. Kitsuse ning järskude ja kõrgete seinte tõttu oli raskendatud ka maalihede tagajärgede 

parandamine, mis perioodiliselt tekitas kanalis seisakuid. Kitsuse tõttu tekkis ka palju navigatsiooni 

probleeme ning kanal on paljude laevade jaoks sellepärast ka läbipääsmatu. Praegu on kanal majanduslikult 

vähetähtis ning enamasti kasutatakse turismiliikluseks. (K. kanali haldaja koduleht) 

Allikad 

Ancient Corinth: http://www.ancientcorinth.net/acrocorinth.aspx 

„Eesti Entsüklopeedia 5“, 1990 

Encyclopaedia Britannica: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/680327/Corinth 

Guide of Greece: http://guideofgreece.com/acrocorinth-citadel 

Korinthose kanali haldaja koduleht: http://www.aedik.gr/frontend/index.php 
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Mükeene 

Minea Kaplinski 

Mükeene, mida võib käsitleda ühena kogu Kreeka tsivilisatsiooni alustaladest, kujutab endast ühtaegu 

kunagise kõrgkultuuri ideelist ja vaimset keskpunkti ning geograafilist paika ühel konkreetsel mäekünkal. 

Kui tunda Mükeenet kui ideed, saab uue tähenduse ka varemeteväli ning vastupidi. Antud artikkel üritabki 

siduda neid kahte üheks tervikuks, avades ühtaegu nii Mükeene ajaloolise tausta kui selle, kuidas see ajalugu 

väljendub koha arhitektuuris. 

Sissejuhatus  

Homerose eeposeid, mis kirjeldavad müütilisi iidseid linnu ja rikkaid kuningaid, alistamatuid müüre ja 

vapraid kangelasi, oleks lihtne pidada vaid ilukirjanduslikeks väljamõeldisteks, kuid tegelikkuses peituvad  

nende  värsside  taga  kirjeldused  Euroopa  vanima  tsivilisatsiooni  hiilgusest.  Kreeta  ja Mükeene, 

viimatinimetatu esimese sõjakam väikevend, on isegi hoolimata tänapäeva arheoloogilistest tõenditest ja välja 

kaevatud kompleksidest veidi müütilise hõnguga. 

Milline oli Kreeta, mida Homeros kirjeldab kui „maad veintumedas meres“35  ja kus kõrgusid labürindimüüte 

inspireerinud  luksuslikud  paleed? Milline oli Mükeene,  kus  elasid Agamemnon  ja Klütaimnestra? Me 

                                                           

 

35
 Kehnscherper, Günther 1989. Kreeta, Mükeene, Santorini, lk 7 
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saame vaid oletada ja arvata ning loota, et alles jäänud killukestest kokku sobitatud pilt võimaldab meil kas 

või vilksamisi seda kõrgkultuuri piiluda. 

Kreeta kui alguspunkt 

Kreeta saare tsivilisatsioon, mis on vääramatu osa kogu Kreeka kultuuriloo algusest, ent mis teisenes 

paljudest aastatuhandeteks vaid suusõnaliste legendide ja müütide tasemele, sai alguse ligikaudu aastal 

3000 eKr36. Tõeliseks suurvõimuks, mis sai nii kindlalt loota omaenese jõupositsioonile, et võis ehitada 

igasuguste  kindlustusteta  hiiglaslikke  ja  luksuslikke  paleekomplekse  nagu  Knossos  või  Phaistos, kujunes 

Kreeta aastail 1600-1500 eKr37. 

See  on  ka  hetk  ajalooskaalal,  kus  seni  saareriigi  ümber  koondunud  ajalookäsitlusse  võib  lisada esimesed  

märgilise  tähtsusega  punktid  Mandri-Hellasest  –  väikesed  vürstiriigid,  mille  linnad  olid märksa 

segasemate võimusuhetele tõttu ümbritsetud kõrgete müüridega. Kuigi Kreekat, mis kultuuriliselt koondus 

sel perioodil Mükeene ümber, ei saa otseselt pidada Kreeta kolooniaks, on üsna kindel, et saareriigil oli kogu 

piirkonna üle suur võim ja Mandri-Kreeka oli paljuski Kreetast sõltuv38. 

Nende alluvussuhete paremaks mõistmiseks võib teha kõrvalepõike kreeka kultuuri külluslikku 

müüdipagasisse, sest mis muud on kuulus legend Kreeta kuninga Minose härjapealisest koletisest, kui 

mandrikreeklaste teisendus neile peale pandud maksukohustustest39. Kuigi Theseusest, Adrianest ja 

Minotaurosest kõneleval müüdil endal on vastavalt sellele, kas jutustus pärineb Kreetalt, Kreekast või 

Küproselt, mitmeid erinevaid lahendusi, siis ajaloolisele tõele on kõige lähem ilmselt veidi vähemmüütiline 

versioon. Nimelt kirjeldab Plutachos, kuidas ateenlased rüüstasid Knossose paleed, tõstmaks mässu selle 

vastu, et Kreeta kuningas Ateena hea käitumise tagamiseks nende rahva seast pantvange võttis40. 

                                                           

 

36
 Avramets, Irina. Vana-Kreeka kultuurilugu, lk 4 

37
 Kehnscherper, lk 53 
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 Kehnscherper, lk 76 
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 Kehnscherper, lk 79 

40
 Graves, Robert 1990. Kreeka müüdid I, lk 79 

 
 

 

 

Argo Ingver 
Minea ja Mükeene 

 

 

 



105 

Skitsid Kreekast 

Mükeene  kui idee  

Selle mandrikreeklaste rahulolematust tõendava ajalooseiga varjust ongi paslik edasi liikuda Kreetalt Argolidi 

tasandikul paiknevale Mükeene künkale. Kuigi tegu on piirkonnaga, mis oli tõenäoliselt olnud asustatud juba 

neoliitikumist alates, pärinevad esimesed konkreetsed tõendid ligikaudu 22. sajandist eKr.  Ulatuslikumad  

leiud  on  pärit  veelgi  hilisemast  ajast  ning  nii  võib  arvata,  et  Mükeene tsivilisatsiooni algust ehk niiöelda 

varamükeene perioodi võib dateerida 17-18. sajandisse eKr41. 

Ajalooliselt on Mükeene kultuuri algus seega seotud perioodiga, mil Mandri-Kreeka ei olnud veel Kreeta 

ülemvõimu alt vabanenud ja oli saareriigi maksukohuslane. Muutus senises Egeuse piirkonda valitsenud 

võimustruktuurilises ülesehituses saabus mitusada aastat hiljem seoses kogu Vahemere ümbrust raputanud 

looduskatastroofiga. Nimelt tõi ligikaudu ajavahemikus 1500-1480 toimunud Thera saare vulkaanipurse kaasa 

ühe ajajärgu lõpu ja teise alguse42. 

Minoiline kultuur, kus purse ja sellest põhjustatud lööklaine põhjustasid suuri purustusi, ei suutnudki Thera 

katastroofist täielikult toibuda ning nii nihkuski tsivilisatsiooni keskpunkt aegamööda saareriigilt Kreeka 

mandrile. Kuna Kreeta oli nõrgenenud, nende suurvõim kadunud ja senine sõltuvussuhe lõppenud, hakkas 

Mükeene võimsus üha kasvama ning alguse sai mükeene-ahhaia valitsejasuguvõsade hiilgeaeg. Mükeene 

laevastik vallutas oma endise valitseja ning mandrikreeklased asusid ise Knossose palee troonidele43. 

Koos nende kogu endist ühiskonnakorda raputanud ümberkorraldustega, kaasnesid ka maailmavaatelised   

muutused.   Kui   Kreeta   mõjuvõimu   tuum   oli   üles   ehitatud   rahumeelsele kaubandusele, siis Mükeene 

valitsuse all asendus see oluliselt sõjakama ning vallutusretkedele tugineva ideoloogiaga44. Uueks 

suurvõimuks tõusnud, kontrollis Mükeene laevastik kogu ümbritsevat merd ning koloniseeris suuri alasid nii 

saartel kui mandril45. 
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 Cartwright, Mark, Ancient History Encyclopedia. Mycenae 
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 Avramets, Irina. Vana-Kreeka kultuurilugu, lk 4 
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 Kehnscherper, Günther 1989. Kreeta, Mükeene, Santorini, lk 105-108 
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 Op cit. 
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 Encyclopedia Britannica: Mycenae 

 

 
 

Olja Fomina 
Ida-Saksa turistid 

— 

...Oo Zeus... 



106 

Esmaspäev. 8. aprill 

See  Kreeta  rahumeelsest  paleekultuurist  sootuks  erinev  ellusuhtumine  tõi  kaasa  selle,  et  kuigi 

minoiliselt tsivilisatsioonilt laenati ja võeti üle palju elemente ja saavutusi, teisendati need Mandri- Kreeka 

oludele kohaseks ja sobitati nad omaenese kultuurikonteksti. Mükeenlaste maailmanägemuse aluseks ei 

olnud kaubandus ja loodusmustrid, vaid võitlus ja jaht, millest kasvas välja minose kultuuris täiesti tundmatu 

sõjaline elustiil46. Iga idee ja elustiil peegeldub aga ka konkreetsetes füüsilistes ilmingutes ning nõnda võib 

Mükeenet kui arhitektuuriliste ja kunstiobjektide kogumikku täpselt niisamuti siduda nende märksõnade 

asise rakendamise vajadusega. 

Mükeene  kui geograafi line punkt  

Sõjalisest kontekstist lähtuvalt pole ehk ootamatu, et peaaegu kõik Kreekas leiduvad Mükeene-aegsed 

asulakohad paiknevad juba looduslikelt kõrgetel kivikaljudel47.Ka Mükeene küngas, mis asub Hagios Eliase ja 

Zara nimeliste mäetippude vahel, on ümbritsetud sügavatest järsakutest ja moodustub loodusliku tsitadelli, 

mis geopoliitilise sõlmpunktina võimaldab kontrollida kogu ümbritsevat Argolidi tasandikku48. 

Juba esimene pilk tänapäevani säilinud Mükeene künka arhitektuurikeelele, annab selge ülevaate 

mükeenlaste taotlustest ja maailmanägemusest. Nii avaneb kõrgemate mäetippude keskele paigutatud ümara 

kaljukünka jalamil seistes vaade toekatele müüritistele, mis kiviste madudena kogu küngast ümbritsevad ja 

igale lähenejale mõista annavad, et see kindlus pole ehitatud selleks, et alistuda või vallutajate ees 

kummardada. 

Need kükloopilised müürid, nimetatud selle järgi, et hilisemad kreeklased ei suutnud uskuda, nagu oleks 

keegi peale ühesilmsete hiiglaste suutnud neid hiiglaslikke kiviplokke liigutada, pärinevad praegusel kujul 

ligikaudu 13. sajandist eKr49. Müürid on ehitatud suurtest kergelt tahutud kividest, mis on ilma sideaineteta 
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üksteise peale sobitatud nii täpselt, et plokkide vahele jäänud tühimike täitmiseks on kasutatud vaid 

üksikuid väiksemaid kive50. 

Müürid moodustavad kokku 900 meetrise kindlustuse, mille laius varieerub viie ja kümne meetri vahel. 

Sissepääs kindlusesse käis läbi suurtest megaliitplokkidest väravehitise, mille kuulsus ei jää kükloopilistele 

müüridele alla. Tegu on Lõviväravaga, mis koosneb tohututest kiviplokkidest ning mida ehivad kaks sihvakat 

lõvireljeefi. Tasub aga silmas pidada, et tegu pole lihtsalt dekooriga, vaid reljeefidega seotud kiviplokil on 

vastavalt mükeenlaste asisele maailmavaatele konkreetne praktiline ülesanne – vähendada 

konstruktsioonilist koormus51. 

Lisaks kaitseehitistele on Mükeene akropolil märgilise tähendusega objekte veelgi. Alustades linna 

legendijärgse asutaja Perseuse järgi nimetatud maa-aluse Perseia allikaga ja lõpetades arvukate erinevatest 

ajaperioodidest pärinevate haudehitistega, mida leidub kahte tüüpi – lihtsamad kaevushauad ja 

klassiühiskonda iseloomustavalt ülikute matmiseks mõeldud ümartemplid52.  Kogu Mükeene ajaloo uurimisel 

on neil haudadel olnud asendamatu väärtus. Ühtaegu on tegu nii arhitektuuriliste vaatamisväärsustega, kus 

on ilma igasuguste sideaineteta suudetud kiviplokkidest laduda võimsaid pseudokupleid, kui ka kroonikaga 

Mükeene ühiskonna kujunemisest ja ülesehitusest53. Nii avanebki läbi hauapanuste pilt Mükeene ajaloo 

kulgemisest – helleenide hõimu kohalike traditsioonide segunemine minoiliste mõjudega ning tõus kogu 

Egeuse piirkonna sõjaliseks ja kultuuriliseks keskpunktiks54. 

Mükeene langus saabus ligikaudu 12. sajandil eKr seoses põhja poolt Kreekasse rännanud dooria hõimude 

vallutustega. Mükeene kultuuri jäljed elasid edasi veel ligikaudu paarsada aastat ja samuti nagu  minose  

Kreeta  oli  oma  saavutusi  üle  andnud  mükeenlastele,  kandusid  Mükeene  vaimsed, tehnilised ja 

kunstilised väärtused teatud mahus edasi ka järgnevatele dooria aja atika hõimudele, aga kunagine suurriik oli 
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jäädavalt purustatud. Tagasilöögid saabusid nii tarbekunstis kui kirjatundmises ning saabunud niiöelda 

tumeda ajajärguga kadus Mükeene kunagine hiilgus üha enam unustusse55. 

Kokkuvõte 

Kreeka ajaloo algus oli ja ilmselt ka jääb ikka endistviisi kättesaamatuks, ent kuigi selle kultuuriloo alguse ja 

hilisema klassikalise tsivilisatsiooni vahele jääb pikk segane periood, mille käigus paljutki ununes, on Minose 

Kreeta ja Hellase Mükeene märkamatult jõudnud välja tänasesse päeva. Nende tarbekunst, riiklik kord, 

ehitustehnika ja isegi maailmanägemus on läbi paljude inimpõlvede saanud Euroopa kultuuri teerajajateks. 

Mükeene kükloopilised müürid seisavad ikka niisama kindlalt kui tuhandete aastate eest ning õpilaste 

kirjandustunnid käsitlevad ikka veel Homerose luulet, mis maalib pildi kunagistest õitsvatest riikidest ja 

möödaniku kangelastegudest. Kõige selle koosmõjul avaneb maailm sõjakatest ja vaprust hindavatest 

muistsetest inimestest, kes oma võimsate müüride vahelt suundusid kuulsusrikastele sõjaretkedele, et 

jäädvustada end igaveseks maailma mälusse. 
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Gerly 

Hommikul dušši alla polnud võimalik minna kuuma vee puudumise tõttu; seega piirdus hommik vaid 

hommikusöögiga, peale mida oli antud start Epidaurose teatrile. Kuulasime Olja kajavat ettekannet, peale 

mida võttis igaüks endale aja sketsimiseks. Erinevalt hulkuvatest koertest, pidime siinkohal rinda pistma 

karja erinevat värvi ligitikkuvate kassidega. Ilm oli mõnusalt päikseline ning tänu varajastele tundidele olime 

esimesed (ja ainukesed) turistid (veel); lisaks meile oli seal vaid seltskond töömehi. Sulev võttis välja ka oma 

suupilli ja lasi meil nautida selle pilli kaja antiikse ning suursuguse Epidaurose teatri istmetel. Akustika selles 

teatris oli tõepoolest suurepärane - saime selles kõik veenduda, seistes all kesksel kiviplaadil ning 

demonstratiivselt kõneledes. Tunne oli nagu oleksid astunud klaaspurki ning seal omaette kõnelenud - vaid 

selle vahega et kõik teised kuulsid selgelt ära, millest vähegi rääkisid. 

Edasi võtsime suuna Nafplioni peale, kus Sulevi sõnul on üks külastamist väärt saareke ning kindlus... 

Nafplioni jõudes oli meie esimeseks vaatamisväärsuseks Palamidi kindlus. Kindlus kõrgub ca 200 meetri 

kõrgusel Nafplioni linna kohal ning selle veneetslaste rajatud kindluse ehitusaeg jääb 18 sajandi algusesse 

(seega pisut uuem objekt võrdluses meie senikülastatud kaunite antiiksete varemete kõrval). Võtsime 

kindlusega tutvumiseks mõnusalt paraja aja, mille vältel vaadete ja muljetega tutvuda ning leida endale 

meelepärane koht, kus sketsbuukile kasutust leida. Ilm oli tõeliselt suurepärane – mitte ühtegi valget 

pilvevatti taevas. 

Peale sääraseid hingematvaid vaateid ning usinaid käeharjutusi, leidsime, et meie kõhud vajaksid hoolitsust 

mõne hea toiduroa kujul ning oleks tark otsus leida mõni meelepärane söögikoht, kus seda teha. Valituks 

osutus lõpuks üks kiirtoidu restoran tänava ääres, millel käis parasjagu hoogne tee-ehitus. Nagu hiljem selgus, 
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oli kiirest toidust asi kaugel. Tellimused sisse antud (paljud meist otsustasid pita leiva kasuks), jäime oma 

paljulubatud kiirtoitu ootama. Kuigi enamik meist said selle siiski lõpuks kätte, pidi Argo kurvalt leppima 

faktiga, et koostöö moodsa tehnika ja aeglasevõitu lõunamaise teenindaja vahel pälvis tema tellimuse 

ununemisega. Arupärimise peale lubati, et 15 minuti jooksul on ka viimasel grupiliikmel toitukord nina ees – 

kuid sedasama kinnitati meile ka paraku 20 minuti möödumisel. Niisiis oli meie kiire peatus kestnud juba 

oma tunnikese jagu. Et aega mitte rohkem kulutada, nõustus Argo oma kauaoodatud prae kaasa võtma ning 

seda sööma teel meie järgmise sihtkohani – väike saareke, mille hõlmab täielikult enda alla kindlus nimega 

Bourtzi. 

Kindlus jättis endast tõeliselt maalilise mulje, olles täielikult veega ümbritsetud ning nähes välja nagu 

hästikaitstud keskaegne printsessiloss. Sõit sinna kestis vaid mõned loetud minutid, seega annab see aimdust 

sellest, et pikka rännakut ei pidanud ette võtma ning saareke oli tegelikult rannikule väga lähedal (kusagil 

400 meetri kandis, kui ma ei eksi), olles kaunilt vaadeldav ka maismaa piirilt ning varasemalt külastatud 

Palamidi müüride vahelt. Jõudes paadikesega saarele, teatas merekaru meenutav paadikapten, et meil on 

kindlusega tutvumiseks aega vaid vähesed 20 minutit ning seejärel algab sõit tagasi. Olles pisut ehmunud 

taolisest kitsast ajapiirangust, võtsime nõuks näha nii palju kui võimalik – nii me siis tormasime – väledalt 

nagu aasia turistid – läbi kindluse, pildistades kõike võimalikku alustades loksuvast lainetusest ning 

hingematvatest avanevatest vaadetest kuni kindlust ehtivate lilleõite, metallist uksedetailide ning 

müürikivideni välja, lootes ülesvõetud jäädvustusest seda kõike hiljem uuesti imetleda. 

Kindlusega ehitud saareke nähtud, kuulutas Sulev välja vaba aja, nautimaks kunagist Kreeka pealinna – 

Nafplioni – just selliselt, nagu igaüks seda õige(ma)ks peab. Otsustasime jalutada mööda rannikut ning 

kogeda paljureklaamitud „extremely beautiful“ vaadet ning tuleb tunnistada, et me ei pidanud pettuma. 

Rannikult viis iga natuke asja tagant väike trepike alla vee äärde, kus sai leida endale meelepärase kivinuki, 

kus istuda, mõnuleda ja varbagi vette pista. Promenaad kulges lõpuks ühe kivise rannani, kus võtsime aja, et 

lihtsalt istuda ja vaikselt Kreekal endast läbi lasta voolata. Kuna tegu oli tõeliselt sõnukirjeldamatu kohaga, 

siis usun et siinkohal lasen sellel väitel iseenda eest rääkida. 

Nafplioni turgutavad mälestused enesesse talletatud, seadsime ninad tagasi Ateena poole. Ööbimiskohaks oli 

taaskord esimesest ööst tuttav Aristotelese hotell. Otsustasime parkida ennast kohe hotelli ette, et asjad 

võimalikult valutult tubadesse transportida. Sulevil õnnestus astuda kergesse dialoogi hotelli ees asuva puuga 

– õnneks tipnes see vaid miniatuurse mõlgiga. Kogu selle sehkendamise käigus, nagu hiljem selgus, kadus aga 

Sulevi kaamera koos reisi viimaste piltidega... 
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Hotellist öeldi meile, et autode jätmine tänavale terveks ööks selles naabruskonnas ei ole ilmselt kõige 

mõistlikum idee, millele tulla. Niisiis tuli kasutada lähedalasuva tasulise parkimismaja teenust. Autod 

pargitud, kodinad toas, tekkis meil mõte võtta metroo ning külastada taaskord kesklinna – kuna aga väsimus 

hakkas meis kõigis järjest enam võimust võtma, otsustasime kohaliku supermarketi ja sealse veini kasuks. 

Veetsime õhtu taaskord Argo ja Sulevi toas, mis oli parasjagu suurem, kui meie naridega pisikesed toad, et 

meid kõiki kenasti ära mahutada. Muljetasime Kreeka üle, taustal jooksid meeleolukad pildid esimesest 

õhtust Ateenas ning kerge muusika... 

PS. Otsa eest tuleb nahka:)) Mõnuga! 

 

Kadri 

 “Not life, but good life, is to be chiefly valued.“ 

 Sokrates 

Ärkasime Lygourios. Päike alles tõusis, ideaalne kastemärg hommik. Väga posh hommikusöök fancyde nõudega 

ja puha. Suundusime Epidaurosesse. Olime varajased linnud ja täiesti esimesed teatris. Töölised tegelesid 

parajasti rohimise ja raietöödega, aga nad lõpetasid meie ettekannete ajaks. See teater oli üüratu ja tõeline ime! 

Teatri esimeses osas oli kuulda kõike, mida keskpunktist räägiti. Laiendatud osas oli juba heli kehvem. 

Katsetasime kõik akustikat ja Sulev mängis suupilli! Muheee!!! Skitsisime teatrit ja just siis saabusid ka teised 

külastajad. Kuulsime ka neid akustikat katsetamas, kes laulis, kes lasi mündil kukkuda. Jalutasime Argoga 

muuseumi ning pildistasime ümbrust. Kohtusime teistega autode juures ja valisime uue sihtkoha – Nafplion. 

Ja enam õigemat otsust me ei olekski saanud teha! Külastasime Palamidi kindlust Nafplioni mäe otsas ja 

imetlesime türkiissinist Argolida merd. We were in heaven. Joonistasime, päevitasime, mõnulesime. Ma istusin 

ühe bastioni otsas ja joonistasin kindluse ühte osa koos linna vaatega. Edasi suundusime alla linna, et süüa 

kiirtoidu restoranis. Nojah, see „kiirtoit“ just väga kiire küll polnud. Ootasime ilmatult kaua ja segadust oli 

kui palju. Kui kord söödud saime suundusime sadamasse, et laevaga tillukesele Bourtzi saarele. Meie kapten 

oli justkui raamatust „Vanamees ja meri“ välja hüpanud. Nii muhe ja rahulolev meremees. Saarel läks meil 

kiireks, vähem kui poole tunniga pidime kõik nurgatagused läbi jooksma ja pildid ära klõpsutama. Ma ei 

suutnud ära uskuda selle mere värvi. Muinasjutuline. Tagasi kuivale maale jõudes promeneerisime mööda 

mereäärseid teid ja otsisime kontakti merega. Uskumatu, aga järskudel kaljurahnudele on ehitatud palju 
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astmeid, et inimestel oleks võimalik merele lähemale minna. Puuduvad seal igasugused koledad Euroopa 

nõutele vastavad piirded! Kaljurahnud olid täis ka igasuguseid taimi ja kaktusi! Pikaldane nautlev jalutuskäik 

viis meid randa, mis oli üsnagi maha jäetud. See muutis minu jaoks koha veelgi erilisemaks. Sobrasime 

kiviklibu rannas ja nautisime hetke. Päike hakkas loojuma, aga me ei tahtnud lahkuda. Nafplion – meie 

lemmik linn. Kahju oli hakata Ateena poole liikuma. No üldse kohe ei tahtnud sinna koledasse suurlinna 

minna. Hehe, noh ega tegelikult pole Ateenal midagi viga, aga kes kord on Nafplionis käinud.. see teab millest 

ma räägin. Sõitsime Ateenasse ja ööbisime taas Aristoteleses. Muretsesime ületee poest veinid ja tegime poiste 

toas õhtuse tsilli. 
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Argo 

Ärgates oli tuba veidike jahe. Ärkasin korra umbes pool 7 üles, võtsin telefoni lähemale, et ei peaks upitama 

üle toa. Oli ennast välja lülitanud ja nõudis PINi. Mis ta korraldab… Aga siis sai õigel ajal üles. Hommikusöök 

oli OK, kohvi lõhnas küünelaki järgi. See oli päris jube. Panime asjad autodesse ja suundusime Epidaurose 

teatri poole. 

TomTom suunas meid siis hotellist paremale. Esmalt näitas kilomeetri pärast vasakule. Hoopis tahtis seal 

ümber pöörata. Künka peal. Kurvi peal. Tubli TomTom! Tagasi hotelli poole, hotellist 20 meetrit eemal oli silt, 

mis suunas teatrisse – 1 km sinna ainult, GPS näitas 15km. Ei tea kuhu karu perse oleks siis läinud. Jõudsime 

sinna, parkisime auto ära, läksime otsima, kuhu nüüd minna. Noolte järgi siis me liikusime, pileti ostmine. 

Jälle tasuta! Aitäh, EU! Läksime kohe teatri suunas. Vau, see oli suhteliselt massiivne. Ja väga hästi säilinud. 

Tegime esmased fotod ja läksime siis istuma, Olja tegi meile ettekande selle kohta. Mahutas üle 10 000 

inimese, väga hea akustika, täitsa taha välja kuulda – Olja seisis keskel ja osad läksid täitsa üles välja, Ok, Olja 

pidi veidike kõvemini rääkima, aga täitsa hästi kuuldi. Läksin proovisin ka keskel akustikat. Hakkasin 

rääkima ja kohkusin kohe. Nagu kuppel oleks olnud pea kohal. Väga huvitav kaja tekkis. Nii kui astusid 

keskelt ära, enam seda polnud. Kõik katsetasid, kuidas on akustika. Hea et me olime üksi, teisi turiste polnud 

seal. Võtsime tunnikese, et nüüd joonistada. Otsisime igaüks omale meeldiva koha, mida joonistada ja 

hakkasime pihta. Esmalt üritasin suurt vaadet teha, ei tulnud taas välja, perspektiiv ei tahtnud minuga taas 

kaasa töötada. Pöörasin teise kohta ja tegin ühe lähivaate trepist. See tuli täitsa hea välja. Jäin rahule. Ootasin 

Kadri ära, ütlesin, et ta üle ei pingutaks. Ei pingutanud. Läksime uurisime muid maasid seal kandis. Ega väga 

midagi erilist polnud, asjad hakkavad nagu korduma – ikka majade, sammaste ja muude asjade jäänused. 

Kujukesed ja vaasid muuseumis ei tõmba enam. Ega kaua enam polnudki seal, Sulev mõtles järgmisteks 

plaanideks minna Nafplioni, mis on linnake mere ääres. 

Väga ilus linn oli. Esmalt suundusime Palamidi lossi juurde. Ilusti säilinud loss, mis oli ca 400 aastat vana. 

Väga ilus oli see lossike. Taas kord tasuta sissepääs. Väga ilusad vaated avanesid ülalt alla. Väga meeldis mulle 

lossi geomeetria ja erinevad jooned, kuidas nad töötasid koos. Väga huvitav oli joonistada ja analüüsida neid. 

Meeldis. Äge oli see, et siin sees oli ka haljastust. Väga ilusti harmoniseerusid need lossiga kokku. Täitsa võiks 

elada sellises kohas. Taheti minna veel väiksele saarekesele, millele avanes vaade ülevalt. Saarel oli väike 

lossike ja kõik. Väga huvitav tundus see. Kui alla mäest saime, parkisime auto ära ja läksime otsima kuidas ja 
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kas me saame üldse sinna saarele. Õnneks saime, pilet maksis 4 €, millega sai siis laeva sõidu ja 20 minutit 

lossis ringi „vaadata“. Ma pole veel nii ägedat lossi eales näinud. See oli selline klassikaline maaliline pilt, mida 

oleme filmides näinud. Kivimüüridega siseõu, kus on lillade õitega puud. Lihtsalt vapustav, üritasin 

võimalikult palju fotosid teha, et oleks mida mäletada, ajake oli ju üürike. See tekitas tõesti tugeva emotsiooni 

kõigis. Kõige ägedam oli see, et ta polnud korrapärane planeering, sa ei teadnud iial kuhu mingi trepp sind 

viis. Kiirelt vaadatud, suundusime tagasi paati, et kaldale saada. Oleks võinud äkki maha jääda sellest satsist… 

Mandrile tagasi tulles võtsime nüüd vaba aega. Läksime mööda mere äärt edasi. Mingi hetk ma lahkusin 

grupist, tegin pilte ja rääkisin emaga. Jube tüütu oli pildistada vaateid, kui mingid üksikud inimesed kõnnivad 

kaadrisse. Tüütu. Mingi hetk kõndisin tagasi linna poole, võtsin ühe Coca ja istusin maha, jälgisin maad ja 

ilma. Oli rahulik. Mingi hetk helistas Sulev ning ütles, et nad ujuvad, et teeb pool tundi hiljem kokkusaamise. 

EI olnud hullu. Helistasin Triinule ka, teatasin uudist. Läksin nendega jalutama. Nad otsisid apteeki. See oli 

kinni, ei saanudki. Leidsime poekese, kust veini osta. Saime kaardiga ka maksta, sellest oli hull draama. Me 

neljakesti maksime kaardiga. Ma arvan, et pood pole eales nii palju kaardi makseid pidanud korraga vastu 

võtma. Pidime eraldi kohta minema, et PINi panna. Iga kord ta ahhetas ja küsis, et kas meil sula pole. Ei oleee! 

Läksime istusime autode juurde ja ootasime teisi. Saime siis kokku ja panime Ateena poole minema. 

Sõitsime mööda kiireteid ja jõudsime üsna ruttu Ateenasse. Vahel lausa 150 km/h. Kiirtee kultuur on siin 

normaalne. Suunda ei näidata, see on veidike jama. Vahel ei arvestata ka kaassõitjatega. Aga kui Ateenasse 

jõudsime, oli liiklus täitsa tihe. Esimesse hotelli jõudes üritasime autod ära parkida. Sulev suutis veidike auto 

põksata vastu väikest puukest, loodame, et sellest väiksest mõlgist miskit ei saa. Hotellist öeldi, et mis tee 

kõnniteele parkisite, et teil lüüakse hommikuks aknad sisse Eeee, okei, viisime autod normaalsemasse 

parklasse. Pärast hotelli toas tegime väikse istumise meie toas. Terve tuba oli veinitajaid täis. Muljetati ja 

jutustati hiliste õhtutundideni. Hetkel lõpetan postitust kell 1:11, viimased võitlejad veel jutustavad. 

Nägemist! 
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Epidauros 

Olja Fomina 

Epidauros on antiikkreeka teater, mis ehitati 330. aastal e.Kr. Läbi ajaloo on teatril olnud hiilgeaegu, kuid seda 

on ka kordi rüüstatud. Pikaks ajaks langes teater unustusse, olles kaetud paksu  mullakihiga.  1881.  aastal  

toodi  suurepäraselt  säilinud  ehitis  taas  päevavalgele. Epidauros on läbi aegade parima akustikaga teater. 

Sellest on võimalik osa saada ka tänapäeval, külastades iga-aastaseid Epidauroses toimuvaid festivale. 

Unustusse vajunud 

Pausanias on kirjutanud, et Epidauroses asub antiikmaailma tähelepanuväärseim teater. Kuigi Rooma teatrid 

olevat suurejoonelisemad ja majesteetlikumad, ei suutnud ükski arhitekt võistelda Epidaurose teatri ilu ja 

harmooniaga56. 

Epidaurose küla asub 60 kilomeetrit Korintosest lõuna pool. 25 sajandit tagasi oli seal tähtis kaubandus- ja 

usukeskus. Hiljem vajus teater aastasadadeks unustusse, kuni see lõpuks taas päevavalgele toodi57. 

                                                           

 

56
  [WWW] http://wol.jw.org/et/wol/d/r37/lp-st/102000410 (01.06.2013) 

57
 Op. cit. 
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Taasavastatud kogu oma hiilguses  

Epidaurose teater asus rahulikus roheluses otse Asklepiose pühamu vastas. Teater oli otsekui osa pühamust, 

sest etendustel arvati olevat raviv mõju. Epidaurose varasemast ajast on teada, et aastal 87. eKr rüüstasid seda 

Rooma väejuhi Sulla leegionärid. 67. aastal e.Kr olid seal käinud piraadid. Teatri uus tõus oli Rooma ajastul, 

kuid selle peatasid 4. sajandi lõpul gootide ründeretked. 5. sajandil sai sellest kristlik tervendamiskeskus58. 

Teatri oli ehitanud arvatavasti Argosest pärit kujur ja arhitekt Polykleitos noorem 330. aastal e.Kr. Ta oli 

suurepäraselt ära kasutanud maastiku omadusi, paigutades istmed mäe nõlvale ja lava orgu59. 

Hiljem vajus teater rohkem kui kuue meetri sügavuse mullakihi alla ja unustusse. Teatri kohal  lausa  kasvasid  

puud  ja  seal  hariti  põlde.  19. sajandil kreeka arheoloog Panagis Kavvadias, olles lugenud Pausaniase 

varaseid kirjeldusi teatrist, otsustas selle üles otsida. Väljakaevamised tõid edu 1881. aasta kevadel- siis teater 

leiti60. 

Cavea, astmetena tõusvate istmeridade, väljakaevamine õnnestus kergemini, sest see osa teatrist koos oma 

tugiseinte ja ääriskividega oli paremini säilinud. Lavast olid järel vaid varemed. Teatri restaureerimist alustati 

juba 1907. aastal, laiemalt võeti töö ette aga aastal 1954 ning see kestis kümmekond aastat61. 

Kuna  teater  oli  paksu  mullakihi  all,  on  see  suurepäraselt  säilinud. Orkestrat ümbritses kitsas 

marmorriba. Orkestra ise oli tambitud mullast põrandaga,  mille  keskmes  asus  altar.  Orkestra  taga  paikneb  

lavaehitis, millest on järel ainult vundament62.  Marmorriba ja esimese rea istmete vahel jooksis kanal 

vihmavee ärajuhtimiseks. Lavaehitiste ja teatri istmete tugimüüride vahel oli kaks muljetavaldavat väravat63. 

                                                           

 

58
 Aja jälg kivis. Kreeka. Helgi Erilaid. "Menu" 2013. Lk 109-113. 

59
 [WWW] http://www.visit-ancient-greece.com/epidauros-theatre.html (02.06.2013 

60
 WWW] http://wol.jw.org/et/wol/d/r37/lp-st/102000410 (01.06.2013) 

61
 Op. cit. 

62
 Op. cit. 

63
 [WWW] http://www.visit-ancient-greece.com/epidauros-theatre.html 
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Algselt oli teatris istekohti 6000 inimesele. 2. sajandil e.Kr lisati teatrile 21 istmerida, mis suurendas 

mahutavuse 13000 inimesele64.  Kõige madalam, esimene kivipinkide rida oli seljatugedega.   See   oli   

mõeldud   preestritele,   kõrgematele   ametimeestele   ja   tähtsatele külalistele. Alumise 34 rea pingiistmed  

olid  madalamad,  ilmselt selleks, et sinna kuuluv väärikam vaatajaskond oma istmed patjadega mugavamaks 

saaks sättida. Ülemises tribüüniosas  istuva  lihtrahva  jaoks  polnud  sellist  mugavust  ette  nähtud,  seal  olid  

istmed kõrged ja kivised. Kõige kõrgemad ja kaugemad kohad olid orjade jaoks65. 

Epidaurose teatris on suurepärane akustika. Selle põhjuseks on ehitise poolringjas kuju. Astanguliselt 

tõusvad istmed aga vähendavad lava ja viimaste ridade vahelist kaugust. Helilained pole ülemistesse ridadesse 

jõudes pea üldse nõrgenenud. Olulisel kohal on ka see, et read paiknevad üksteisest õigel kaugusel. Tänu 

sellele levib heli kõikjale ühtlase tugevuse ja selgusega. Teisteks olulisteks aspektideks  on  heli  peegeldumine 

orkestra  pinnalt  ja  istmeridadelt, ehituseks kasutatud marmori kvaliteet ja hääletu ümbruskond66. 

Epidaurose  teatri  akustika  oli  iidsetel aegadel ja ka sajandeid hiljem kõigist maailma amfiteatritest kõige 

parem. Isegi kuni praeguse ajani polevat sellele võrdset leida-  iga laval sositatud  sõna kostab  ka kõige 

kaugemasse ülemisse pingiritta67.  

Selle teatri kõla on tõesti fantastiline. Kui sa hakkad tribüünilt teatri keskme suunas liikuma, tunned, kuidas 

su hääl iga sammuga võimendub. Ja siis jõuad keskele, selle marmorist kivi peale ja tunned, justkui sina räägid 

ja terve maailm kuuleb. Hääl võimendub mitu korda, kuid samas tekitab ka tunde, nagu seistes seal keskel 

oleks täiesti omas maailmas. Aga heli mitte ainult ei tundunud nii võimas, vaid see reaalselt ka oli. Kuni 

juurdeehitatud osani polnud vahet, kas sa istud all või üleval, see mis kõrvu jõudis, oli ühtemoodi võimas. Küll 

aga hiljem lisatud pingiread pole heli võimekuse poole pealt enam nii head. Jah, sinna on küll kuulda, kuid 

hääl jõuab paljuski vaibuda. 

                                                           

 

64
 [WWW] http://wol.jw.org/et/wol/d/r37/lp-st/102000410 (01.06.2013) 

65
 Aja jälg kivis. Kreeka. Helgi Erilaid. "Menu" 2013.Lk 109-110 

66
 [WWW] http://wol.jw.org/et/wol/d/r37/lp-st/102000410 (01.06.2013) 

67
 Op. cit. 
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Algselt mängisid näitlejad orkestral ja dekoratsioonideks kasutati maalitud tahvleid, mis olid kinnitatud lava 

välisäärtel olevate kolmnurksete pööravate plaatide külge. Hiljem hakkasid näitlejad mängima lava peal ning 

jätsid orkestra koori jaoks. Dekoratsioonid paigutati lavaehitise seintele68. 

Etendused olid skemaatilised. Tuhandetele pealtvaatajatele pole tagumistesse ridadesse niikuinii detailselt 

näha, mis laval toimub. Näitljead kandsid suuri maske ja eredaid kostüüme ning  mäng  käis žestidega.  

Lavaehitises oli kolm ust,  mis  avanesid  mängualale.  Esimene näitleja astus lavale keskmisest uksest. Teine 

ja kolmas külgmistest ustest. Kolm näitlejat mängisid nii mees- kui ka naisosi69. 

Tegutseb endiselt  

Tänapäeval saavad inimesed vaadata antiikdraamasid täpselt samas paigas, kus neid mängiti esmakordselt üle 

2000 aasta tagasi, ning kuulata koori esitatud mõtteid inimõnne kaduvusest nii nagu vana Sophokles need 

"Kuningas Oidipuses" kirja on pannud. Alates 1954. aastast peetakse igal aastal Epidauroses draamafestivali. 

Sinna kogunevad nii kreekast kui ka välismaalt tulnud teatritrupid, et esitada antiikseid näitemänge70. 

Epidauros on suurejooneline ja suur. Et tabada kogu seda hiilgust, saada aru antiikkreeka võimetest ja 

saavutustest, tuleks ronida teatri ülemistele istmetele, istuda ja vaadata nii teatrit ennast kui ka selle ümbrust 

korraga. Siis tuleb selle hiilgus tõeliselt esile71. 

Allikad 

Aja jälg kivis. Kreeka. Helgi Erilaid. "Menu" 2013.  

http://wol.jw.org/et/wol/d/r37/lp-st/102000410 (01.06.2013)  

http://www.visit-ancient-greece.com/epidauros-theatre.html (02.06.2013) 

                                                           

 

68
 [WWW] http://wol.jw.org/et/wol/d/r37/lp-st/102000410 (01.06.2013) 

69
 Aja jälg kivis. Kreeka. Helgi Erilaid. "Menu" 2013. Lk 110-115. 

70
 [WWW] http://wol.jw.org/et/wol/d/r37/lp-st/102000410 (01.06.2013) 

71
 [WWW] http://www.visit-ancient-greece.com/epidauros-theatre.html (02.06.2013) 
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Minea 

Hommikuvaatena tervitas meid taas vastasmaja katkine sein ning hommikusöögina eine siniste munade ja 

apelsiniainelise kontsentraadilahusega. Uue lisandusena raputasid meie reisiseltskonna ridu prussakad, kelle 

väikesed pontsakad kogud olla vannitubades ringi silganud. 

Ülejäänud osas saatsid uut päeva sünged alatoonid ning tundus, et kõikvõimalikud kõrgemad kreeka 

jumalused, kes olid siiani meie rännakuid soosinud, otsustasid aususe mõttes meile natuke ka käru keerata. 

Sulevi fotoapastraat oli kadunud mis kadunud ning katse Ateenast autodega välja saada venis 

tundidepikkuseks närviliseks kannatustejadaks. 

Kui kord lõpuks jõudsime siiski linnaäärsetele järskudele teedele, mida ääristasid väikestele mäeküngastele 

istutatud majakesed, tundus, et olukord võib veel paraneda. Järgmine tagasilöök ei lasknud lootusrikkusel 

pikalt elada – koobas, mida olime tahtnud uudistama minna, oli väga kinni. 

Järgnes järjekordne pikk ja vaevaline teekond, mille lõpusihina jõudsime Maratoni järve äärde. 

Vaatamisväärsusteks 60 meetri kõrgune astmeline tamm ning  teadmine, et kuulsusrikas Maratoni lahing 

toimus kiviviske kaugusel. Kui olime kitsukest tammipealset teed mööda edasi-tagasi käinud, istusime 

kohaliku kohviku suveterrassile ja tegime igaüks seda, mis parasjagu parem tundus. Kes sõi jäätist, kes jõi 

kohvi, kes kirjutas, kes joonistas. Kes oli muserdatud, kes haige, kes tegus. Rohekal järvel askeldasid valged 

linnud. 

Varasel pärastlõunal lahkusime Maratonist, sedapuhku eesmärgiga jõuda õhtuks Sounioni ja vaadata kuulu 

järgi üht järjekordsetest maailma ilusaimatest päikeseloojangutest. Üritades hommikust aega tasa teha, 

tuhisesime mööda sirget kiirteed läbi Kreeka. Märksa hilisemal pärastlõunal jõudsime viimaks väikeste 
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suvituslinnade piirkonda, kus jändrike mändide varjust paistsid vilksamisi valgeks lubjatud majad. 

Tiirutasime mööda käänulist rannateed, mille ääres laiusid siresinine Vahemeri ning kohaliku rikkama rahva 

purjekate- ja kaatriteread. 

Esimese katse lõunat süüa tegime väga sümpaatses tavernis, kust avanes sillerdav merevaade. Kuna aga juba 

esimene arglik pilk menüüle lõi vaat et hinge kinni, siis põgenesime ette ja taha vabandusi pomisedes tagasi 

autodesse ja läksime Lavria-nimelisse linnakesse sobilikumasse hinnaklassi jäävat söögikohta 

otsima. Maabusime väikeses välikohvikus, kus ettekandja oli meiega omajagu püstihädas. Ei saanud tema 

meist ega meie temast aru ning kätega vehkimine ei aidanud ka palju kaasa. Pärast rohkem ja vähem lustlikke 

situatsioonikoomilisi episoode ununenud söökide ja valede söökide ja üleüldise segadusega, olime kõik oma 

kalmaarid ja kaheksajalad siiski õnnelikult pintslisse pistnud. Sellele järgnenud lauanurgale kritseldatud 

arvutused, mis üritasid dešifreerimatust arvest kokku sobitada arusaadavat rahamajandust, olid lihtsalt 

eepilised. 

Pikaks veninud varjudega õhtutunnil ronisime mööda kivist kaljuneeme ülespoole. Loojangukumas taeva 

taustal kõrgusid Poseidoni templi valged dooria sambad kui sõbralikult viipav maamärk kõigile 

meresõitjatele. Päike vajus iga mööduva minutiga üha madalamale mere kohale ning taamal silmapiiril 

terendavad kaljupangad mähkusid üha tumedamatesse varjudesse. 

Istusime seal, Poseidoni kaitsva pilgu all päikesesoojadel kividel ning ootasime ja vaatasime. Hetk enne, kui 

värvidemäng taeva punakuldsetesse toonidesse rüütas, lugesime kõik oma müüte, et oskaksime neid hiljem 

teistele ette kanda. Kõik langes tardunud vaikusesse ja aegruuminihkesse, kus polnudki enam midagi muud, 

kui ainult loojuv päike, iidsed dooria sambad ning mustja kaljupanga kõrval lainetusega kaasa õõtsuv väike 

valge purjepaat. 

Siis lõid pilved helendama ja taevas lõõmama. Lennukisabade laialivalguvate juttide virvarr tekitas tunde, 

nagu oleksid kümned komeedid langenud merre ning selle põlema süüdanud. Päike oli just kadunud 

silmapiiri taha ja kogu olemine oli ülev ja uhke. 

Ja… kõlas vile, aegruuminihe kadus olematusse ning Hadese pimedatest soppidest tormas välja raevutsev 

fuuria, kes käskis end kokku pakkida ning jalga lasta. Nii palju siis romantilistest plaanidest hämarduva taeva 

all kivisel neemetipul üksteisele müüte pajatada. 

Rännak jätkus mööda kiinakäänalist rannakaljude servas jooksvat maanteed. Eespool helkles valge pärlireana 

tänavalampide katkematu rida, mille servast roomasid siravad linnatuled helendavate jaaniussikestena mööda 
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mustavaid mägesid ülespoole. Kergelt lainetav mereväli peegeldas taeva petrooleumisinist kuma ning loksus 

vastu sünkjasmusti kaljusid, mis mustade hammastena veest välja sirutusid. Ühel väikesel rannaribal ronisime 

autodest välja, et seda kõike kas või hetkeks natuke lähemat vaadata. Pimedusest kostus lainemüha, 

tuulesahinat ning kimedat tsikaadisirinat. 

Sügava öö hakul jõudsime väikeste seikluste järel Varkiza väikelinna pisikesele kõrvaltänavale peitunud 

Apollonia hotelli juurde. Vinnasime oma kompsud rohelusse mattunud korrusmaja uksest sisse ning edasi 

avaratesse ja hubaselt mugavatesse aparatement-tubadesse. Rõdul seistes paitas sume öö põski ning silme ees 

avanes vaade tuledesäras maastikule. 

Järgnenud pikad tunnid olid täis külma veini, iidseid kangelasi ning antiikseid jumalaid. Kõik veeuputusest 

Trooja sõdade ja Odüsseuse eksirännakuteni välja. Juttu jätkus rohkem ja kauemakski, kuni viimaks alles 

lähenev hommikuhämarus meid vooditesse peletas. 

 

Olja 

Hommikusöök selles hotellis tundus seekord veel natuke masendavam kui eelmine. Vahepeal kogetu oli mind 

ära rikkunud. Teine ebameeldiv üllatus kõigile oli Sulevi fotoka kadumine. Kes, kus, millal, ei tea keegi, aga on 

fakt, et seda leida ei õnnestunud. 

Päeva õhtu pidi kuuluma Sunionile. Algus oli vist algselt planeeritud Ateenale, aga kuna mitte keegi polnud 

sellest vaimustuses hakkasime improviseerima. Esimene mõte oli minna kuskile koopasse, kus pidavat ilusad 

stalaktiidid olema. Tee peal käisime Lidl'is. Seal oli kaupade poolest palju harjumuspärasem valik, nagu arvata 

võiski. JA LÕPUKS mul tekkis võimalus jäätist osta. AGA, minu katsumused polnud veel lõppenud. Jäätiseid 

müüdi ainult 6 tk, 12 tk ja veel rohkem tk karbis. Ei ühtki võimalust osta ühekaupa, aga isegi minusugune 

friik pole võimeline üle kolme jäätise korraga ära sööma, eriti veel, kui teised samal ajal sellise ilmaga juba 

morsiks sulavad. Kuna teised ei olnud jäätisest vaimustatud, jäi see mul jälle ostmata. Ja parkimine Kreeka 

moodi on omaette vaatepilt. Seisime parklas, kui üks papi keeras ka parklasse sisse ja hoogu maha võtmata 

liikus golfi esiotsa poole. Mõtlesin, et teeb nüüd meie volksule 1-0 ära, aga õnneks ei, papi jõudis 10cm (kui 

sedagi) enne golfi ninaotsa peatuda. Hingasin kergendatult välja, kuid tundus, et papi jaoks nii asjad käivadki, 

tema ei lasknud ennast sellest häirida.  
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Sõitsime koopa juurde päris kaua. Tee läks järjest halvemaks. Ühel hetkel tabasime sellist hüpekat, et auto 

põhi läks vastu maad. Valus hoop, aga tundus, et kõik on korras. Jõudes koopa juurde parklasse, astusin 

autost välja ja avastasin, et Golfi tagumine stange on poolenisti ripakil. Kaks päeva järjest autosid lõhkuda 

tundus juba uskumatu. Samas lähemal uurimises selgus, et see stange oli niikuinii seal kruvi ja ausõna peal 

küljes püsinud. Panime tagasi, nüüd püsis see ainult ausõna peal. 

Meist sõitis mööda politseiauto, mille juhid andsid teada, et koobas on suletud. Mis seal ikka. Võtsime uue 

suuna Maratoni tammi juurde. Tundus, et sõit kestis igavesti ja kui me lõpuks kohale jõudsime oli natuke 

raske uskuda, et see võimalik on. Vaatasime tammi üle ja istusime selle ääres olevasse kohvikusse, et sketsida. 

Kuna kohe toodi kohale vesi ja menüü, ei jäänud muud üle, kui tuli midagi ka tellida. Kuna mu jäätise isu oli 

endiselt päevi rahuldamata, otsustasin just selle kasuks. 2.80 ühe palli jaoks ära anda tundus küll natuke 

palju, kuid antud juhul tundus see parim võimalik variant. Õnneks ma ei pidanud pettuma. Jäätis oli maitsev 

ja selle pallikese söömine võttis ka üle ootuste mõnusalt kaua aega. Paralleelselt jäätise nautimisega üritasin 

ka jõe vastaskallast sketsida. Eilne absoluutne suutmatus joonistada oli täna asendunud taas tahtmisega 

midagi paberile panna. 

Enne Sunioni päikeseloojangut otsutasime korralikult süüa. Peatusime sihtkohast mõni kilomeeter eespool, 

kus tundus kena söögikoht olevat. Astusime sisse, meile lükati lauad paika ja toodi menüüd. Avasime 

sööginimekirja ja... kui 8 eurot prae eest tundus juba talutav, siis 12 ei tahtnud kuidagi välja käia. Otsustasime, 

et kolime mujale. Sulev vabandas kogu seltskonna viisakalt välja ja läksime uut kohta otsima. Sõitsime 

linnakesse nimega Lavriou. 

Seal oli tosin söögikohti reas, kuid mõned eksootilisema maitse armastajad arvasid, et mereandidele 

pühendatud koht on parim valik. Kuna menüüs ei tundunud ükski asi minu söömisharjumuste alla kuuluvat, 

siis läksime massiga kaasa ja tellisin kaheksajala. Tegelikult oli seal keeruline süsteem. Tuli välja, et kõik asjad 

peab eraldi tellima, ka kartuli. Kelner ei olnud kas piisavalt pädeva inglise keele oskusega või sattus lihtsalt 

meie suurest tellimusest segadusse, aga kohati ei saanud mitte keegi mitte millestki aru. Lõpuks saime käed-

jalad appi võttes asjades ikka selgusele. 

Minu kaheksajalg oli ülesoolatud ja need napad, mis tal on, on rõvedalt nätsked. Ma ilmselt ei ole loodud 

sellistest asjadest toituma. Pool portsust sain ise söödud, teise poole andsin suurematele huvilistele. Korraks 

isegi kahetsesin, et lihtsalt grillvorstikesi ei tellinud, samas nüüd olen mereandide teemal kogemuse võrra 

rikkam. Aga arve poolest oleks võinud ka eelmisesse kohta jääda. Arvete maksmine on omaette vaatepilt alati. 

 
 

 

 

Kadri Mets 
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10 inimest püüavad välja selgitada, kes mida sõi, palju ta peab maksma, ning omamata täpset raha, tahab 

midagi tagasi saada. Enamasti tegime arvutusi laudlinana kasutatavatel salvrätikutel. Need visatakse 

niivõinaa pärast igat söögikorda ära.  

Õhtu hakkas lähenema ja suundusime Sunioni, Poseidoni templi juurde. Ilus koht, kuid kõige ilusam olevat 

seal päikeseloojang. Kohapeal tegi Anneli ettekande ja kuna plaanisime sealsamas hiljem müüte rääkida, 

otsutas enamik neid kordama hakata, mina kaasaarvatud. Eraldusin teistest like forever alone ja süvenesin 

Trooja sõtta. Peagi oli aeg päikese loojumiseks. vaade oli tõesti kaunis. Hakkasime vaate taustal ühispilti 

tegema, kui saabus töötajatädi, kes andis teada, et päikese loojanguga pannakse üritus kinni. Ta oleks justkui 

seal seisnud ja aega võtnud, millal viimane päikese ots mere taha vajub, et siis sekunditki viivitamata kõik 

välja visata. Õnneks lubas ta raske ohke taustal meil viimase pildi ära teha. Tagasi autode poole liikudes 

üritasime veel fotoka silmaga tabada ilusaid hetki. Kõik oli nii ilus, et see koht peaks tegelikult tund aega 

pärast loojangut veel lahti olema, et seda kõike vaadata saaks. Ja noh müüdid lükkasime edasi hotelli 

jõudmiseni.  

Kuna hotell Apollonias polnud hommikusööki hinna sees, tegime poeringi. Ostsime pita saiad ja kõikke muud 

tarvilikku, mida saiade peale hommikul panna saaks. Ja loomulikult õhtuks mõni vein. Startisime poe eest 

küll koos Civicuga, aga mingil hetkel ringi keerates kaotasime nad silmist. No problem, meil oli ju Garmin. 

Lõime hotelli aadressi sisse jaa... navi pakkus kahte täpselt sama aadressi ja postiindeksiga valikut. Valisime 

esimese ja asusime teele. Lõpuks jõudsime välja kuskile villade rajooni, kus tänavad läksid aina kitsamaks ja 

pimedamaks. Oli selge, et olime vales kohas. Helistasime civiku ekipaažile, kes olid juba kohale jõudnud. 

Okei, proovisime nüüd otsingust hotelli leida, leidsime. Ja oh üllatust mõni kilomeeter tagasi sõita ja olime ka 

ise õigest kohas. 

Hotell Apollonia oli oosom. See oli nagu perekorter. Minea suutis meile veel kiiresti hubase kahekohalise toa 

kinni panna. Aga siis oli aeg väed kokku koguda ja suunduda müütide juurde, väike vein seltsiks. Oli lõbus. 

Kõigil tuli see jutustamine nii suurepäraselt välja, mul oli tunne, et ma olen ainuke, kes pole suutnud oma 

viimasel hetkel netist tõmmatud müüti kokku võtta. Enivei, kui ma rääkima hakkasin, siis kõik kuulasid. 

Vahepeal tõstsin pilku ja pool rahvast oli kuskile kadunud?? Kui ma müüdi lõpetasin olid kõik jälle kohal, 

määdžik. Kui müütide rääkimise igavik ära lõppes, siis läks naaberrahvas oma tuppa ja meie tegime veel 

väikese mõnusa istumise. 
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Kadri 

“Adventure without risk is Disneyland". 

 Doug Coupland 

Ateenast suundusime edasi mägedesse. Tahtsime Koutouki koobastesse minna stalaktiite vaatama, aga 

kahjuks oli see püsivalt suletud. Sellest oli tõesti kahju, aga üldiselt meie tuju see ei morjendanud! Edasi 

võtsime suunaks Maratoni! Maratonis asub võimas tamm, millel liigelda on võimalik ainult ühes suunas ehk 

liikluskorraldus oli väga unikaalne. Jalutasime üle tammi, pildistasime ja tegime restoranis väikese kohvi, 

skitsi pausi. Kuna lõuna oli juba käes võtsime suuna Sounioni poole, et seal Poiseidoni templi juures 

maailmakuulsat päikeseloojangut imetleda. Jõudsime kohale, ent päikeseloojanguni oli veel mitu tundi.  

Otsustasime söögikoha leida. Tagasiteele kuulsate valgete majade ja tumesiniste akende-ustega piirkonda jäi 

üks hirmuskallis koht ehk liikusime veelgi tagasi linna poole. Linnas sattusime küllaltki juhuslikku kohta, 

kus meie mõistmisega oli suuri raskusi. Suure hädaga saime toidu tellitud ja seda tuli lauda kohe väga palju! 

Nuriseda tegelikult ei saa, sest toit oli jumalik. Eriti kaheksajalg ;) Aga nalja sai kui palju. Kuna kreeklased 

kasutavad ühekordseid paberlaudlinu laudade peal, siis ma kasutasin juhust seda paberina kasutada. Tegime 

hulgaliselt arvutusi, et arve kuidagi 10 inimese peale õigesti ära jagada. Mitut inseneri on vaja, et Kreekas üks 

arve ära maksta? Haha, aga hakkama me saime!  

Täis kõhtudega liikusime tagasi Sounioni. Sain ka esimest korda meie imearmsat Volksut katsetada. Mägistel 

teedel sõitmine pole naljaasi, aga väga lõõgastav oli taas rooli taga olla. Sounionis kuulasime Anneli 

ettekannet ja jäime päikeseloojangut ootama. See oli tõesti fantastiline! Maalilised mäed ja punased-lillad-

oranzhid toonid neelasid põleva päikese. Kõik olid nautivad meeleolus, kuni ilmus üks kuri tädi ja meil jehhat 

käskis tõmmata. Nojah, 5min pärast päikeseloojangut, minge minema turistid, ma tahan koju seebikat minna 

vaatama. Ilus oli.. kuni see kestis. Võtsime suuna Varkiza poole, Apollonia korter-hotelli. Teekond oli 

nauditav. Tegime minu sunnil pildipeatuse, sest öises pimeduses peegeldas helesinine meri linnakumas 

justkui oleks jääs. Unustamatu vaatepilt. Oleks vaid mu kaamera ka seda ligilähedaselt jäädvustanud. Oeh.  

Saime veel kohalikust supermarketist joogid-söögid muretseda ning teekond Varkizasse jätkus! Golfi kamp 

jõudis peaaegu kohale kah, aga noh Garmin oli andnud kaks aadressi ja kui on 50-50 küsimused siis ilmselgelt 

valime me selle vale. Kottpimedates eramurajoonides autoga veeredes oli küllaltki kõhedust tekitav ja oli 

arusaadav, et oleme vales kohas. Panime teise aadressi sisse ja siis jõudsime ka lõpuks õigesse kohta! Ja 

 
 

 

 

 

 

 

Sulev Nurme 
Lavriou: natüürmort kreeka salati ja Fixiga 

 



143 

Skitsid Kreekast 

tohhooh, mida kohta! Need korteri-stiilis hotellid oli vaimustavad! Kõik olid täiesti pöördes! Uhke köök 

pottide, pannide, masinatega, terrass täismööbliga, toad iga nurga taga, ruumi olelemiseks.. Otsustasime 

avada veinid ja jutustada müüte! See võttis aega tunde ja kõik jäid lõpuks üsna purju. 

 

Minea Kaplinski 
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Sounion 

Anneli Kompus 

„Place me on Sunium's marbled steep, 

Where nothing, save the waves and I, 

May hear our mutual murmurs sweep; 

There, swan-like, let me sing and die;“ 

Byron 

 

Attika poolsaare lõunapoolseimal tipul, kõrgel kaljude kohal asub Sounion. Alates Homerose aegadest kuni 

tänapäevani on see asupaik olnud erilise tähtsusega. Mitmekülgse ja põneva minevikuga Sounion õnnistab 

meid veel tänapäevalgi oma võimsuse ja hiilgusega. 

Sounion –  Capo Colonne 

Attika poolsaare lõunapoolseimas tipus, Ateenast 70 kilomeetri kaugusel asub Sounion (veneetsia kl Capo 

Colonne,  Ladina kl Sunium). Esimene asustus tekkis siin ligikaudu 3000 aastat eKr. Sellele annavad tõendust 

leitud eelajaloolised hauakambrid. Homerus räägib Odüsseias kuidas Menelaos peatus Sounioni pühamus, et 

matta oma tüürimees Phrontis, andes aimu, et Sounion oli jumalakummardamise keskus juba 8. sajandil eKr. 

Kuna 8. ja 7. sajandi jooksul ehitatud pühamud ja jumalate kujud olid tehtud puidust ja teistest kergesti 

hävinevates materjalidest ning seega pole säilinud nendest ühtegi jälge. Siiski alates 7. sajandist eKr kuni 
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tänapäevani võib rääkida Sounioni värvikast elust ja vastupidamisest läbi aegade. Tema rollist Attika 

poolsaare inimeste elu- ja kultuuriloos klassikalisest ajastust kuni tänapäevani.  

Sounion läbi aegade 

Pühamu 

Hoolimata üksikutest vihjetest Sounioni eelajaloolisest asustamisest ning selle mainimisest Homerose 

Odüsseias algab kindel religioosne tegevus siin alles 7. sajandil eKr.  

Poseidoni templi ja propülooni ehitus algas 5saj alguses. See oli väga majesteetlik ehitis, sobilik mere 

kuningale, mille kultus sai ateena merelise võimu kasvades järjest olulisemaks. See tempel hävis pärsia 

sissetungi ajal veel enne kui see valmis sai. Selle kohale ehitati uus, marmorist dooria peripteerne tempel 6x13 

sammast.  

Templi ümber ehitatud müüri põhjaküljel oli sissepääs monumentaalse propülooniga. Samuti olid stoad lääne 

ja lõuna külgedel külaliste jaoks. Kogu pühamut ümbritses tugev kaitsemüür, mis takistas põhja ja lääne 

küljest ligipääsu. 

Ateenlased ehitasid ateena templi neeme läheduses olevale künkale. See oli vähem aukartustäratav kui 

Poseidoni tempel ja selle asukoht on merepoolt vaadatuna rohkem peidetud. Nagu ateenlased oleksid 

üritanud mõlemale jumalale korraga heameelt teha.  

Kaks ateena templit on nelinurksel alal. Varasem väiksem tempel 600-550 eKr koosneb kolmnurksest cellas’t, 

kahe dooria sambaga esiküljel. Ateena kuju baas paikneb cella lõpus. Templi ees oli väike altar. Kui see 

hävitati pärslaste poolt, ehitati uus ja suurem tempel. Sarnane eelmisele, kuid lisati kaks joonia orderis 

kolonnaadi lääne ja lõuna külgedele.  

Ebareeglipärane ringikujuline ala templite lähedal on arvatavasti Phrontis’e pühamu. Neeme läänepoolses 

lõpus on säilinud kaks paadimaja. Need koosnevad kahest slipway’st (kivis kaks pikka vagu) millel seisis 

puidust struktuur, mis kaitses laevade põhjasid, kui neid merele veeti. Laevu hoiti seal hädaolukordade jaoks.  
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Maamärk 

Sounioni ala oli ateenlastele suure tähtsusega tänu hõbekaevandusele, mis Ateena linnale tema rikkuse andis. 

Seetõttu valitigi pühamu asukohaks see neem, mida laevad Egeuse merelt Ateena sadama poole sõites 

esimesena märkasid. Meremehed olid veel eriti pühendunud sellele pühamule, mis oli heaks ja kasulikuks 

maamärgiks ja tähendas nende teekonna peatset turvalist lõppu. 

Kindlus 

Sounionist sai kindlus 412 eKr, Pelopennesose sõja ajal, et kaitsta Ateenasse merdpidi toodavat 

teraviljatoodangut. 3. sajandil eKr lisati ka torn, millel asus katapult. Samuti olid olemas paadimajad laevade 

hoidmiseks, mis said kihutada Ateenasse, kui merelt mingisugune oht, vaenlane tulemas oli. 

Orjaturg, varjupaik, piraatide kindlus 

Kuna läheduses asusid hõbekaevandused muutus Sounion tihti ka tähtsaks orjaturuks. 

Aastatel 104-100 eKr toimus lähedalasuvas Lavrion’i hõbekaevanduses suur orjade ülestõus. Tuhat 

ülesastunud orja leidsid Sounioni näol endale varjupaiga ja seadsid end siin sisse. Lõpuks hüljati Sounioni 

pühamuala, arvatavasti 1. sajandi alguses maj. Kui Augustuse valitsusajal lammutati laiali Ateena tempel ning 

viidi Ateenasse, et see agoraal taas üles ehitada. 14.sajandil kasutati Sounioni piraatide poolt kindlusena.  

Atraktsioon  

19. sajandil külastas sammaste neeme Grand Tour’il viibiv inglise luuletaja Lord Byron, kelle nimi on 

kraabitud ka ühe Poseidoni templi samba peale.  Kas selle autor oli luuletaja ise või mõni tema pühendunud 

fänn, ei oska öelda. Kahe viimase sajandi jooksul on Sounionist saanud turistiatraktsioon, kus saab nautida 

imelist päikeseloojangut, meretuult ja igavikulisust. 

Sounioni tähtsus ja tähendus  Attikas  

Alates 7.sajandist eKr, kui Sounionist sai pühamu kuni templite mahajätmiseni ligi 700 aastat hiljem, täitis 

Sounion olulist religioosset funktsiooni kogu Attika jaoks. Kahtlemata demonstreerib Poseidoni tempel 

võimast arhitektuuri, topograafia ja jumalikkuse ühendamist tänu templi aukartustäratavale struktuurile ja 

dramaatilisele paigutusele mereäärsete kõrgete kaljude kohale.  
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Sounioni võiks 7. sajandil eKr pidada Ateena väike- või eeslinnaks. Kuna tol ajal pakkus Sounioni lähedal asuv 

Laurioni hõbekaevandus  Ateenale palju rikkusi olid kaks asumit/linna üksteisega tihedalt seotud. Selle 

tulemusena oli Sounioni ajalugu,  tema poliitilised ja sotsiaalsed edusammud tihedalt seotud Ateena 

arengutega.   

Allikad 

http://www.athensinfoguide.com/excsounio.htm#Top (WWW 01.06.13) 

http://www.dartmouth.edu/~cpano/sounion/details/history.html (WWW 03.06.13) 

http://www.portergaud.edu/academic/faculty/mcarver/cmcarver/soun.html (WWW 25.05.13) 

http://romeartlover.tripod.com/Sounion.html (WWW 25.05.13) 
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Argo 

Ärkamisega meil täna kiiret polnud. Jõuda oli vaja Ateenasse ja autod ära anda. Tegime hommikusöögi teise 

toa rõdul. Mõnus hommik oli, ilus päikseline, linnud laulsid ja väike tuuleiilike silitas meid. Pita leib, 

määrdejuust, sink, juust – lihtne aga kreekalik, ehk. Puhkasime hommikul veidike veel ja siis sõitsimegi 

Ateenasse. 

Minna polnud palju, mingi 30km. Läksime kõige kiiremat teed pidi sinna, mööda kiirteid. Ka seal on selline 

väga halb liikluskultuur, ei saa normaalselt reastuda kiirendusrajalt esimesse ritta, ilma et inimesed eest 

tuleksid. Kui jõudsime Ateenasse, hakkas möll alles pihta. Imelikul kombel polnud liiklus mitte sugugi 

rahunenud eelmisest päevast. Tahtsime oma asjad hotelli ära viia, et ei peaks neid autorendist sinna viima. 

Sõit viis meid väga kitsastele tänavatele, kus me liikusime väga aeglaselt. Motikad ikka pressisid kõrvalt 

mööda, hea et nad meile sisse ei sõitnud. Leidsime hotelli üles, väga kahtlane kant oli, väga räpane ka. 

Tiirutasime natuke, pidime ikkagi auto panema hotelli lähedasse parklasse. Üsna sketchy oli see. Andsime 

võtmed ka ära, aga ega midagi nagu vastu ei antud, tšekki või miskit. Viskasime kiirelt asjad hotelli ära. Tee 

peal oli väga mõnus aroom ja siis meie hotelli ees mingi punt politseisid ja siis punt mitte nii kohalikke, oleks 

nagu kinni võetud, aga järgmisel päeval olid nad tagasi, vist niisama tsillisid koos. Esmalt ei tulnud me uks 

lahti, saime uue toa. Tubadel väga viga polnudki. Asjad ära ja siis linna peale seiklema. 

Pidime nüüd rendika üles leidma, pika tiirutamise peale leidsime ta ikka üles. Esimene auto pani veidike udu, 

sõitsime nende järgi. Kui autod ära antud, tegime dokumendid korda ja läksime ära. Autosid ei uuritud, aint 

et kas kütus olemas ja kõik. Hea et põntse ei nähtud. Jalutasime siis Zeusi templi juurde, mis oli veel tunnike 

avatud. Kuulasime ära Kadri esitluse ja võtsime vaba aja seal. Ma olin juba suhteliselt tüdinenud templitest ja 

Kreekast, nii ma väga midagi sketsida ei viitsinud esmalt. Kuid siis jalutasin ringi ja leidsin miskit, mis silma 
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jäi – kirikuke mäe künkal. Aega oli ca 15 mintsa, nii et pidin kiire visandi tegema. Ega kaua ei läinudki, nii 

mingi 5-10 mintsa. Muidugi enne 15 hakkasid töötajad ringi käima ja inimesi välja ajama. Stand up and go away! 

Üsna tüütud olid nad. Väga nõme samas, kell on alles ju 15. Ega miskit, läksime välja. Tahtsime miskit head 

süüa, meelde turgatas esimesel päeval olnud gyros’e koht. Võtsin lausa kaks pitat, nii hea oli. 

Tahtsime nüüd minna uurima agoraad ja stoad, aga needki olid juba kella 15st kinni. No mida, liiga vara ju. 

Väga tüütu asi. Tegime Anastasiaga ettekanded ära. Väga midagi erilist mul välja ei tulnud. Oh well. Nüüd oli 

meil vaba aega kella 20ni, mil me pidime kõik esimeses restoranis kokku saama. Jäin pundiga kokku ja 

läksime uurisime linna veidike. Istusime tunnike kaks Akropolise külje all mäe otsas. Rääkisime juttu ja jõime 

Sulevi esimesel päeval ostetud punast veini. 1,5l veini 4 euro eest. Arvata oli, mis sealt tuleb. Samas väga hull 

ta ka polnud. Tõmbas aint veidike lõbusamaks. Läksime künka otsast edasi väikseid tänavaid uudistama. 

Leidsime ühe täiesti pungil täis turistitänava. Väga tore oli, isegi ostsin igast nänni kokku. Igas poes nagu 

läksid hinnad väiksemaks, väga tüütu. Seiklesime mööda tänavat kuni kella kaheksani, mil me läksime 

restorani, Akropoli kõrvale. 

Nii kui me sisse astusime tunti meid kohe ära, küsiti kohe, et kui palju veini toome. Tellisime esmalt ainult 2 

liitrit valget veini ja ka süüa miskit. Aga ega me lootnud, et meil seal kiirelt läheb. Mingi hetk uuriti, et mis me 

täna nii vaiksed siin oleme, rääkisime, et viimane päev ja värki. Hiljem tekkis lauale 2 liitrit veini maja poolt. 

Väga tore! Söögid söödud, tuli ka magutoit maja poolt. Olime vahvad kunded vist. Uurisime, mida keegi oli 

kõike seal visandanud ja vaatasime millised olid kellegi parimad tööd. Osade asjadega võis täitsa rahule jääda. 

Istusime seal hiliste õhtutundideni taas, jõudsime napilt veel viimase metrooga hotelli lähedale. Sulev ja 

Anneli suundusid veel kuskile kõrtsidesse, et tulevad vast taksoga hotelli. Meie siis hüppasime metroosse. 

Kui maha tulime, oli väike segadus, et kuhu nüüd minna. Meie hotell polnud just kõige toredamas kandis. 

Pidin olema väike turvamees neidudele – tüdrukud veidike pelgasid tänavaid. Kartsime, et meid võidakse 

röövida, õnneks seda ei tehtud. Tänavatel ei olnud just kõige meeldivam aroom. Nägime ka kuidas pesti 

tänavaid, survepesu. Hotelli tuppa jõudes oli täitsa väsinud olla. Tahtsin veel veidike asju kokku pakkida, et 

oleks lihtsam homme, aga ega sellest miskit välja ei tulnud. Öösel jõudsid ka kõrtsitajad. Sulev üritas mu 

voodi ja asjade vahelt enda voodisse jõuda, teadmata, et mu asjade taga on meeter kaks ruumi. Väga naljakas 

oli see. 
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Gerly 

Start Varkizast oli paljutõotav, kuid paraku soe auto ja liikuv ümbrus ei töötanud minu heaks – lugesin 

minuteid ja sekundeid, millal ükskord taas värske õhu kätte saan. Ilmselt eelmise õhtu veinid ja väsimus tegid 

minuga oma otsustuskindla töö. 

Hotelli otsimine oli omamoodi väljakutse, kuid lõpuks me sinna kohale jõudsime – hotelli ees kükitas läbisegi 

kriminaalse välimusega seltskond ning aega parajaks tegevad politseinikud. Viimaseks hotelliks Ateenas oli 

Hotel Soho. Tegu oli äääärmusliku ghetto piirkonnaga – ma arvan et me ei saanudki lõpuni aru, kui 

äärmuslikus piirkonnas me viibisime ja liikusime. Hotelli tuba läks meie puhul paraku vahetusse – toas oli 

väljakannatamatu kanalisatsioonikas üleval. Ka teine tuba pidi taotlema endale uut tuba, nende puhul ei 

õnnestunud lihtsalt ust lukust lahti keerata. Hotell leitud, toad olemas, suundusime kesklinna. 

Kesklinnas võtsime ette esimesel päeval lühidalt kohtutud Hadrianuse kaare ja Zeusi templiga. Taaskord oli 

sissepääs prii (meile kui Euroopa Liidu liikmesriigi tudengitele). Valisime meelepärased kohad kus 

skitšeerida ning asusime tööle. Mõne aja möödudes tuli meil aga leppida tõsiasjaga, et paraku jäävad need 

joonistused lõpuni lõpetamata, kuna juba lähenes meile taaskordne vilega tädi hüüdes „We closed! Stand and go 

away!“. Kell oli saanud kolm ning otsustasime uurida, kas meil õnnestub ehk külastada ka Agoraad ja Stoad. 

Paraku olid ka need kella 15st kinni pandud (mis oli meile parajaks pettumuseks). Niisiis kuulasime ära 

viimased ettekanded ning suundusime seejärel linna peale. Istusime tunnikese jagu Akropoli jalamil väikesel 

kivisel künkanukil, kus nautisime ilma, vaateid ja seltskonda. Seejärel suundusime suveniiride-poodide 

tänavale vanalinna, mis oli selline ehtne mõnus turistikas. Lisaks on vanalinnas leiduvad majad palju 

hubasemad ja meeldivamad, kui ülejäänud linnapildis nähtav hoonestus. 

Liikusime kokkulepitud ajaks juba tuttavasse söögikohta, mida külastasime ka esimesel Ateenas viibitud 

õhtul. Meid tunti naerulsui ära ning tervitati rõõmsalt tagasi. Tellisime õhtusöögiks traditsioonilised Kreeka 

toidud, mis olid tõsiselt maitsvad ja hõrgud ning muidugi juba harjumuspäraseks saanud valge veini. Maja 

kulul toodi meile lauda veel 2 liitrit valget veini ning magustoit – olime siiralt meelitatud kreeklaste 

lõunamaisest lahkusest.  Ilmselt tundsid nad, et vajame esimese õhtu lõbusa meeleolu saavutamiseks nende 

mõningast lisaabi. Paraku oli meil käsil aga viimane õhtu ning ilmselt oli meie esimese õhtu lõbus olemine 

asendunud mõningase reisilõpust tingitud vaoshoituse ja sisemise nukrusega. Ometi oli meil väga vahva õhtu 

– vaatasime üle sketšid, kiitsime, arutasime ja avaldasime oma arvamusi. Enamik meist võtsid viimase metroo, 
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et seigelda tagasi hotelli. Jõudes ghettosse, hoidsime kotid tugevalt enda ligi ning liikusime tihedalt koos. 

Jõudsime õnnelikult hotelli, peale mõningast väikest ekslemist.  

Nüüd oleme tagasi oma hotellitoas, käib kiire päevamuljete ülestäheldamine ning jutuvadin koos mõningase 

kurbustundega lahkumise ees... 

Kadri 

“Youth is the best time to be rich, and the best time to be poor.“ 

 Euripides 

Ärkasime päikesepaistele Apollonia korteris ja mõnulemine võis alata. Kõik tõusid tasapisi, viisime söögid 

rõdule ja me Anneliga tõime alt kannu täie kohvi. Mmm.. ilus vaade, puudel tasapisi tärkav rohelus, meeldiv 

seltskond. Ideaalne hommik. Kõik nautisid seda nii väga, et viivitasime pakkimisega nii kaua kui võimalik. 

Mina kümblesin rõdul päikese käes, minuga liitusid Anneli ja Gerly ning me nautisime suurepärast ilma 

Ursula saatel. Perfecto. Lõpuks pidime ikka lahkuma, nii et korjasime oma kompsud kokku ja asusime taas 

teele Ateena poole. Otsisime Soho hotelli ja see oli maailma sketsimas piirkonnas. Ju siis oli politsei parkla 

täpselt hotelli ees, nii et pea 50-pealine meestekamp, osad mundris, osad mitte, lihtsalt passisid hotelli 

sissepääsu juures. Väga ebameeldiv. Loo irooniaks see oli ülivärviline hotell. Nagu see kompenseeriks. Õõh.. 

Igatahes üks jant selja taga ja algas järgmine jant. Nimelt autode tagastamine, sest teadupärast kõnniteede 

äärekivid on poolmeetrit kõrged ja Ateena südalinnas on kitsas, hullumeelne liiklus ja piirded igal pool. Kui 

me lõpuks autoga ühes tükis rendikasse tagasi olime jõudnud võisime kõik kergendatult hingata. Kuna me 

olime kesklinnas tagasi otsustasime pilgu peale visata veel teistele südalinna objektidele, nagu Zeusi tempel, 

Hadrianuse kaar ja Agoraa. Esimesed kaks olid minu objektid, millest tegin ka Zeusi templi juures ettekande. 

Tõeliselt tohutu oli see pühamu ja kui vaid kasutada kujutlusvõimet ja kujutada ette seda objekti 

täiskoosseisus.. vau, tõeliselt aukartust äratav! Ja Hadrianuse kaar samuti, aga neist võib täpsemalt lugeda mu 

artiklites. Tempel pandi üsna ruttu kinni, juba kella kolmeks pidime olema sketsid lõpetanud ja teele asunud. 

Otsustasime siis võtta kiire ampsu veel pita leiba burksi ja siis uudistama kas Agoraa on ehk veel avatud. Ei 

olnud. Kuulasime veel viimseid ettekandeid ja edasi oli juba vaba aeg. Otsustasime selle päikese käes veeta 

Akropoli all kaljurahnul. Minu jaoks see oli nagu Kreeka Pirogovi plats. Sest seal me lösutasime, rääkisime 

lahedaid juhtumisi elust, enesest ja rüüpasime veini. Ilus punkt Akropolile. Mõne tunni pärast rüüstasime 

kohalikku turgu ja seiklesime kesklinna tänavatel. Kreekale otsustasime panna punkti reisi alustanud kohast 
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ja ühtlasi meie lemmik-kohast Spilia Akropolist. Loomulikult seal tunti meid kohe ära ja liitrid valget veini 

ilmusid koheselt lauale. Õhtustasime seal ja nautisime elu-olu. Olime nagu eestlastele kombeks seni kuni 

meid välja visati ja edasi jooksime viimase metroo peale. Hullukesed Anneli ja Sulev jäid veel linna edasi. Meie 

liikusime tagasi Sohosse, mis oli piisavalt traumeeriv kogemus, et äratas kiiresti kaineks. Rämpsu täis 

tänavad, kahtlased inimesed. Ptui. Kiiresti, kiiresti hotelli. 
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Zeusi tempel ja Hadrianuse kaar 

Kadri Mets 

Ateena linna südames Vasilissis Amalias puiesteel asuvad kaks väga silmapaistvat kreeka kultuurimälestist: 

Zeusi tempel ja Hadrianuse kaar. Zeusi tempel on seisnud oma kohal üle 2500 aasta ja Hadrianuse kaar ca 

1900 aastat ning mõlemad paeluvad külastajaid üle kogu maailma. Ehitised on üksteisest väga erinevad nii 

nende stiililt kui ka tähenduselt. Tänapäeval teeb objektid kindlasti huvitavaks ka nende asupaik: tohutu 

liiklusega mõlemas suunas kolme kuni nelja reaga tänav jookseb Zeusi templi ala külje all ning mõne meetri 

kaugusel Hadrianuse kaarest. Objektid proovivad luua harmooniat üksteise vahel, taustakontrastiks 21. 

sajandi linn ja liiklusmüra. Kuidas küll sobituvad omavahel moodne ja tempokas linnaruum ning ajas 

tardunud kreeka ajalugu? 

*** 

Ateena Zeusi tempel asub umbes 500m kaugusel kagu suunas Akropolist. Tempel on silmapaistev oma 

suuruse ja hiiglaslike Korintose stiilis sammaste poolest. Templi valmimine on olnud pikaldane ja vaevarikas. 

Erinevate valitsejate ja sõdade tõttu võttis ehitise valmimine aega 638 aastat72. Templit hakati kavandama 520 

aastat eKr. Esialgu pidi tempel valmima dooria orderis 8 x 21 kohalikust lubjakivist sambaga, suuruselt 41,11 x 

107.89 meetrit, peaaegu täpselt kaks korda suurem kui Apollo tempel Korintoses, suurim sel ajal maismaal 
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valminutest73. Eelnevalt seisis samal kohal türann Peisistratose ehitatud tempel, kuid pärast ta surma see 

lammutati ning Peisistratose pojad Hippias ja Hipparchos alustasid uue võimsa ehitamisega. 510. aastal eKr 

kukutati türanni-võim ning ehitis, millel oli valminud vaid platvorm ning üksikud sammaste elemendid, jäi 

poolikuna seisma järgnevaks 336 aastaks. Sel ajal kehtestati Ateena demokraatia ning Aristotelese teoses 

„Poliitika“ on kasutatud templit kui näidet kuidas suuremõõtmeliste hoonete ehitamisega võtavad rahvalt ära 

kogu energia ja aja, et võimule vastu hakata. Alles 174. aastal eKr hakkati templit edasi ehitama kuningas 

Antiochus IV Epiphanese eest vedamisel, kes pidas ennast Zeusi maapealseks asemikuks. Muudeti templi 

esialgset kavandit, dooria stiil asendus toretseva Korintosega, see oli esimene kord kui seda orderit kasutati 

templi välisdekooris. Pühamu ette ja taha otsa kavandati kolm rida igas kaheksa sammast ning äärtesse kaks 

rida igas kakskümmend sammast, kokku 104 sammast. Üüratud kahe-meetrilise diameetriga 17 m kõrgused 

sambad ehitati kallist Penteliko mäe marmorist. Kümme aastat hiljem jäi ehitus taaskord pooleli, sest Ateenat 

tuli rüüstama Lucius Cornelius Sulla, kes mitmed poolikud sambad Rooma viis, et ehitata Jupiteri templit74. 

Alles Hadrianuse valitsuse ajal sai tempel lõplikult valmis75. Järgnevatel sajanditel sai tempel korduvalt 

kannatada mitmete rüüsteretkede ja võõrvõimu tagajärjel. Keskajal kasutati templi matejale mitmete teiste 

hoonete, kirikute ehitamiseks. 18. sajandil lasid türklased sambaid õhku, et ehitata Ateenasse mošee. 

Tänapäeval seisab templist veel püsti 15 sammast, 16 sammast kukkus 1852. aasta tormiga pikali76.  Templit 

ümbritseb lai muruala, mis võimaldab pühamut vaadelda kõigist külgedest ning ette kujutada kunagi seisnud 

kolossaalset ehitist täismõõdus. 

Hadrianuse kaar on tunduvalt noorem ehitis kui Zeusi tempel. Kaar ehitati samas ajajärgus, mil lõplikult 

valmis Zeusi tempel. Hadrianuse kaar jagas sel ajal Ateena linna kaheks: vanemaks ja uueks linnaosaks. Kaar 

asub ühe küljega Akropolise suunas ehk loode suunas ning sellele küljele on graveeritud „See on Ateena: 

Theseuse antiikne linn“. Kaare teisele kagu küljel on seevastu kirjas „See on Hadrianuse linn, mitte Theseuse“. 

Kogu monument on ehitatud Penteliko marmorist ning sideaine asemel on kasutatud klambreid, mis kive 
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koos hoiavad. Kaar on 18 m kõrge, 13,5 m lai ning 2,3 m sügav. Disainilt on monument täiesti sümmeetriline nii 

eest, tagant kui ka külgedelt ja meenutab välimuselt roomlaste võidukaari. 

Hadrianuse kaare võib liigendada kaheks osaks: alumine 6,5 m laiune osa koosneb kaarest ja kandilistest 

kividest laotud seina osast, mida toestavad Korintose kapiteelidega pilastrid. Kaare ülemine osa on kolme 

avausega, keskmine oli varasemalt kaetud peene kiviplaadiga. Avausi ääristavad samuti Korintose kapiteeliga 

pilastrid ning ette poole eenduvad Korintose kapiteeliga sambad, mis toestavad kolmnurksed viilu77. 

Hadrianuse kaare ülemine ja alumine osa erinevad üksteisest stiililiselt päris palju, kuid sellegi poolest 

moodustavad harmoonilise terviku. Alumine osa on massiivne ja rohmakas ning meenutab triumfikaart, kuid 

ülemine osa on kerge ja õhuline, justkui pitsiline ääristus kaunistamas Hadrianuse kaart. 

Monument asub mõne meetri kaugusel tiheda liiklusega tänavast ning täpselt kurvi peal. Tänaval liikudes 

ilmub nurga tagant ootamatult tohutu marmorist monument ning tekib terav kontrast autoliikluse ja 

ajaloolise arhitektuuri objekti vahel. Lisaks visuaalsele segadusele mõjutab ka suurest liiklusest põhjustatud 

heitgaaside hulk monumendi heaolu. Marmori värv on kogu kuju ulatuses muutunud ning graveeritud tekstid 

on hakanud kuluma. 

Kõrvutades oma vahel Hadrianuse kaart ja Zeusi templit on kohe ilmselge, et tegemist on erinevatel 

ajajärkudel ehitatud objektidega. Nad erinevad suurel määral stiililt, kuid kannavad ühte mõtet – mõlemad on 

Rooma keisri Hadrianuse võimu sümbolid. Hadrianuse ajal ehitati üles Hadrianuse kaar, lõpetati Zeusi templi 

ehitustööd ning ümbritsevad alad ning templi sisemus puistati üle erinevate kujude ja dekooriga, mis 

kujutasid valdavalt Hadrianust, Rooma jumalaid või inimkuju saanud Rooma provintse78. Zeusi templi 

grandioossne kavand avaldas ilmselt Hadrianusele muljet ning selle lõpetamine ilmselgelt kehtestas 

Hadrianuse võimu veelgi tugevamalt. Arvestades, et objektid on oma vanuselt aasta tuhandeid üle elanud ja 

sellest hoolimata küllaltki heas seisus, võib tunduda, et Hadrianuse kaart ei väärtustata Ateenas piisavalt. 

Teised Ateena vaatamisväärsused nii nagu ka Zeusi tempel on ümbritsetud kõrgete väravate ja valvuritega, 

kuid Amaliase puiestee on paisunud nii laiaks, et Hadrianuse kaar on pigistatud sõidu- ja jalakäijatetee 

vahele. Selle tulemusena on Hadrianuse kaar päevast päeva kokkupuutes suure hulga heitgaasidega, mis 
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marmorile on juba tugeva jälje jätnud. Süsimustad laigud kivi pinnal jätavad monumendist üsna nutuse mulje. 

Sõidutee äärmusliku läheduse tõttu ei saa ka objekti kõigist külgedest vaadelda ning graveeritud teksti 

lugeda. Autoga objektist möödudes tundus esialgu väga põnev, kuidas iidne ja moodne kultuur segunevad, 

kuid pikas perspektiivis sellest ilmselt midagi head välja tulla ei saa. 

Niisiis kuidas sobituvad omavahel ajalooline ruum ja kaasaegne linnaruum? Teoorias kõlab see ju hästi: uus 

moodne rõhutab ajalooliste monumentide väärtust ning proovib luua harmooniat erinevate aegade vahel. 

Praktikas on aga seda keeruline teostada, sest erinevatel ajastutel oli nii erinev ilumeel kui ka erinevad 

probleemid. Sellest tulenevalt on ühiseid lahendusi keeruline leida ning mõnikord ka võimatu. Kuna Ateena 

on koduks 3 miljonile elanikule ning üks enim külastatuid turismi sihtkohti maailmas, siis tuleb nii mõnegi 

lahenduse osas teha kompromisse. Kui antud juhul võrrelda kahet objekti: Zeusi templit ja Hadrianuse kaart, 

siis on selge, et üks on rohkem kaitstud tänapäeva eest kui teine, seda just reostuse eest. Stiililiselt objektidele 

lähenedes ei tundu aga probleemi üldse eksisteerivat. Zeusi tempeli varemed rõhutavad selle iidsust ning 

sama materjali kasutus Hadrianuse kaarel aitab objektidel omavahel sobituda. Samuti Korintose orderi 

kasutus. Zeusi templi juurest Hadrianuse kaare poole vaadates annab see suuna kätte Akropolisele, mis 

taamal kõrgustes vaateid loob. Kaasaegne arhitektuur ümbritsevates hoonetes on Vahemeremaadele omaselt 

heledates toonides ning mitte ultramoodne ja ülemäära tähelepanu nõudev. Majade vahel on aktsendiks 

puuderühmad. Kõik tundub harmoniseeruvat omavahel. Erinevad aspektid eeldavad erinevat käsitlemist. 

Ateena südalinnas asuvad keiser Hadrianuse valitsusajal valminud objektid: Zeusi tempel ja Hadrianuse kaar. 

Olgugi, et pühamu kavand ja esialgsed ehitusetapid olid valminud juba 500 aastat ennem, sobitub ta enda 

kõrval asuva Hadrianuse kaarega. Objektide ajaloolisusel mängib olulist rolli ka ümbritsev keskkond. 

Linnaruum mõjutab objektide kvaliteeti ja genius loci’t. Ühest küljest on negatiivsed mõjud linna reostusest 

tulenevalt, kuid teisest küljest on arhitektuuriliselt kõik omavahel kooskõlas. Üldiselt võib arvata, et 

kindlasti leitakse lahendused objektide säilitamiseks ning ajalooväärtused on olemas kas tulevatele põlvedele. 

Allikad:  

John Boardman “The Cambridge Ancient History IV: Persia, Greece and the Western Mediterranean c. 525 – 479 B.C. “ 

Cambridge Histories Online © Cambridge University Press, 2008 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Arch_of_Hadrian 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Olympian_Zeus,_Athens 
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Hephaistose tempel ja agoraa 

 

Anastasia Osadtšaja 

Hephaistose tempel on üks vähestest kohtadest, kus saab tunnetuse,  milline võis tollel ajal tempel välja näha. 

Kreeka agoraas sai alguse euroopalik  demokraatia  ja seda võib võtta omamoodi kultuspaigana. 

Templi kujundas Iktinus, üks andekamaid arhitekte,  kes töötas ka Parthenonil,  aga paljud teised 

käsitöölised töötasid selles fantastilises templis. Tempel asub künkal ülevaatega agoorale ja on klassikalise 

Kreeka templi näide. Arvestades fakti, et tempel oli ehitatud 450 aastat eKr siis sambad, katus ja friisid on 

peaaegu puutumata. 

Agoraa 

Agoraa oli kodanike rahva-, kohtu- ja sõjaväekogunemiskeskus, Ateena linna süda. Reeglina paiknesid 

agoraas Kreeka polise (Vana-Kreeka linnriik ) ametiasutused, hooned, templid ja kauplused. 

Agoraa oli enamasti põhiplaanilt ristkülikukujuline ning alates klassikalisest ja hellenismi ajastust 

ümbritsetud sammaskäikudega ehk soadega (sammaskäik oli Vana-Kreeka arhitektuuris piklik, kitsas 

eesruum, mis oli enamasti tagaküljelt suletud seinaga ja esiküljel avatud sambareaga). Sissepääsu agoraale 

tähistas väravaehitis (propülee - monumentaalne väravehitis). Seal kõneles Sokrates rahvale, apostel Paulus 

pidas jutlusi ja sündis demokraatia. 
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Tempel 

Üks mitmest ehitistest, mida võib leida agoraal, on Hephaistose tempel. Hephaistose templit tuntakse ka 

Theseioni nime all, sest arvatakse et Theseus (kangelane ja Kreeka kuningas) oli maetud templis. Theseion on 

kõige paremini säilinud hoone agoraal. Tempel ehitati 450 aastat enne meie aega, dooria stiilis, marmorist 

ning arhitektiks oli arvatavasti Ikonos. Allikad räägivad, et kindlasti oli Hephaistose templi ja Parthenoni 

templi arhitekt sama, kuid Hephaistose templi arhitekt oli tundmatu, samas Parthenoni looja oli Ikonos. 

Mõlema templi käekiri on sama, kuid kindlat vastust ei saa siin keegi anda. 

Tempel asub Agoreos Koronos tehiskünkal, agoraa lääne osas. Küngas tekitati enne templi ehitamist. Templi 

lühemal küljel, ida – lääne osas, kummalgi  poolel 6 sammast ja pikemal küljel, põhja – lõuna osas, 13 sammast 

(nurgas olevaid sambaid loetakse topelt). Nimi Theseion tuleneb samuti ka metoopidel (dooria friisi osa) 

kujutatud  legendaarsest kuningas Theseusest. 

Tempel oli pühendatud Hephaestusele (Vana- Kreeka mütoloogias sepatöö, vulkaanilise tegevuse ja 

tulejumal) ja Athenale ( Vana- Kreeka tarkusejumalanna, kes hoidis ühiskonnas õiglust, sõdalane ja tuntud ka 

linnamüüri valvurina). Templi friis ja dekoratsioonid  on läbi aegade lagunenud: kliima, maavärinate ja 

sissetungijate poolt. 

Tempel oli ehitatud Penteli marmorist (veatu, valge, ühtlane, kahvatukollast tooni, mis muutub säravaks ja 

kuldseks päiksevalguse käes) ja skulptuurid olid Paria marmorist (peeneteraline pooleldi läbipaistev 

puhasvalge ja täiesti veatu marmor). Idafassaadi friisil skulptuurid kujutavad Heraklest töötamas. Samal 

friisil leiab ka Thesseust lahingus Pallentididega. Lääne poolsel friisil on kujutatud Trooja langemist. Samba 

kapiteeli iseloomustavaks detailiks on allapoole rulli keerduv ja selle otste vahel paiknev voluut. Sinna maeti 

samuti ka inimesi, kes surid Kreeka vabadusesõjas. 

Kirik ja muuseum 

7. sajandil muudeti tempel kirikuks. Ida osas ehitati apsiid (poolringja v hulknurkse põhiplaaniga eendehitis) 

seintega moodustus tagasihoidlik nelinurkne ehitis. Õigeusu kirik säilis 1843. aastani ning hiljem muutus see 

muuseumiks 1930. aastani. Muuseumi ajaks taastati templi esialgne välimus.  See seletab ka fakti, miks tempel 

on nii hästi püsinud. Kirikut kutsuti ka St George Akamatesiks. 

 

 

 

 

 

Anneli Kompus 
Vaade agoraale 
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Allikad 

M.V. Alpotov - Kunstiajalugu I Rhys Carpenter  - Greek Art 

A.W Lawrence - Greek Architecture 

http://www.bit.pri.ee/fotod/ateena/ 

http://www.greeklandscapes.com/greece/athens_agora.html 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=532458 

 

Anneli Kompus 
Akropol 
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Sulev Nurme 
Hephaistose tempel  
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Olja Fomina 

 

Kadri Mets 
Viimane skets 
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Plaka 
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Argo Ingver 
Plaka 
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Anneli Kompus 
Ateena õhtu 
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Argo Ingver 
Tagasi Spilias  
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Sulev Nurme 
Frankfurth 
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Reede, 12. aprill 

Minea 

Vastu varahommikut ärkasin arglike koputuste peale ja lasin veel viimase öökondaja tuppa. Ega teel seisvad 

takistused ongi ületamiseks! Päris äratus saabus paar tundi hiljem, kui alustasime soojas hommikus oma 

kompsude kokkupakkimist. Muuhulgas avastasin lõpliku revideerimise käigus, et olen ekspeditsiooni 

erinevatel hetkedel ostnud üha uusi banaane, mis seejärel olid erinevate kottide erinevatesse sahtlitesse 

ununenud. 

Järades üht neist lõpututest erinevas muljumiseastmes banaanidest, seisin hotellirõdul, kuulasin Ateena 

linnamüha, hingasin sisse sooja Kreeka õhku ning vaatasin asise sagimisega täitunud tänavaid. Seejärel algas 

meie mustlaslaagri teekond kodu poole. Metroost lennujaama ja lennujaamast lennukile. Selja taha jäid mäed 

ja soojus ja muretud õhtud valge veiniga. 

Frankfurdis möödus ooteaeg kohalikus õllekas, kus reisikaaslaste põsed üha rohkem õhetama lõid. Mina 

vaatasin, kuidas triibulise akna taga sõitsid ringi asjaliku olemisega lennukid. Veidi enne meie lendu kallas 

paduvihma, millest pressisid end läbi üksikud päikesekiired. Seejärel kostus kõikjalt juba eesti keelt ning 

algas unine tagasisõit kodumaa poole. 

Mul on lõppudega alati rasked lood ja et end natuke lepitada, lugesin “Minu peret ja muid loomi” ning 

üritasin ette kujutada, kuidas kõik oli siis, kui ma istusin Mükeene küngastel või Nafplioni rannal. Või seisin 

Delfi hotelli rõdul või võtsin pihku Parnassuse mäe lund. Tallinnas lennukist maha astudes oli tunne, nagu 

oleksin ärganud pikaks veninud ebareaalsest unenäost. 

 
 

 

 

 

Kadri Mets 
Golf 
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Kadri 

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do. So throw 

off the bowlines, sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”  

 Mark Twain 

Viimane hommik Kreekas. Me Gerlyga otsustasime selle võimalikult ekstreemseks teha. Nimelt läksime 

naabruskonda turgu otsima. Leidsime selle kah aga jube kõhedust tekitav oli. Valdavalt meesterahvad ja 

kahtlasi pilke oli piisavalt. Pikkades kleitides minna ei olnud võib-olla parim mõte. Käisime ruttu vähegi 

sümpatiseerivates poodides ära ja saime kõik, mida otsisime. Asja tegi loomulikult ekstreemsemaks see, et mu 

käekoti lukk oli katki ja ma ei saanud seda korralikult sulgeda. Ühe poes ees müüja ei lubanud mul sellega 

seistagi seal, sest see lihtsalt kutsus mind röövima. Õnneks andis ta mulle kilekoti kuhu sain oma varanduse 

sisse panna kõige kotiga. Pulss tõuseb iga kord kui tagasi sellele seigale mõtlen. Õnneks kõik laabus ja 

jõudsime ühes tükis tagasi hotelli. Pakkisime asjad ja uus ning viimane kõhedust tekitav seik võis alata. 

Nimelt kohvritega metroosse saamine. Pidime olema võimalikult kiired, kuid kari naisi ja rasked kotid Ateena 

tänavatel. U l m e. Kellelegi oldi vist isegi tänavatel öeldud, et kui kotist ilma ei taha jääda ära hoia seda selja 

taga. Ateenast lahkumine ei olnud just kõige positiivsemal noodil. Pigem kabuhirmus põgenemine. Aga 

metroosse me jõudsime ja kõigil olid asjad alles! Metrooga sõitsime lennujaama ja sealt läksime lennukisse. 

Esimene lend oli üsna kärme. Edasi oli meel pikalt tunde Frankfurdis seljatada. Need sai seljatatud maitsva 

õllega. Tundsin ennast kui vägilane suurest kannust juues. 

He was a wise man who invented beer. – Platon   

Ja nõnda kulgesid need tunnid õllekannude taga. Vaatasime aknast lennukite manööverdusi vihmas, aga meil 

oli hea.. Kreeka südames.. meil oli hea. 

Kõik purjes läksime ka lennuki peale. Mina kustusin lootusetult ära. Magasin õhku tõusmise, söögi ja isegi 

maandumise maha.. uskumatu. Ja enne kui aru sain oli meie seiklus läbi. 

Aga siiski... we’ll always have Greece. 

 

 

 

 

 

Anneli Kompus 
Victory! 
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Olja 

Tundus, et hommik oli mõnedele inimestele raske. Vaatasime metroo aegu ja väga kuskile ei kiirustanud. 

Seekord siis otsustasime bussi asemel metrood kasutada, et lennujaama jõuda. Kui pikka aega oli vaikus ja 

endiselt paika panemata, mis kellase metrooga täpselt lähme, otsustasin asja uurima minna. Olles vaid 

ähmaselt teadlik, kus Gerly, Kadri ja Anneli tuba asub, koputasin uksele. Vaikne ja arglik koputus (lootsin 

vältida olukorda, mis hommikul meie toas juhtus, kui üks suvaline mees ajas toad segamini ja üritas meie 

juurde sisse murda), ootasin mõnda aega, kui uks avanes ja Anneli vaatas vastu. Tuli välja, et koputus oli lausa 

nii õrn, et tal tekkis kahtlusi kas keegi üldse koputas, aga mis peamine, tuba oli õige. Kadri ja Gerly olid 

läinud turule (julge otsus), kuid jõudsin peagi pärast minu tuppa sisenemist tagasi. Otsustasime ära, mis kell 

metroole lähme, et asi oleks konkreetsem ja kõik oskaksid aega arvestada. 

Tee metroojaama tundus pikk, kott ka mõnevõrra raskem, kuid ei andnud võrreldagi esimese päeva hullusega. 

Sõitsime metrooga pea tund aega ja olimegi lennujaamas. Kott oli tõesti kaks kilo juurde võtnud ja 

turvakontrollis osutus mu föön korraks huviobjektiks, aga kõik läks hästi. Meid viidi bussiga Lufthansale, 

kust võisime alustada lendu Franktfurti. Järjekordselt sai muidugi süüa.  

Frankfurdis leidsime mõnusa pubi, viskasime asjad hunnikusse tellisime õlled. Mõned jäid pubile kindlaks, 

kuid mina otsustasin ka natuke ringi vaadata, Minea koos minuga. Kuid sellegi poolest möödus suurem osa 

ajast pubis, kaaslasteks Ursula, Queen, Whitesnake... Ilm muutus mingi hetk vihmaseks, taevas säras äike, 

mis ühel hetkel vaibus taas vaid vihmaks. Mõnusas Ursula rütmis läksime ka oma boarding gate'i juurde, kui 

saime aru, et nüüd on ümberringi kõik eestlased. Sellest ka mõned kurjad pilgud... Istusime bussi, jõudsime 

lennuki juurde, kuid välja meid ei lastud. Lõpuks läks asi päris umbseks, kuid enamik meie seltskonnast ei 

lasknud end sellest häirida ja laulsid Tifferit edasi, või siis kostus iga natukese aja tagant: puuuuu taga ilvest! 

Lõpuks saime bussist välja ja lennukile. 

Kui juba, siis juba. lennukis sai taas süüa. Võtsime veel seltskonnaga viimased õlled-veinid, kui juba olimegi 

Tallinnas. Siinkohal erilised tänud Annelile, kes kuni mu õega kohtumist mul seltsiks oli.  

Lennujaamast koju sõites, kõik need pool tundi olin veel Kreekas nii sees, et ei pannud tähelegi maas olevat 

lund. Järgmine nädal aega möödus mitu korda päevas nostalgia hõngus pilte vaadates. 

Puuuuu taga ilvest! 

 
 

 

 

 

Sulev Nurme 
Metroosse! 
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Sulev 

(21.04. Tartus) Kui kauge tundub juba praegu see hetk, kui Varkizas istusime autodesse, et startida taas 

Ateenasse... 

... Ateenas läksid asjad peaaegu plaanipäraselt. Viisime kola hotelli ära - seekord siis Soho. Kui olime mõelnud, 

et Aristotelise ümbrus oli slumm, siis Soho asus päris parajas kohas - kõik kohad graffitiga kaetud, hotelli ees 

seisis mitukümmend politseinikku, nende taga kükitas nurgas rida kinnipeetavaid. Autod jätsime nurga taha 

tasulisse parkasse. Võtmed võeti ära, mingit paberit vastu ei antud. Ma olin päris närvis - mine neid kombeid 

tea. Kuid hotell oli seest üsna viisakas ja toad normaalsed... Autod saime komplikatsioonideta kätte... 

Autorendis sujusid asjad üsna kiiresti - meie auto stangemõlk ei huvitanud kedagi ja see, et Golfil ka tagumine 

stange vahepeal peaaegu küljest kukkus ja kuidagi tagasi pressitud sai, ei tulnud teemaks (seda oli juba enne 

kipsikruvidega külge tagasi aidatud). 

Zeusi templisse jõudsime tund enne sulgemist - ikka seesama müstiline 15.00. Kadri tegi ettekande ja peale 

seda läks lahti reisi viimane joonistamine, sest agoraa suleti ikkagi kell kolm. Viimased ettekanded - 

Hepaistose templist ja Ateena linnast tegime kusagil Apostolu Pavlou tänava ääres - õnnelikud "ettekandjad" 

olid Nastja ja Argo... Kell oli ca 16.00... Sellega sai "ametlik" osa läbi. Leppisime kohtumispaiga esimesest 

päevast juba tuttavas Spilia tis Akropoleos'is kell 20.00... 

Kuidagi juhtus nii, et Golfi rahvas ja meie Argoga lonkisime Akropolist loodesse jääva künka otsa. Istusime 

ühe kõrgema koha peal tuhandetest jalgadest lihvit' libedatele kividele. Leidsin kotist veini, mis oli läbi teinud 

esimesest õhtust alates kogu reisi. Kogu agoraa oli nagu peo peal... Seal oligi Hepaisthose tempel, seal stoa, 

seal kõik nood teised kivihunnikud. Päike paistis, lilled õitsesid ja linnamüra ei suutnud võistelda seal künka 

otsas lindude lauluga... Keegi mängis mingit aasia päritolu pilli, kusagil läheduses tõmbas keegi kanepit... 

Mingil hetkel jalutasime Plaka poodide tänavatele, ostsime suveniire ja juba oligi kell kaheksa. 

Spiliasse jõudsime õigeks ajaks. Kelnerid muhelesid ja ootasid uut prallet "in estonian style". Kahjuks pidime 

neile pettumuse valmistama - osa rahvast olid tõbised ja ülejäänud näljased - nii et seekord kelnerite 

kurvastuseks (kuigi nad maja kulul ka veini välja käisid) nii särtsakat koosviibimist kui esimesel korral, ei 

kujunenud. Vaatasime sketse ja ajasime niisama juttu. Kole haigus oli võtnud õnneks (mitte õnneks vaid 

 

 

 

 

Sulev Nurme 
Frankfurth 
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õnneks) kõik Civicu tüdrukud. Mingist hetkest hakati pudenema, kes kuidas ja mis teid pidi... Mööda 

Thrassilou tänavat alla poole minnes säras pea kohal prožektorites (ja kraanades) Parthenon. 

 

"We all went up to the Acropolis the other evening very drunk and exalted by wine and poetry..."79 

 

Tegelikult tahtsin lõpetada mõne muu Milleri tsitaadiga tema fantastilisest Kreeka reisi kirjeldusest II 

ilmasõja eelõhtul. Aga ma päris ei julgeks tema meeleolu (õigemini tema võrratut kokkuvõtet sellest) võrrelda 

selle tundega, millega ise reisilt naasesin. Praegu, siin, tõbi naha vahel, muidugi on varsti üldse juba raske ette 

kujutada kogu seda reisi ja selle meeleolu. Samas praegu, ja loodetavasti ka veel mõne aja pärast, hakkab ehk 

pisut soojem ja valgem, kui mõtlen tagasi Mükeenele, Epidaurosele või Delfile, sulalumes Parnasossele või 

hoopis Spiliale või sellele "tundmatule" kõrtsule Aristotelise vastas või lihtsalt veinisõõmule Soho hotell 

trepil... Ehk siis taas meenub vaikne rõõm võimalusest olla just siin ja praegu ja lasta seda maailma enesest 

läbi kogu tema ilus. Niisiis lõpetan hoopis nagu seda teksti alustasin:  

"Ütlesin nädal tagasi ühele reisikaaslasele, et olen senini pilves..." 

                                                           

 

79
        Henry Miller "THE COLOSSUS OF MAROUSSI" London Secker&Warburg 1945;  lk 233 
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Oliivid 
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Sulev Nurme 
Ateena. Dionysuse teater 
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Seminaride ettekandeid...  



190 

Reede, 12. aprill 

 

 

 

Minea kaplinski 
Mükeene 
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Vana-Kreeka arhitektuuri tagamaadel 

Triin Leppik 

Vana-Kreeka arhitektuuri teke  

Homerose ehk tumedal ajajärgul (11.-9. saj e.m.a.) toimus Vana-Kreekas doorlaste sissetung ning hõimude ümberasumine, millega kaasnes tsivilisatsiooni 

hävinemine. Rahvas unustas kirja, hooned purustati ja ühiskond langes tsivilisatsioonieelsele tasemele. Arhailisel ajajärgul (8.-6. saj e.m.a.) hakkas tänu eelmise 

ajajärgu lõpus toimunud kreeklaste kolonisatsiooni algusele ja raudtööriistade ning -relvade kasutuselevõtule tsivilisatsiooni taasteke. Idamaade 

kõrgkultuuridega tihenesid kultuurikontaktid, toimus orjandusliku korralduse väljakujunemine ning polisliku korralduse teke. Tänu eelpool nimetatule ning 

kirja taaskasutamisele toimus Kreekas kultuuri kiire areng. (EE 1990 sub Kreeka) 

7. sajandiks e.m.a. oli linnaelu ning jõukus ühiskonnas taastunud piisavalt, et hakata avalikke hooneid uuesti ehitama ning ehitusmaterjalina võeti kasutusele 

juba vastupidavamad materjalid nagu näiteks kivi. (EE 1990 sub Kreeka) Enne kasutati ehitusmaterjalina peamiselt puitu, mudatelliseid või savi, mis aga ei ole 

väga vastupidavad materjalid ning seetõttu pole ka enne 7. sajandit e.m.a. ehitatud hoonetest eriti midagi säilinud, ainult üksikud varemetes olevad põhiplaanid. 

Kõige rohkem on säilinud Kreeka õitseajal ehk klassikalisel ajajärgul (5. saj – u 330 e.m.a) ning hellenismi ajajärgul (u 330 – 146 e.m.a.) püstitatud ehitisi. 

Enamasti käsitletakse Antiik-Kreeka arhitektuurist rääkides hoonete ehituslikke tunnuseid ning proportsioone, kuid vähem  on  analüüsitud  printsiipe  ning  

põhimõtteid,  mis  olid  nende  hoonete  püstitamisel aluseks ning millele vanad-kreeklased tuginesid. 

Hooned, nende tüübid ja kasutuseesmärgid  

Arhailise  ja  klassikalise  ajajärgu  arhitektid  projekteerisid  peamiselt  viite  tüüpi hooneid: religioossed hooned, avalikud hooned, elumajad, vabaajaveetmise 

hooned või mälestushooned ehk mausoleumid, hauakambrid. 
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Kõige tähtsam oli templiehitus. Tempel oli jumalusele pühendatud hoone, mis oli ehitatud selle pühale alale. Algselt oli tempel mõeldud jumaluse raidkujule 

kohaks, hiljem aga hakati seal hoidma ka jumalate vara, ohvriande ning teisi kultuse läbiviimiseks vajalikke esemeid.  Rituaalid  ise  viidi  aga  läbi  väljaspool 

templi  siseruume.  (Schmitt Pantel,  2009) Templi eeskujuks oli megaron, mis oli lahtine sammastele toetuv eeskoda Kreeka paleedes. Aja jooksul arenes välja 

mitmesuguste erinevate põhiplaanidega templeid. 

Kuigi väidetavalt vanad-kreeklased ei uskunud elusse pärast surma ning igavesse elusse, pöörati matustetalitusele ning rituaalidele väga suurt tähelepanu. 

Pärast reeglipärast matusetalitust maeti või põletati surnu ning püstitati hauasammas ning tähtsamatele inimestele isegi suurejoonelisemad haudehitised. 

Hauakambrite ehitamisel püüti jäädvustada isikut. (Schmitt Pantel, 2009) 

Hellenistliku ajajärgu  algul  arenes  välja  teatrite  ehitusstiil.  Algselt  koosnes teater ümmargusest platsist ehk orkestrast ja selle keskel asuvast Dionysuse 

altarist ning paiknes rinnaku  jalal,  hiljem  hakati  ehitama  rinnakule  astmeliselt  kerkivat  poolringikujulist  lava (Cole, 2009). Teatris peeti Dionysusele 

pühendatud pidustuste ajal etendusi ja vaatemänge (Schmitt Pantel, 2009). Hellenismi ajastul oli iseloomulikud ehitisliigid veel raamatukogud, 

gümnaasiumid, vee- ja päikesekellad, suured hauasambad ning puhtdekoratiivsed ehitised (EE 1990 sub Kreeka). 

Religiooni mõjud 

Vana-Kreeka religioon põhines looduse ja loodusnähtuste kummardamisel, mis kasvas väljas varasemate kultuuride uskumustest (Avramets, 2001). 

Looduslikud nähtused ja elemendid on kujutatud rahva seas elavate ning inimeste moodi välja nägevate jumalatena. Jumalate kultus ja sellega kaasnenud 

rituaalid on avaldanud palju mõju ka tolleaegsele arhitektuurile. 

Templite ehitus kujunes välja vajadusest pakkuda jumalatele ning neid esindavatele suurtele raidkujudele kodu ja kaitset (Schmitt Pantel, 2009). Templid 

paigutati mäe- või künkatippudele, mis on heaks nii öelda vahepeatuseks maa ja taeva vahel. Kõrgemalt avaneb parem ülevaade ümbrusest ning altpoolt 

jällegi on tempel kergemini vaadeldav, mis jättis inimestele mulje, et jumalad hoiavad neil igal hetkel silma peal. Templikomplekside osad polnud samuti  

juhuslikud, vaid  tulenesid  kummardatava jumala  omadustest ning  kultuse korraldamiseks vajaminevatest osadest. Enamasti koosnes kompleks allikast, 

purskkaevust, altarist,  templist,  teatrist,  portikusest  (Schmitt  Pantel,  2009).  Ka  ehitiste  dekoratsioonid viiludel ja friisidel olid inspireeritud 

jumalakultusest ning loodusest. 
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Ilu ja täiuslikkuse poole. . .  

Antiik-Kreeka õitseajal loodud skulptuurid võivad tänapäeval näida tundevaesena, kuna kreeka kunstnikud nägid ilu üksnes tugevas ja väliselt täiuslikus kehas 

ning nad ei pööranud tähelepanu üksikisiku hingeelu edasiandmisele kujutavas kunstis (Avramets, 2001). Ka arhitektuuris oli tähtis täiuslikkuse ja ilu poole 

püüdlemine. Tähtis  oli  kindel  proportsioon,  sümmeetria  ja  tasakaal.  Kreeklaste  arhitektuur tugineski matemaatikale ning Pythagorase vaadetele, mille 

kohaselt arvud olid inimesi ja jumalaid ühendava keele väljenduseks (Cole 2009). Suhtarvu eeskujuks võeti looduses palju esinevad suhted nagu näiteks 

merekarbil moodustuv spiraal  või  viinapuu köitraag, mille kujutised olid ka viiludel ja friisidel dekoratiivseteks motiivideks. Kreeklased arvasid, et kui 

suhtarve ja proportsiooni õigesti kasutada, siis on tulemuseks ilu, täiuslikkus ja tasakaal (Cole 2009).  Hoonete  ehitamisel  oli  kreeklastel  kinnisidee  teha  

täiuslikus  proportsioonis  ja mõõtudes hoone, mille väikesed kõrvalkalded ja vead oleks nähtamatud (Harrison 2009). Palju mängiti ka optilise illusiooni 

loomisega, mis aitas peita ehitamisel tekkinud ebatäpsusi ning andis hoonele õigete proportsioonide kasutamisega ilu ja täiuslikkuse mulje. Horisontaalide ja 

vertikaalide omavahelise tasakaalu andis inimese mõõt, geomeetria ning proportsiooniõpetus, mis võeti kõige aluseks. Ka hoonete dekoreerimisel oli oluline 

proportsiooniline selgus ja kord. Geomeetriliselt täpsused ja  kindlas järjekorras ning tsoonides paiknevad kaunistuselemendid hoonel olid perfektselt 

proportsioonis ja üles ehitatud suhtarvu kasutamisele. Dekoratsioonidega rikastati ehitise üldpilti. 

Vana-Kreeka arhitektuuri põhimõtted kasutusel tänapäevani  

Vana-Kreeka arhitektuur on aegade jooksul avaldanud mõju paljudele arhitektidele ja arhitektuuristiilidele. Paljusid elemente ja põhimõtteid on läbi aegade 

hoonete ehitamisel kasutatud ning siiamaani võib linnapildist näha nii uutel kui ka vanadel hoonetel just Vana- Kreekast pärit iseloomulikke elemente. Üheks 

põhjuseks on tõenäoliselt vana-kreeklaste maailmavaateline alus hoonete püstitamisel, mis on ka aegade möödudes inimestele ikka ja jälle  ainuõigena  

tundunud.  Vanad  kreeklased  uskusid,  et  õigete  arvude  kasutamine  on inimeste  ja  jumalate  vaheline  fundamentaalne  ühendus,  mida  järgides  on  

võimalik  luua täiuslik ehitis. Õiged suhtarvude ning proportsioonide väärtused võeti looduses esinevate elementide ja objektide ehituslikest suhetest. Loodus 

oligi peamine vana-kreeklaste inspiratsiooniallikas. Oma põhimõtteid rakendades saavutati selgus, kord, sümmeetria ning tasakaal ehk kõik tunnused koos 

moodustasid täiuslikkuse ja ilu. 
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Hellenistlik arhitektuur 

Anneli Kompus 

„Kõikjal oli ühisnimetajaks küllastumine ja üleküpsus, seesama hääbuva õhtukulla väsinud melanhoolia. Hellenism valmistus saama üleilmseks hellenismiks, haihtuma selle läbi, 
et tema rahva hing, õilistatuna inimkonna hingeks, pidi surema, et saada surematuks. Sellega, et Aleksander vallutas maailma, ohverdas ta ajaloo altaril Hellase. Ent olles 
silmapiirilt eemaldatud, särab ta veel tänapäevalgi sodiaagimärgina ajalikkuse taevas.“  

Egon Friedell 

Hellenistliku kultuuri levik  

Pärast Pelopennesose sõda (431-404 eKr) langes Antiik-Kreeka majanduslikku ja poliitilisse kriisi, millest Makedoonia kuningad maa vastuolulisel viisil 

vabastasid: Philippos II vallutas Kreeka ja tema poeg Aleksander Suur jätkas isa vallutusi, ühendades kõik kreeklased, allutades Väike-Aasia ning laiendades 

oma valdusi kuni India piirini välja. Impeerium tähendas kreeklastele jõukust ja kultuurilist ülemvõimu kogu oriendis. Nii levis ka kreeka arhitektuur – või 

vähemalt see, mis temast alles oli jäänud – laiematele aladele. Hellenismiajastu lõpuks võib pidada Kreeka alade vallutamist Rooma poolt 1 sajandil lõpus eKr. 

Püüan vastata küsimusele, mis on hellenistlik arhitektuur, kuidas see levis ja milline oli/on selle  roll Lääne tsivilisatsiooni kujunemisel. 
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Aleksander ja hellenism  

Üldiselt võib hellenistlikku kultuuri kirjeldada kui komplitseeritud ja mitmepalgelist Kreeka ja Lähis- ning osalt Kesk-Ida rahvaste kultuuri sünteesi. Kauged 

sõjakäigud, kaubareisid ja väljarändamine Lähis-Ida maadesse laiendasid vanade kreeklaste ja makedoonlaste silmaringi, võimaldades neil senisest rohkem 

tutvuda Vana-Idamaade kultuuriga. Laiad rahvakihid Aleksander Suure poolt vallutatud maades, aga samuti hellenistliku maailmaga külgnevatel 

territooriumitel võtsid teiselt poolt vahetult vastu kõrget kreeka kultuuri. Samas tuleb öelda, et vaatamata kosmopolitismi ahvatlustele jäid hellenistlikud 

kreeklased kindlaks oma eluviisidele, oma religioonile ning oma tsivilisatsioonile. Samuti kohalik elanikkond vallutatud maades, selle keskkiht helleniseerus 

väga pinnapealselt. Seetõttu eksisteerisid kogu selle perioodi jooksul koos ja arenesid nii hellenismile tüüpilised kultuurinähtused kui ka kohalikud 

kultuurid, mida hellenism ainult vähe puudutas.  

Hellenismiajastu arhitektuur  

Rääkides tolleaegsest arhitektuurist, loodi sel ajal silmapaistvad ehitused, milledes olid ühinenud kreeka ja osalt idamaade traditsioonid. Neist paljusid 

iseloomustab püüd suurejoonelisuse ja toreduse poole: seinte, sammaste, kapiteelide ja baaside ülekuhjamine skulptuurkaunistustega, erinevate ehitusstiilide 

ühendamine jne. ilmuvad siledad, ilma kannelüürideta sambad ja kahekorruselised sammastikud. Kui viimaseid klassikalisel ajal kasutati hoonete 

sisekujunduses, siis nüüd viiakse nad harilikult väljapoole hoonet, kusjuures nad ei ümbritse mitte ainult üksikhooneid, vaid ka terveid arhitektuurilisi 

ansambleid, nt väljakuid. Templite kõrval, mis ehitatakse väljastpoolt peamiselt joonia, seestpoolt aga korintose stiilis, levib kultuseotstarbeliste ehituste 

teine liik – peristüülikujuline monumentaalne altar. Ühiskondlike hoonete seas paistsid välja rohked gümnaasiumid, palestrad ja suured teatrid, millede 

orkestrad olid aga suhteliselt väiksemad kui klassikalisel ajal. Rahvarohkete linnaväljakute juurde kuulusid lahutamatult kaetud sammaskojad (stoa). 

Väljakud ja linnapargid kujundati eriliste plaanide kohaselt ning nad olid kaunistatud rikkalikult paviljonide, raidkujude ja teiste kunstiteostega. 

Hellenistlik arhitektuuriteos  

Et anda aimu, milline nägi välja üks hellenistlik arhitektuuriobjekt tooksin näitena, küll alles Rooma võimu ajal püstitatud, kuid oma vaimult täiesti 

hellenistliku turuvärava Mileetoses. Oleks ebaõige nende loojatele ette heita, et nad on valesti aru saanud klassikalisest orderist. Kuid sambad ei ümbritse siin 

mitte ainult arhitektuurilist tuuma, vaid järgivad toestamata simsi pidevalt katkestatud liikumist – kord astuvad ette, kord taha, ning loovad intervallide 

komplitseeritud rütmi. 
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Viilkatused loovad mulje, nagu oleksid külgtiivad isoleeritud, ehkki need on kogu ehitusega simsi abil ühendatud. Ehituse suhteliselt väikestele mõõtmetele 

vaatamata ei ole mõlemad korrused ühe kõrgema sammastikuga ühendatud. Sambad on paigutatud suurte vahedega ja hoone mõjub seetõttu väga plastilise ja 

õhulisena. Suurema plastilisuse ning valguse ja varju mõju otsinguil kasutasid ehitusmeistrid rikkalikult taimemotiiviga kaunistatud korintose kapiteeli ning 

eelistasid peenemat profüleeringut. Seda patustamist vanade vormide vastu sooritati niivõrd järjekindlalt, et võib kõnelda hellenistliku arhitektuuristiililisest 

ühtsusest kuni I sajandini meie ajaarvamise järgi. 

Tuues teiseks näiteks religioosse objekti, nimelt Apollonile pühendatud templi Didyma’s, mis asub tänapäeva Türgis. Didyma, oma suuruse ja originaalsusega 

on võrreldav arhailise ja klassikalise aja suurimate templitega nagu Artemise tempel Ephesus’es, Hera tempel Samosel ja Zeusi tempel Agrigentum’is. Templi 

keskne osa koosnes avatud siseõuest, mida ümbritses 25 meetri kõrgune pilastrite ja karniisialuse friisiga ehitud müür. Siseõu tagaotsas asus avatud kabel, kus 

oli püstitatud kultuskuju. Kogu templit raamis võimsate dimensioonidega joonia orderis topelt kolonnaad. Ligemale 20 meetrised sambad olid püstitatud 

seitsmeastmelisele poodiumile, tekitades peristüültempli illusiooni. Selline üüratu sammaste hulk oli fassaadil eriliselt mõjukas. Jõuline arhitektuur, rikkalikult 

skulptuursed motiivid, mis sellele elu sisse puhusid ning valguse ja varju kontrastsed efektid pidid õpitud meetodite põhjal liigutama ja üllatama. Selle teostust, 

stiili võib nimetada barokilaadseks. Igal juhul väga erinev klassikalise aja vaoshoitusest.   

Hellenismi kultuuripärand ja Rooma Impeeriumi roll  

Hellenistlikud arhitektid tegid edusamme mitmetes valdkondades. Neil õnnestus läbi eksperimenteerimise viia täiuslikkuseni vana kreeka kolmas, korintose 

sambaorder. Nad kujundasid ümber kõik kolm sambaorderit rikkalikeks ja paindlikeks stiilideks, mida sai kohandada mitmetes eri kontekstides. Lõid uusi 

templitüüpe, monumentaalseid hauakambreid ja teisi mälestuslikke ehitisi. Nad andsid selge arhitektuurilise vormi Kreeka gümnaasiumitele ja teatritele. 

Töötasid välja efektiivsed lahendused kaetud hallidele ja saalidele. Kasutasid ära stoa potentsiaali agoraa ja pühamukomplekside piiritlemisel. Arendasid välja 

esimese keskküttesüsteemi ja ehitasid esimesed näited Kreeka paleearhitektuurist alates Vase ajastust.  

Linnastumise fenomen, mis oli juba arhailisel ja klassikasel ajal Kreeka maailma selge tunnus, võttis 3 sajandi jooksul omaks uudseid vorme, mida kanti üle ka 

imperaatorlikku Rooma maailma. Mitmetel viisidel oli sellel suur mõju linnaplaneerimisele, eramajadele, ühiskondlikele hoonetele ja monumentaalsetele 

ansamblitele. Hellenistlikule linnaplaneerimisele omaselt püüti organiseerida sidusaid linnamaastikke. Selline paeluv tähelepanu ja vajadus, tundmatu 

arhailisel ja klassikalisel ajal, näitas teed tulevikku. Samuti andis Kreeka agoraa peristüülhoov ette mudeli Rooma foorumile, nagu on näha Pompeij’s. samuti 

leidis see oma koha mitmetes utilitaarsetes hoonetes nagu gümnaasiumid ja karavanseraid, samuti paleedes. Viimaks inspireeris peristüülõu Rooma villade, 

basiilikate ja nunnakloostrite aatriumite ning ka mošeede siseõuede ehitust. Ka siin oli hellenistlike arhitektide uuendusmeelsusel külluslikud ja kestvad 

tagajärjed. Arhitektuuris toimunud tehnilistest uuendustest tuleb ära mainida ka silindervõlvid ja kaared, mis iseenesest olid tuntud juba varasemast, kuid 

alles hellenistlikul ajal hakati neid rohkelt kasutama.  
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Sellest võtsid eeskuju ka roomlased, kes kaart ja võlvi üsna rohkelt kasutasid. Kogu lääne tsivilisatsioon hilisematel aegadel hakkas kandma endas 

hellenistliku uurimustöö ja uuenduste märki. Ning seda tänu roomlastele, kes võtsid ja omastasid hellenistliku kultuuri, sealhulgas arhitektuuri vormid ning 

elavdasid neid oma geniaalsusega. Tänu Roomale lõikas kogu Lääne tsivilisatsioon Hellenistliku tsivilisatsiooni vilju.  

Kreeka maailm ei olnud kohanud veel sellist tungi ehitada kui toimus hellenismiajastul. Kas saab rääkida Kreeka kultuuri allakäigust kui tegelikkuses rajati 

niivõrd palju rikkalike ja hiiglaslike monumente ja ehitisi, nagu näiteks Didyma tempel, Pergamoni altar või ka Olympieion? Samas võib öelda, et kui 

Aleksander Suure üks peamisi teeneid oli Vana Maailma helleniseerimine, siis kreeka vormid, mida ta laiali kandis, ei ole kunagi olnud midagi muud, kui 

väline kitt ja värnits, umbes nagu prantsuse omad XVII ja XVIII sajandil. Pigem võiks öelda, et ta aleksandeeris kreeka olemuse ja seeläbi hoidis ülemailmset 

hellenismi elus.  
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Klassikaline order ja selle osad 

Kadri Mets 

Kreeka arhitektuur on vundamendiks kogu nüüdisaegsele arhitektuurile Euroopas. See on olnud inspiratsiooniallikaks nii otseselt kui ka kaudselt paljudele 

arhitektuuristiilidele. Isegi kui kaasaegne ehituskunst triivib oma tunnustelt uudsetesse suundadesse, tullakse klassikalise orderi juurde ikka ja jälle tagasi. Mis 

teeb siis selle nii eriliseks? 

Kreeka sambaorderid on väga kindlatele reeglitele alluvad hoone osad. Tuhandete aastate jooksul on proovitud neid ümber kujundada, luua uudseid 

põhimõtteid ning lahendusi, kuid lõpuks taanduvad nad kõik tagasi oma algsele kujule – klassikalisele orderiarhitektuurile. 

Order tähistab antiiktemplite kandvate ja kantavate osade arhitektooniliselt ja kunstiliselt tasakaalustatud konstruktsioonisüsteemi80.Kandev osa koosneb 

baasi, tüvese ja kapiteeliga sambast ning kantav osa arhitraavist, friisist ja karniisist. Klassikaliselt jaotatakse kreeka arhitektuuris need süsteemid kolmeks 

stiiliks: dooria, joonia ja korintose stiil.81
 

Arhailisel ajastul tekkis vanim sambastiil – dooria stiil. Seda kirjeldatakse kui tugevat, mehist ja lihtsat. Sammas on keskosas veidi jässakas, jääb mulje nagu ta 

pingutuks samba alaosas talade raskuse tõttu. Samba ülaosa – kapiteeli – moodustavad kaks üksteise peal olevat plaati, millest ülemine on nelinurkne abakus ja 

alumine ümmargune ehhiin. Samba enda pind on kaunistatud pikkade püstiste vagudega, mis lisavad pikkust. Ematala ehk arhitraav toetub sambale ja sellel 

puudub igasugune dekoor. Karniis toetub omakorda arhitraavile ning see on ümber kogu templi kaunistatud triglüüfide – kolme püstise vao – ja metoopide – 

kaunistatud reljeefidega. Katuse servades eenduvad simsid ning templi kummaski otsas tekivad katusele kolmnurksed viilud ehk tümpanonid, mis olid samuti 

kaunistatud reljeefidega.  

Dooria stiilis sammastel puudus baas: nad toetusid otse templit kandvale krepidomale82.
 
Selle stiili kõige täiuslikem teos on Akropolil asuv Parthenoni tempel, 

ehitatud 5. sajandil e. m. a. ja pühendatud Athenale83.  

                                                           

 

80
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Joonia stiil tekkis mõnevõrra hiljem kui dooria stiil. Joonia sammast peetakse naiselikuks, sest ta on peenem, elegantsem ning jätab ehitisest kergema mulje. 

Erinevalt dooria sambast on joonia sambal alaosas mitmeosaline baas ning kapiteel on väga iseloomulik: ehhiin on kaunistatud mitmete motiividega, nagu 

munavööt ja helmisnöör, abakus koosneb nn rullispadjanditest, mis nurkadel lõppevad oinasarvi meenutavate voluutidega. Kapiteel on jagatud tavaliselt 

kolmeks pikaks eenduvaks kaunistamata talaks84. Joonia stiili friis on lai ja kogu templi ulatuses kaetud reljeefidega.85 Sammaste tüvesel on tavaliselt 24 

kannelüüri. Tuntuimad joonia stiili esindajad on Nike tempel Akropolil, mis on põhiplaanilt amfiprostüül, ja Artemise tempel Efesoses, mis on kahjuks 

hävinenud. 

Hellenistlikul ajastul, mil rõhku hakati panema toredusele, hakkas levima korintose stiil. Tunnustelt on see väga sarnane joonia stiiliga, erineb ainult 

sambakapiteeli poolest. Korintose kapiteeli alaosa ehk ehhiin on karika- või vaasikujuline, mida katavad lopsakad taimeornamendid: tavaliselt akantuselehed, 

väädid ja õied. Akantuselehtede keskelt kerkivad neljast küljest spiraallehed, mida kroonib palmett86.   Ümaralt ehiinilt toimub sujuv üleminek nelinurksele 

abakusele. Korintose stiilis on sambad alati eriti saledad ja kõrged. Parimaks näiteks võib pidada 2. sajandil lõpetatud Olümpieionit (Zeusi tempel) Ateenas87. 

Kreeka templiarhitektuuri teeb eriliseks eelkõige selle konstruktiivne loogika. Kõik ehitise üksikosad ja suhted on vastastikuses sõltuvuses ja põhjendatud. 

Iga hoone osa ülesanne tuleb välja juba esimesel silmapilgul. Templi kandvad ja kantavad osad on suurepärases tasakaalus. Tasaselt krepidomalt sirguvad 

taeva poole sambad, mille vertikaalsust rõhutavad kannelüürid. Suuna lõikab järsult läbi horisontaalne arhitraav. Talastiku raskust või kergust aitab 

väljendada paisutus ehk entaas samba keskosas. Tung ülesse poole jätkub, küll veidi nõrgemal kujul, triglüüfide vaokestes ja reljeefide figuurides. Templit 

kroonib lõpuks madal kolmnurkne viil, mis ei anna ülekaalu kummalegi suunale, ei horisontaalsele ega vertikaalsele, vaid justkui lepitab need, liites nad 

harmooniliseks tervikuks. Ühtsus valitseb ka üksikosade ja kogu ehitise vahel – detailid ei varja tervikud ja tervik ei hävita üksikosade iseseisvust. Terve 

hoone väljendab ülevat, pidulikku rahu ja vaoshoitud suursugusust. 

Peale harmoonilise koosseisu avalduvad Kreeka templites ka jooned, mida omistatakse antiikkultuurile – mõõdukus, nn kuldse kesktee taotlus ning äärmuste 

ja liialduste vältimine. Süsteemikindluse imetlemine avaldus arhitektuuris, sest seda oli neile õpetanud matemaatika ja muusikateooria. Tihti kasutati 

algmõõtu ehk moodulit, millest lähtuti templite kujundamisel. Näiteks algmõõduks võis olla samba alumise osa raadius ning ülejäänud mõõdud ja 

proportsioonid olid selle korrutised kindlate arvudega.  
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Süsteemi olemasolust olenemata polnud kreeka tempel kunagi jäigalt reeglipärane, kuiv ja igav. Ehitis oma mõõtmetega ei püüa kunagi inimest maha suruda, 

vaid inimesele sobida. Näiteks on krepidoma kolm trepiastet lihtsad ja mugavad võrreldes Vana-Ida templite paraadtreppidega88. 

Vana- Kreeka arhitektid teadsid, et selleks, et ehitis näiks täiesti reeglipärane välja, tuleb mõnes kohas reeglitest hoopis kõrvale kalduda. Sellest tulenevalt 

oskasid nad kasutada nn optilisi parandusi. Selleks, et sambad tunduksid täiesti vertikaalsed, tuleb neid tegelikult ülaosas pisut sissepoole kallutada. Samuti 

paistab stüllobaat täiesti tasane seetõttu, et ta on keskel veidi kõrgem kui äärtes. 

Mis veel teeb klassikalise orderi eriliseks? Kui kreeka arhitektuuri oleks teinud märkimisväärseks ainult selle talastikuline süsteem, siis oleks ilmselt 

Stonehenge’i mõjud Euroopa arhitektuuris suuremad. Raske ette kujutada tänapäeva arhitektuuri ilma algupärase kreeka eeskujuta. Läbi ajaloo on valdavalt 

ehituskunstis püüeldud luua harmoonilisi hooneid, mis oleksid visuaalselt nauditavad ja teeniksid oma eesmärki. Igal objektil on peidetud sõnum, mida 

väljendatakse sõltuvalt sellest Kui tahetakse edastada massi ja hoone jõudu, jäetakse nende laius proportsioonidelt madalamaks kui kõrgus ja kasutatakse 

rohkem horisontaalseid jooni, et luua jässakas mulje, just nagu dooria orderis. Kui taotletakse peent ja kerget muljet hoonele kasutatakse ohtralt vertikaalseid 

jooni ning püüeldakse proportsioonidelt kõrgema hoone poole, nii nagu seda tehti joonia stiilis. Kui on selge, mis muljet hoone peab edasi andma, on lihtsam 

seda muljet ka kujundada. 

Niisiis kreeka klassikaline order on eriline, sest see on väga korrapärane, et samas reegleid rikkuv. Orderite stiilid on üksteisele kohati vastandlikud, kuid 

kõigis väljendub harmoonia detailide ja kompleksi kui terviku vahel. Kreeklaste mõõdukus ja vaoshoitud suursugusus väljendub nende arhitektuuris. Neid 

omadusi on Euroopas läbi aega hinnatud ning kui ka kalduti aeg ajalt toretseva ja liialdava kunstistiili poole, tuldi alati tagasi klassikaliste tarkuste juurde. 

                                                           

 

88
 Kangilaski, J. (1997). „Üldine kunstiajalugu“, Tallinn: Kirjastus „Kunst“ lk 56 

 

Kadri Mets 
Ateena Akropoli Nike tempel 
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Allikad 

Jaak Kangilaski „Üldine kunstiajalugu“, Tallinn: Kirjastus „Kunst“ 1997 

Arhitektuuri ajaloo mõisted: https://sites.google.com/site/arhitektuuriajaloomoisted/orderiarhitektuur 

Paide Ühisgümnaasiumi e-õppematerjalid: http://www.paideyg.ee/kunstiajalugu/kunstilugu/kreeka/arhitektuur.htm 

Illustratsioonid  

Parthenon, Akropolis, foto: autori erakogu 

Skitseeritud Nike tempel, Akropolis, autor: Kadri Mets 

Zeusi tempel, Ateenas, foto: autori erakogu 

Apolloni tempel, Korintos, foto: autori erakogu 
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Kadri Mets 
Korinthos. Apollo tempel 

— 

Ateena Zeusi tempel 
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Olja Fomina 
Poseidoni tempel mäenukil Sounionis 
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Kreeka templiarhitektuur 

Olja Fomina 

7.  sajandil  e.Kr  hakkasid  kreeklased  ehitama  poliste  kaitsejumalate  auks  templeid. Templid arenesid välja megaronist, kuid aastate jooksul tekkis juurde 

erinevaid templitüüpe, mida eristatakse vastavalt sammaste asetusele. Algselt ehitati pühakojad puust ja savist, hiljem hakati kasutama kivi. Väga suurt rõhku 

pandi ehitise proportsioonidele. Ka kõik üksikosad olid põhjendatud  ja  omavahel  kooskõlas.  Kreeka  templid  on  väga  palju  mõjutanud  hilisemate sajandite 

arhitektuuri. 

Tempel kui jumalakoda  

Kreeka arhitektuuris oli tähtsaimaks ülesandeks ehitada templeid. Templid olid kultushooned, mida ehitati poliste kaitsejumalatele. See religioosne hoone   oli 

jumala eluase ning seal säilitati  jumala kultusotstarbelist   kuju. Iga tempel oli pühendatud ühele kindlale jumalale89. Templid ehitati kõrgematesse paikadesse, 

et need   oleksid Olümpose jumalatele lähemal. Lisaks pühamule olid templid ka ühiskondliku elu keskusteks90. Teine huvitav küsimus on, miks näevad 

templid just sellised välja ja kuidas need suurejoonelised ehitised selliseks arenesid. 

                                                           

 

89
 Blavatsaja, Blavatski, Vana-Kreeka Ajalugu, "Eesti raamat" Tallinn 1965. Lk 167. 

90
 A. Remmel. Peatükke kunstiajaloost. "Valgus" Tallinn 1989. Lk 25. 
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Templiarhitektuur ja templitüübid  

Templid on välja kasvanud Egeuse ajajärgu elumajast- megaronist. Sarnasus megaroniga säilib vaid templi siseruumide üldises plaanis. Tavalised templid olid 

ristkülikukujulise põhiplaaniga91. 

Vastavalt  sammaste  asetusele  ja  hulgale eristatakse templite põhitüüpe: antidega tempel- kõige lihtsam templitüüp, mis koosneb suletud cella'st ja lahtisest 

pranaos'est, mille kaks külgmüüri lõpevad fassaadil antidega ning nende vahel paikneva sambapaariga; topeltantidega tempel- pranaos paikneb nii ees kui ka 

taga; prostüül- lihtsa põhiplaaniga tempel, kus sissepääsu ees on üherealine sammastiku rida; amfiprostüül-  sambaread  on  mõlemal otsfassaadil; peripteer- 

neljast küljest sammastega ümbritsetud templitüüp;  dipteer-   ümbritsetud kahe sambareaga92. 

Ilmselt kõige mõjukam templitüüp on peripteer, mis iseloomustab ka kreeka kunsti esimest õitsengut93.5   Peripteeri puhul on hoone sammastest 

ümbritsetud.  Sammaste arv  allub  kindlale reeglile: templi pikiküljel on sambaid kaks korda enam kui kitsamal küljel ja lisaks veel üks sammas. Seega on 

tavalised sammaste arvud 6x13 ja 8x1794. 

Areng megaronist peripteerini tundub omaette huvitav. Sambad hoone otstes on küll otsene järg megaronile, kuid miks pandi sambad ka külgedele? Kindlasti 

pole areng sellise templitüübini kulgenud järjekindlalt. Ilmselt on arengusse jäädvustunud ka üksikute ehitusmeistrite juhuslikult saavutused. Kuid tegelik 

põhjus ümberringi sammastest ümbritsetud templi järgi on lihtne ja loogiline.  See  oli  kaitseks.  Esimesed  templit  ehitati  puidust  ja  savist.  

Ilmastikutingimused mõjusid saviehitisele halvasti. Lahendus sellele oli hoonet kaitsta, ja just puust kolonnaadi ehitus võimaldas seda. Sammastel oli ka 

ehitist kandev funktsioon95. 

Lisaks sammastele oli algsetes templites puidust ka katus. Tol ajal eelistati puitu kivile peamiselt selle pärast, et seda oli lihtsam töödelda. Vältimaks puidust 

sammaste mädanemist pandi iga samba alla lapik kivi. Sama tehti ka samba ülemise otsaga kuid nüüd juba laekoormuse paremaks vastuvõtmiseks96. 

Puidul oli võrreldes kiviga ka nõrgemaid külgi- see ei olnud nii vastupidav. 7. sajandil e.Kr hakati templeid ehitama liiva- ja lubjakivist. Mõnes kohas ka 

marmorist. Enamasti kasutati siiski paekivi. Ehitised, mis polnud marmorist kaeti sageli marmoritolmust krohviga.  Küllap nägid ehitised pärast seda 

suursugusemad välja. 

                                                           

 

91
 Jaak Kangilaski. Üldine kunstiajalugu. "Kunst" Tallinn 1997. Lk 52. 

92
 [WWW] https://sites.google.com/site/arhitektuuriajaloomoisted/sakraalarhitektuur (01.06.2013) 

93
 M.V. Alpatov. Kunstiajalugu 1. "Kunst" Tallinn 1973 Lk 105. 

94
 Jaak Kangilaski. Üldine kunstiajalugu. "Kunst" Tallinn 1997. Lk 53. 

95
 M.V. Alpatov. Kunstiajalugu 1. "Kunst" Tallinn 1973 Lk 105. 

96
 [WWW] http://lepo.it.da.ut.ee/~avramets/arharhitektuur.htm (01.06.2013) 
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Ehitised püstitati suurtest kiviplokkidest, mis kinnitati omavahel metallklambritega97. Algselt ehitatud puutemplid on praeguseks kõik hävinud. Arvestades, 

millises seisundis on praegu kivist ehitised, siis pole ka imestada. Ja kas üldse puust ehitised on võimelised nii kaua vastu pidama. Kivist templid ehitati 

hävinud puutemplite kohale, püüdes neid järgi teha, kuid arvatavasti tehti ka muudatusi. 

Templiarhitektuuris püüti templit esile tõsta ja ilmestada kandvaid ja kantavaid osi ning rõhutada nende  funktsiooni98. Hoonel  oli  tavaliselt  astmeline  alus,  

mida  nimetatakse krepidomaks. Viimane aste on stülobaat. Stülobaadile tuginesid sambad. Sammaste peal asetses talastik. Talastikule kinnitusid laepalgid ja 

katus. Kuna krepidoma astmed olid liiga suured, ehitati sinna madalamate astmetega trepid inimeste liikumise tarvis99. 

Templite siseruumid olid võrdlemisi väikesed. Suuremates templites võis olla ka kaks või kolm ruumi,  kuid  üldiselt oli üks. Sammasterea taga asus 

risttahukakujuline pearuum cella (võib nimetada ka naos'eks)100.  Ruumi ainsaks avaks ja valguseallikaks oli uks, hiljem hakati suurematesse templitesse valguse 

sissepääsuks ka katusesse avasid tegema101. Ruumi seinad olid kivist ning lagi puidust. Lage liigendasid nelinurksed süvendid. Naoses hoiti vastava jumala kuju, 

kellele tempel oli pühendatud. Mõnikord asus cella ees väiksem ruum pronaos. Cella taga olev ruum on opistodomus. Seal hoiti tihti jumala kultusega seotud 

esemeid102. 

Kreeka templiarhitektuuri kõige iseloomulikum detail oli sammas. Templit katab madal viilkatus, mille mõlemal kitsal küljel moodustusid kolmnurksed 

viiluväljad- tümpanonid. Tümpanonid olid tavaliselt kaunistatud skulptuuridega, mis jutustasid müütide ainel põhinevaid lugusid. Piki katuse serva kulges 

liist, milles asetsesid avad veesülititega vihmavee eemalejuhtimiseks103. 

Kreeklastele osutus templite ehitamisel kõige suuremaks probleemiks ruumikasutus ja mõõtkava. Nii õppisid arhitektid oma planeeritavaid töid arvestama 

moodulites. Üks moodul oli samba läbimõõt  tema  kõige  laiemas  kohas.  Selle  järgi  arvutati  ka  kõik  ülejäänud  mõõdud  ja proportsioonid104. 

Templi ehituses oli väga oluline ka konstruktiivne loogika. Kõik üksikosad olid põhjendatud ja omavahel vastastikkuses sõltuvuses. Kandvad ja kantavad osad 

on tasakaalus. Hoone iga osa ülesanne on tajutav. Ka üksikosade vahel on harmoonia- detailid ei varja tervikut ja tervik ei sega üksikosade iseseisvust105. 

                                                           

 

97
 A. Remmel. Peatükke kunstiajaloost. "Valgus" Tallinn 1989. Lk 26. 

98
 Blavatsaja, Blavatski, Vana-Kreeka Ajalugu, "Eesti raamat" Tallinn 1965. Lk 168. 

99
 [WWW] http://lepo.it.da.ut.ee/~avramets/arharhitektuur.htm (01.06.2013) 

100
 Jaak Kangilaski. Üldine kunstiajalugu. "Kunst" Tallinn 1997. Lk 53. 

101
  [WWW] http://lepo.it.da.ut.ee/~avramets/arharhitektuur.htm (01.06.2013) 

102
 A. Remmel. Peatükke kunstiajaloost. "Valgus" Tallinn 1989. Lk 26. 

103
 Jaak Kangilaski. Üldine kunstiajalugu. "Kunst" Tallinn 1997. Lk 53. 

104
  [WWW] http://lepo.it.da.ut.ee/~avramets/arharhitektuur.htm (01.06.2013) 

105
 Jaak Kangilaski. Üldine kunstiajalugu. "Kunst" Tallinn 1997. Lk 56-57. 
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Pikka aega arvati, et templid olid värvimata. Miks nii arvati, pole ilmselt raske aimata. Värv on esimene asi, mis ilmastikutingimustele alla vannub. Tegelikult 

olid templid rikkalikult värvitud, nii nagu ka hooneid kaunistavad skulptuurid. Sageli kasutati erksaid värvitoone106. 

Templite jälgedes  

Templiarhitektuur on teinud läbi suure arengu. Need grandioossed jumalakojad sündisid megaronist, kasvasid suurteks ja uhketeks ehitisteks ning siis 

vajusid unustusse. Saamata armu nii ilmastikuoludest kui   ka inimkätest, võime praegu vaadata neid sambajäänuseid ja vaimusilmas aimata, mida hooned 

oma parimatel päevadel endast kujutasid, mismoodi mäe nukkidel ja- nõlvadel asuvad, sidusid nad jumalaid ja rahvast. 

 

Tegelikult ei saa öelda, et templid on vajunud unustusse. Need on läbi ajaloo andnud kaasa mõtteid ja õpetussõnu sellest,  kuidas paremini ehitada. Nad on 

olnud aluseks uue arhitektuuri paremaks arenguks. Läbi sajandite kuni tänapäevani välja on võetud antiiksete templite detaile ja kasutatud neid uues vaimus. 

Hilisemad arhitektid on püüdnud saavutada oma hoonetega samasugust harmooniat. Kreeka templid on jätnud meie ajaloole suure jälje. Kindlasti mõjutavad 

nad ajalugu ka tulevikus. 

Allikad 

A. Remmel. Peatükke kunstiajaloost. "Valgus" Tallinn 1989. 

Blavatsaja, Blavatski, Vana-Kreeka Ajalugu, "Eesti raamat" Tallinn 1965. Jaak Kangilaski. Üldine kunstiajalugu. "Kunst" Tallinn 1997. 

M.V. Alpatov. Kunstiajalugu 1. "Kunst" Tallinn 1973 

[WWW] https://sites.google.com/site/arhitektuuriajaloomoisted/sakraalarhitektuur (01.06.2013) [WWW] http://lepo.it.da.ut.ee/~avramets/arharhitektuur.htm (01.06.2013) 

Illustratsioonid  

Poseidoni tempel mäenukil Sunionis, foto: autori erakogu  

Parthenon. 8x17 peripteer, foto: autori erakogu 
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Olja Fomina 
Parthenon: 8x17 peripteer 
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Gerly Toomeoja 
Dionysose teater 
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Antiikne teatraalsus 

Gerly Toomeoja 

Olles näinud ja olnud kohapeal oma kuninglike silmadega tunnistajaks mitmetele aukartustäratavatele Kreeka antiiksetele amfiteatritele, ei jää üle muud, kui 

aupaklikult tunnistada – see, mida suutsid antiiksed kreeklased oma kätega luua, on imestamapanev. Teatrikultuur oli niisiis hinnatud juba Vanas-Kreekas. 

Öeldakse, et Euroopa teatri juured pärinevad just sellest ajast. Kuidas on aga teatrikultuur tänaseks muutunud? Mis on ühist antiiksel ja uusaja teatril? Selgub, 

et oleme vanadelt  kreeklastelt  paljugi  üle  võtnud,  kuid  sealjuures  palju  ka  muutnud.  Kuid  üht  tuleb tunnistada – teater on jätkuvad osa meie elust ning 

miski sunnib meid ikka ja jälle seda maagilist kohta külastama... 

Ekspeditsioon Kreekasse  

4 – 12. aprillil 2013 toimunud Kreeka ekspeditsiooni käigus külastasime mitmeid olulisi antiikseid arhitektuuriobjekte, sealhulgas ka selliseid kuulsaid Vana-

Kreeka amfiteatreid nagu Apolloni templist kõrgemale mäenõlvale rajatud Delfi teater, Ateena Akropoli kompleksi juurde kuuluvad Dionysose  amfiteater  ja  

uuem  Rooma  ajastul  rajatud  Odeion  ning  loomulikult  suurepärase akustikaga  ning  üks  paremini  säilinud  teatreid  -  Epidauros.  Oma  antiigihõngulise 

suurejoonelisusega suutsid nad jätta mu hinge ja mällu kustumatu mulje. 

Mõtteid laiemalt  

Teater on laias laastus meie igapäevaelu osa ka tänasel päeval. Kuid kuivõrd erineb tänapäeva teatri käsitlus ja väljenduslaad antiikse Kreeka teatrikultuurist? 

Kas inimeste põhivajadused teatri järele on säilinud või on teatri roll kultuuris ja inimeste elus aja jooksul kardinaalselt muutunud? ...Mis on üldse teatri juures 

see, mis on inimesed seda väärtustama sundinud alates kaugetest antiiksetest aegadest kuni tänapäevase modernse ajani välja? 
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 „Tragöödia on tõsise ja lõpetatud, teatud suurust omava tegevuse jäljendus, erinevates osades erineval kujul maitsestatud kõnega, kujutades tegelasi mitte jutustuse, vaid 

tegevuse kaudu, mis kaastunde ja hirmu kaudu viib puhastumiseni.“107 

Antiik-Kreeka teatrite ajaloost  

Vana-Kreeka teatrid asetsesid 5-4 saj eKr tavaliselt künka nõlvakul. Teatriehitis koosnes ümarast platsist orkestrast, astmetena tõusvaid istmeridadest 

pealtvaatajaile ning orkestra taga olevast madalast lavaehitisest skene'st, kust väljusid näitlejad ning mille foonil nad peamiselt esinesid108. 

Teatrite rajamine mägede nõlvadele, vabasse loodusesse, võimaldas kreeklastel näidendite etendamisel rõhku pöörata just sõnalisele osale, vastupidiselt 

näiteks Itaalia amfiteatrites etendatule, kus taolise suurepärase akustika puudumisel võeti kasutusele pigem kehaline väljendusviis. 

Enne kivist teatrihooneid piirdusid kreeklased improviseeritud puidust lavadega. Seda, et tribüünid suure rahvamassi all kokku varisesid, võid tulla ette 

kindlasti rohkem kui kord. Kuid ka hilisemad kivist  teatrisaalid  olid  kohati  ebamugavad,  eriti  kuumal  suvepäeval,  kus  pealtvaatajad  olid naelutatud oma 

istmetele hommikust õhtuni, ilma, et neil oleks olnud võimalust vahepeal lahkuda, puhata või keha kinnitada. Tüüpiline kreeklane talus seda aga 

lõunamaalasele omase heatujulise meelerahuga ning naistele ja lastele, kes oleksid olnud selles suhtes tundlikumad, ei võimaldatud nagunii  sissepääsu.  

Seevastu  oli,  nagu  mainitud,  akustika kõikides  kohtades  lausa suurepärane (milles võib veenduda veel tänapäevalgi)109. 

 

Teatrite sisseseade oli üsna lihtne – eesriided ja valgusefektid puudusid, dekoratsioonid maaliti liikuvatele tahvlitele. Mehaanilised seadmed oli väga 

primitiivsed –kasutati peamistelt tõstukeid, mille abil jumalad taevasse ilmusid või hinged maa pealt lahkusid, liikuvat platvormi, mille abil demonstreeriti 

pealtvaatajatele lossi või mõne muu hoone siseruumi (kus enamasti tragöödia kangelane tapeti) ning erilist masinat, millega piksemüra loodi110. 

                                                           

 

107
 Tragöödia definitsioon, Aristotelese „Poeetika“. Papadogeorgos, Georgios (2005) Vana-Kreeka suurkujud : elu ja 

looming. Tallinn : Kirjastus Ilo. Lk 100 
108

 Vana-Kreeka ajalugu (1965) [ülikoolide õpik] Tallinn : Kirjastus Eesti Raamat. Lk 325-326 
109

 Fridell, Egon. (2010) Vanaaja kultuurilugu: II, Kreeka kultuurilugu. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus. Lk 222 
110

 Vana-Kreeka ajalugu (1965) [ülikoolide õpik] Tallinn : Kirjastus Eesti Raamat. Lk 325-326 
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Külastatud teatrid  

Külastatud Vana-Kreeka amfiteatritest oli vanim Ateena Akropoli jalamil asuv Dionysose teater, mis rajati 5. sajandi lõpul ning mis mahutas koguni kuni 17 000 

pealvaatajat.4 Parim vaade teatrile avaneb just ülevalt Akropolilt. Antiikse Ateena kreeklaste elus mängis Dionysose teater väga olulist rolli. Tänasel päeval 

peetakse seda Euroopa teatri juurte asukohaks. Teatrit on hilisemalt korduvalt uuendatud – see, mis tänaseks säilinud on, on pärit peamiselt Rooma perioodist 

(madalama tasandi istekohad)111. 

Dionysose teatris mitte kaugel asuv Rooma Odeion, mis samuti Akropoli jalamil paikneb, on küll uuema-aja laps, kuid ajalooline ja antiikne sealjuures igal 

juhul. Odeioni laiaulatuslikud restaureerimistööd avaldavad muljet ega lase inimestel pelgalt oma kujutlusvõimega kunagist suursugusust ette kujutada. Teater 

oli originaalis osaliselt katusega ehitis ning pärineb peamiselt uuemast Rooma perioodist (2.saj pKr). Mahutavuse poolest jääb ta alla oma vanemale vennale 

Dionysose teatrile, mahutades (erinevatel andmetel) ca 5000 pealtvaatajat112. 

Delfi teater ehitati 4.saj eKr Apolloni templist kõrgemale mäenõlvale, mille istmepinkidelt avaneb imepärane vaade alla kaugemale orule, lõunamaisele 

loodusele ning väärikale pühakojale (millest tänaseks on alles vaid mõned üksikud, ent väärikad varemed). Teatri 35 istmerida mahutab umbes 5000  

pealtvaatajat,  kes  antiiksetel aegadel nautisid  seal nii näitemänge, luuleettekandeid  kui muusikaüritusi erinevate festivalide käigus, mis Delfis perioodiliselt 

toimusid113. 

Viimane, neist kõige paremini säilinud, on Epidaurose teater, mis asub umbes 60 kilomeetrit Korinthosest lõunas, väikeses Epidaurose nimelises külakeses. 25 

sajandit tagasi oli see olnud tähtis kaubandus- ja usukeskus. Epidaurose teatri avastamine 19. sajandil oli suursündmus nii arheoloogidele, arhitektidele kui ka 

laiemalt maailmale. Samal ajal, kui enamik allesolevaid antiikteatreid oli osaliselt hävinud või ümber ehitatud, püsis Epidaurose teater puutumatuna läbi 

sajandite, olles turvaliselt varjatud enam kui kuue meetri paksuse mullakihiga. Esialgu suutis Epidaurose  teater  pakkuda  istet  6000  inimesele,  2.  saj  eKr  

laiendati  aga  teatri  ülemist  osa mahutamaks veel 21 istmerida, mis tõstis kohtade koguarvu üle 13 000114.  Teater on kuulus oma imepärase akustika poolest, 

millele saime ka ise tunnistajateks olla – vaiksemgi hääl oli kuulda ülemiste istmeridadeni välja. 

                                                           

 

111
 The Theatre of Dionysus [WWW] http://www.visit-ancient-greece.com/theatre-of-dionysus.html (15.05.2013) 

112
 A view on cities. Odeon of Herodes Atticus. [WWW] 

http://www.aviewoncities.com/athens/odeonofherodesatticus.htm (15.05.2013) 
113

 Delphi Theater [WWW] http://www.ancient-greece.org/architecture/delphi-theater.html (15.05.2013) 
114

 Epidaurose teater [WWW] http://wol.jw.org/et/wol/d/r37/lp-st/102000410 (15.05.2013) 
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„The Epidaurians have a theater within the sanctuary, in my opinion very well worth seeing. For while the Roman theaters are far superior to those anywhere else in their 

splendor, and the Arcadian theater at Megalopolis is unequalled for size, what architect could seriously rival Polycleitus in symmetry and beauty?“115 

Vajadus teatrite järele  

Antiikses Kreekas etendatud näidendid ei olnud pelgalt vaid meelelahutus. Alustuseks võitlesid näitekirjanikud omavahel auhinna nimel. Seejärel tuleb 

mõista vanade kreeklaste ellusuhtumist – nad ei eraldanud ega jaganud oma elu erinevate osade vahel, mis vastupidiselt on kombeks tänapäevastele 

moodsatele inimestele. Nende jaoks olid taolised festivalid naudinguks, ülistuseks, äriks, tõsiseks arutelukohaks ning paljuks muuks. Mõned etendatud 

näidenditest olid äärmiselt tahumatud  ning  ebaviisakad  (kuid huvipakkuvad mehisele  publikule),  samal ajal  kui  teised näidendid keskendusid peamiselt 

tõsisematele päevakajalistele küsimustele, üritades luua päevakajalisi arutelusid või esitada küsimusi jumalate hoiakutele116. 

Sotsiaalses plaanis on teatraalsus lähedalt seotud rituaalsusega, seda nii antiikses Kreekas kui tänapäevases maailmas. Teatrikunst ongi välja kasvanud 

ürgsetest rituaalidest, nagu muistsed viljakuspidustused ja Vana-Kreeka dionüüsiad. Nii rituaalset kui teatraalset valdkonda ühendab kollektiivne kogemus. 

Inimene aga vajab teiste inimestega ühiseid kogemusi, mis aitavad tal identifitseeruda mingi teatud sotsiaalse rühmaga – olgu selleks siis näiteks kogudus, 

rahvus või kodanikkond. Rituaal loob selleks vajaliku ühistunde, korrastades sel moel teatud sotsiaalse grupi elukorraldust. Niisiis on sotsiaalsel tasandil 

teatriskäik justkui rituaalne käitumine, mis organiseerib ja korrastab ühiselu vorme, pakkudes ühendavaid emotsionaalseid kogemusi117. 

Teater  pakub  vaheldust  igapäevasele  argielule.  See  annab  võimaluse  elada  läbi  erinevaid emotsioone, saada osa põnevusest ja intriigidest, saada osaks 

näidendist, mida kogema minnakse. Näitemäng annab võimaluse mõelda ja analüüsida olukordi, millega tavapärast ei pruugita kokku puutuda – või vastupidi 

– see annab võimaluse leida lahendusi situatsioonidele, millega tuleb ka väljaspool teatrit rinda pista. Kuivõrd antiikse kreeklase eraelu oli suures plaanis 

kõigi jaoks avalik, ootasid nad näitemängudelt suuri intriige, temperamendiküllaseid tragöödiaid ning ülepaisutatud komöödiaid. Uusaja inimese eraelu, 

seevastu, on muutunud privaatseks. Sellele lisaks eksisteerivad võimustvõttev filmitööstus, televisioon ja muud suhtlusvahendid, mis kõik tingivad 

rahulikumapoolsemad teatrietendused, milledes mõnevõrra äärmuslik antiikne paatos on asendunud sügavamate psühholoogiliste näidendite ja 

perekonnadraamadega118. 
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Niisiis võib mingis suhtes teatrit lugeda ka „käitumise kooliks“. Laval nähtu võib olla eeskuju, mida argielus jäljendatakse. Mitmesuguseid situatsioone ja 

käitumisviise ette mängides aitab teater kujundada  teatavaid  norme.  Tänapäeval  on  selle  juhtrolli  suuremalt  osalt  hõivanud  film  ja televisioon oma 

kangelaste ja staaridega; teatri tähtsus käitumismallide kujundamisel on oluliselt vähenenud. Konkurents filmi ja televisiooniga sunnib teatrit pidevalt otsima 

ja uuesti määratlema oma kohta kultuuris119. 

Publiku käitumist teatris ning nende suhtlemist omavahel ja lavaga mõjutab muuhulgas ka ruumilahendus ja arhitektuur. Vana-Kreeka vabaõhuteater 

Epidauros tõi kokku ca 13000 vaatajat. Etenduse publik koosneb paljudest erinevatest indiviididest, kellel igal ühel on oma erinev maailmavaade, maitse-

eelistus, temperament ning varasem kultuurikogemus. Kuid kõik need erinevad inimesed istusid koos ja vaatasid samu lavasündmusi – teatrietendustest sai 

nende ühine kogemus. Kuigi iga vaataja reageerib laval nähtule individuaalselt, liidab neid kõiki siiski teatav teatraalne ühiskogemus, mis muudab vastuvõtu 

teataval määral sarnaseks ning paneb publiku käituma enam-vähem ühtse kollektiivina, sealjuures kaotamata ära iga vaataja vabadust reageerida iseseisvalt. 

Antiikse vabaõhuteatri ruumilahendus võimaldas suhtlemist vaatajate vahel, seda kasvõi pilkudega (etendused toimusid enamasti päevasel valgel ajal). 

Hilisemalt, alates 19. sajandist, pandi vaatajaskond teistsugustesse tingimustesse. Publiku ja laval toimuva vahele tõmmati selge piir, mida markeeris eesriie. 

Kinnisesse teatrihoonesse mahtus oluliselt vähem inimesi, lisaks muudeti saal  näitemängu  ajal  pimedaks,  mis  omakorda  vähendas  publiku  omavahelist  

suhtlusvõimalust (selle tarvis peetakse etenduste ajal vaheaegu). Pikka aega järgiti teatrisaalis ka teatavad sotsiaalset hierarhiat  istmete  jaotamisel  (mida  

mõningal  määral  võib  kohata  ka  tänapäevases  teatris): 

kõrgemast soost publik istus loožides ja eesridades, lihtrahvale jäi saali tagaosa120.  Hierarhiline istekohtade jaotus oli omane aga ka antiiksele vabaõhuteatrile 

– ka seal paigutati prominentsemad kodanikud esiridadesse, kusjuures nende istmeid ehtisid seljatoed. 

Teatrikultuur siis ja nüüd 

Inimesed on antiiksetest aegadest armastanud teatrites käia, see oli siis ning on ka nüüd osa kultuurist. Mis on jäänud aga samaks? Mis on muutunud? Miks 

pole teater meie eludest kusagile kadunud? Teater pakub endiselt vaheldust argielule; see kirgastab ning lahutab meie meeli (kuigi, nagu me juba teame, 

kandis antiikses Kreekas teater lisaks meelelahutusele ka muid tähtsaid rolle). Inimeste soov põgeneda reaalsusest ning saada osa intrigeerivatest 

näitemängudest on säilinud tänaseni; muutunud on mõnevõrra vaid eelistused näidendite sisule ning nende esitluslaad. 
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Ka ruumiprogramm on aja vältel muutunud. Suurtest vabaõhuteatritest on saanud kinnised teatrimajad, kus publiku omavaheline suhtlus peab kannatlikult 

ootama lubatud vaheaega – muul ajal tuleb ennast jäägitult lavalaudadel toimuvale pühendada. Mõneti on säilinud ka teatav hierarhia istekohtade jagamisel – 

tõsi, tänapäeval ei ole see enam nii selgesti tuntav, kuid hinnalisemad loožikohad annavad selle kohta siiski aimdust. Paraku, kui võrrelda antiikset ja 

tänapäevast teatrit, peab tõdema, et viimase juhtroll on järjepidevalt oma  olulisust  minetamas.  Pealtungiv  internetiajastu,  massikommunikatsioon  ning  

filmikunst võtavad oma osa ning tundub, et seda muuhulgas ka teatrimaailma arvelt. 

...Kuid meelt heita on veel vara. Teater ei ole õnneks meie eludest veel kusagile kadunud ning miks mitte lihtsalt minna ja vahelduseks osa saada mõnest 

meeldivast ja meelepärasest kosutavast teatrielamusest! 

Teatrisse! 

Allikad 

Epner, Luule. (1992) Draamateooria probleeme. I. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus 

Friedell, Egon (2010) Vanaaja kultuurilugu : II, Kreeka kultuurilugu. Tallinn : Eesti Keele sihtasutus 

Papadogeorgos, Georgios (2005 )Vana-Kreeka suurkujud: elu ja looming. Tallinn : Kirjastus Ilo  

Pausanias. Description of Greece. Book 2: Argolis. 14: Epidaurus. Tõlkinud W. H. S. Jones Vana-Kreeka ajalugu (1965) [ülikoolide õpik] Tallinn : Kirjastus Eesti Raamat 

A view on cities. Odeon of Herodes Atticus. [WWW] http://www.aviewoncities.com/athens/odeonofherodesatticus.htm 

Delphi Theater [WWW] http://www.ancient-greece.org/architecture/delphi-theater.html 

Epidaurose teater [WWW] http://wol.jw.org/et/wol/d/r37/lp-st/102000410 

The Theatre of Dionysus [WWW] http://www.visit-ancient-greece.com/theatre-of-dionysus.html 

Illustratsioonid  

Dionysose teater, foto: autori erakogu  

Odeion, foto: Argo Ingver 

Delfi teater, foto Argo Ingver 

Epidaurose teater, foto: autori erakogu 

 

http://tartu.ester.ee/search~S1*est?/aPapadogeorgos%2C+Georgios/apapadogeorgos+georgios/-3,-1,0,B/browse


219 

Skitsid Kreekast 

 

Argo Ingver 
Odeion 



220 

Antiikne teatraalsus 

 

Argo Ingver 
Delfi teater 



221 

Skitsid Kreekast 

 

Gerly Toomeoja 
Epidaurose teater 



222 

Antiikne teatraalsus 

 

Minea Kaplinski 
Napflion 



223 

Skitsid Kreekast 

 

 

Kreeka arhitektuuri levik ja mõju 

Minea Kaplinski 

Kuigi esimese pilguga võib tunduda, et õhtumaade arhitektuurikeel on niivõrd kirju, et raske on leida mingit ühist joont või alglätet, millega seda kõike siduda, 

võib teemasse süvenedes üsna hõlpsalt ja loogiliselt  jõuda  välja  Antiik-Kreekasse.  See  ajaloolises  mõttes  üsna  väike  piirkond  on  andnud aluspõhja 

praktiliselt kogu Euroopa hilisema esteetika ja arhitektuurikäsitluste kujunemisele. Antud artikkel  uuribki  lühidalt  selle  mõju  tausta,  põhiprintsiipe  ning  

levikut  nii  antiikmaailmas  kui  ka hilisemas kultuuriruumis. 

Sissejuhatus  

Ükskõik mis otsast, küljest või nurgast läheneda Euroopa kultuuriloole, pole mite ühegi väega võimalik mööda laveerida Antiik-Kreeka kultuuriruumist. 

Muidugi on iga ajalooline alguspunkt vaieldav ja ebakindel, ent võttes arvesse inimkonna tsivilisatsioonide tekkelugu ja asualasid, võib siiski väita, et Kreeka 

piirkonnas tärkasid Euroopa esimesed kõrgkultuurid. 

Kuigi võib-olla igapäevaselt ei oska sellele tähelepanu pööratagi ja nende tsivilisatsioonide kujunemine jääb tuhandete aastate tagusesse aega, siis tegelikkuses 

on Antiik-Kreeka ikka veel lahutamatu osa ka tänapäeva õhtumaade identiteedist. Kultuur, mis on kandunud läbi sadade inimpõlvede leiab ikka ja jälle tee 

kaasaega, olgu see siis kas läbi igapäevavestluse demokraatia, filosoofia või pedagoogia teemadel või ka läbi pisut keerukama, märgilise ja semiootilise kunsti- 

ning kultuurikeele. 
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Kreeka arhitektuuri   põhiolemus  

Kui mõelda kreeka kultuurile ja arhitektuurile kerkivad silme ette tahes-tahtmata sambad. Dooria sambad, joonia sambad, korintose sambad ning sekka võib-

olla mõned voogavates toogades peadeta skulptuurid ja templivaremed. Kuigi selline pilt on tugevalt kontsenteeritud kompott kogu Kreeka 

arhitektuuriajaloost, ei ole see sugugi väär ega vale. Klassikalisel arhitektuuril on mingi karakter, mis annab talle selgepiirilised jooned, äratuntavuse ning 

ajatud väärtused, mis omakorda on tõenäoliselt põhjuseks, mis õhtumaade kultuurimõte on ikka ja jälle naasnud selle väikse poolsaareriigi juurde121. 

Põhilised kreeka arhitektuurile omased üldideed on suutnud nii hästi tabada inimsilma esteetika ja ilumeelega haakuvaid ideid, et on saavutanud üheselt 

mõistetava ja alati aktuaalse arhitektuurikontseptsiooni.122  Küllap peitub selle universaalsuse taga kreeklaste proportsiooni- ja vormikäsitlus, mis lihtsaid 

geomeetrilisi vorme kasutades suutis lahti mõtestada harmoonilised ja matemaatiliselt meeldivad proportsioonid ehk kuldlõike123.  Ei ole küll õige väita, et 

kuldlõikeline suhe oleks kreeklaste leiutis, sest oma olemuslikult tuleneb see looduse kasvumustritest ning optimaalsetest matemaatilistest lahendustest, 

kuid kreeklastele saab omistada selle suhte lülitamist arhitektuurikeelde124. 

Nii sündiski läbi mitmete aastasadade see, mida me tänapäeval peame kreekapäraseks arhitektuuriks ehk väga kindlatele orderitele üles ehitatud 

proportsiooniliselt esteetilised sakraalehitised. Jumalad, kellele neid templeid püstitati, kadusid ja Aniik-Kreeka maailmapilt muutus ühes nendega, ent läbi 

kogu Euroopa arhitektuuriajaloo on jäädud kordama, kas siis sihilikult või lihtsalt läbi tavateadmisteks teisenenud põhimõtete, just neidsamu 

arhitektuurielemente. 

Kreeka arhitektuur  antiikajal  

Selleks  aga,  et mingid  ajaloolised  väärtused  võiksid  kinnistuda läbi aastatuhandete,  on  esimeseks etapiks alati geograafiline levik oma kaasaegsete seas. 

Mõte peab liikuma, leidma uut kinnituspinda ja süüvima inimeste teadvusesse, alles siis on tal võimalik edasi elada ja säilitada aktuaalsus ning elujõud ka 

tulevate inimpõlvede seas, 
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Konkreetselt kreeka arhitektuurikeele levik algas ligikaudu 6-7. sajandil eKr, mil erinevate  poliste ekspeditsioonid hakkasid rajama ümber Vahemere, eriti aga 

Väike-Aasiasse, oma kolooniaid. Ühelt poolt tulenes see linnriikide omavahelistest konkureerimisest ja ülerahvastatuse probleemist, aga teisalt ka  soovist  

laiendada  oma  kaubandussidemeid.  Kreeka  kolooniatest  omakorda  kujunesid  aga  nii väljund,  kus  emamaa  arhitektuuriideid  ellu  viidi,  kui    ka  paigad,  

kus  sellele  arhitektuurimõttele vastavalt kohalikele oludele täiendusi lisati125. 

Tõeliselt laienesid kreeka vormi- ja arhitektuurikeele ilmingud aga paarsada aastat hilisemal ajal ehk siis, kui Makedoonia Aleksander lõi oma impeeriumi, mis 

hõlmas enda alla tohutu ala Vahemere idarannikult kuni Indiani. Suurriigile omaselt oli tegu väga mitmekesise seguga erinevatest kultuurilistest  ideedest,  

kuid Aleksander  Suure  impeeriumi  tuumaks  kujunes  siiski  just  kreeklaste tsivilisatsiooniline aluspõhi. Iseloomulikult levisid sel hellenistlikul perioodil 

kreeklaste proportsioneerimisvõtted, vormikäsitlus, skulptuuritehnika ja isegi jumalate panteon üle kogu Lähis- Ida, kus objektid saavutasid tohutud mõõtmed 

ning põimusid kohalikele oludele omaste sümbolitega126. 

Kuigi Kreeka ise ei ole kunagi olnud suurvõim, polnud Aleksandri impeerium sugugi ainus, mis nende arhitektuuri oma süsteemi sisse lülitas. Juba järgmine 

suurriik, mis Vahemere piirkonnas kerkis ehk Rooma,  jätkas  just  nende  samade  väärtuste  edasi  arendamist.  Üle  võeti  taaskord  kreeklaste universaalsed 

vormid ja proportsiooniline harmooniataotlus, kuid kohalike materjalide ja uute insenertehniliste ideede põhjal kujundati palju uuendusi,  mis võimaldasid 

omakorda kreekapärasel tuumal ka hilisemal ajal edasi elada127. 

Kreeka arhitektuur  hilisemas ajaloos  

Antiigile järgnenud keskaeg, mis tõi kaasa olulised muutused nii ühiskondlikus struktuuris kui väärtushinnangutes, peegeldas kreekapärast arhitektuuri 

rohkem vajadusest ja praktilisusest, kui võttes arvesse sellega seonduvat kultuuriideoloogiat. Kui varakristlased võtsid roomlaste kohtumajade, basiilikate   

põhiplaani   oma   kirikuehituse   algupäraks,   ei   mõelnud   nad   tõenäoliselt   Kreeka geomeetrilistele põhivormidele ega sambaorderite  proportsioonide 

algupärale, vaid lähtusid eelkõige sellest, et lihtsate vahenditega ning kergelt rajada uusi pühakodasid128. Sellest esialgu praktilisest lähenemisest kasvasid läbi 

romaanika ja gootika välja kirikuehituse põhimõtted, mis kulmineerusid gootika suurejooneliste õhuliste ning taevassepürgivate katedraalidega129. 
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Rohkem kui läänekiriku sakraalhoonetel on Kreekaga ühist aga hoopis Bütsantsil ja idakirikul, sest samal ajal kui gootika katedraalid venisid pikaks ja tõusid 

kõrgustesse, tekkis Ida-Roomas veidi teistele põhimõtetele tuginev kirikuehitus. Nii jäi Bütsantsis alles taotlus geomeetrilistele põhivormidele ja sellest 

tulenevalt ka kuupjad mahud ehk kujunes välja kreeka kultuurituumale tuginev Lähis-Ida mõjutustega arhitektuurisuund130. 

Renessanss, mis ütles lahti minevikust, et asendada see veel kaugema minevikuga, kasutas antiikseid eeskujusid juba teadlikult ja sihipäraselt131. 

Arhitektuurikeelde tulid tagasi antiiktempleid meenutavad hoonemahud nagu Palladio villa Rotonda, kus igasse ilmakaarde avanevad sammastele toetatud 

portikused132. 

Sellest tagasivaatavast antiigile põhinevast esteetikast sai Kreeka arhitektuuri pärand aga üha uut ja tugevamat  hoogu.  Järgnenud  barokk,  üllatuste  esile  

kutsumisele  orienteeritud  vool,  kus  arhitektuur muutus rahutuks, lihtsad põhivormid nagu ring asendusid ebastabiilsust väljendava ovaaliga133. Isegi aga 

selle  paradigmamuutuse  kiuste  võib  ka uhkeldavas  ja  ülevoolavas  barokis  leida  Kreeka  arhailiste templite portikusi ja sambaid, nende mahte ja vorme. 

Kullakarraline dekoor on vaid pealispind, mille all on ikka veel säilinud antiikne südamik. 

Klassitsism  võttiski  endale  ülesande  koorida  barokilt  tema  rahutus  ning  astuda  samm  tagasi algupäraselt rahuliku ja suursuguse antiigi poole. 

Sealjuures taasvastati ka originaalsed Kreeka arhitektuuriobjektid, mis tähendas, et seni peamiselt Rooma-aegsetele antiikehitistele tuginenud klassikalise  

arhitektuuri  jäljendus,  pöördus  lõpuks  tagasi  Rooma  impeeriumi  arhitektuurikeele alglätetele Kreekas. Lõpptulemusena kerkisid Kreeka arhailistele 

jumalatele püstitatud suursugustest templitest inspireeritud heledad sammastele toetatud portikustega häärberid ja avalikud hooned üle kogu maailma134. 

Kuigi 20. sajandist alates on arhitektuurisuunad vaheldunud kiirelt ja segiläbi ning paljuski lõpetati üks-ühene elementide kopeerimine, on kogu see 

mitmetuhandeaastane arhitektuurimõtte pagas ikka veel  tuntav  ja  tajutav.  Kuhu  ka  ei  vaataks,  võib  ikka  veel  näha  kuldlõikelised  proportsioone  ja 

põhivorme või miks ka mitte postmodernistlikke kontekstist välja rebitud sambaid mõnes Põhja- Ameerika väikeses maanteelinnas. 

Kokkuvõte 

Kuigi ajalugu on Euroopat palju muutnud ning vorminud, vaheldunud on riigikorrad, riiginimed ja väärtushinnangud, siis kõige selle baasil on moodustunud 

ühine minevik, millest lahti ütlemine on peaaegu võimatu.  
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Iga uus idee tuleneb millestki vanast ja kuskil peab kõige jaoks olema alguspunkt. See, kas on olemas inimliigile omane täiesti universaalne esteetika, on pigem 

filosoofiline probleem, kuid see, et Euroopa kontekstis on see fundamentaalne esteetika paljuski tuginev Vana-Kreeka põhimõtetele, on ilmselt siiski tõene 

väide. 

Kuigi me elame tänapäeval maailmas, kus meid ümbritsevad antiikmaailma jaoks maagiana tunduvad esemed ja tehnoloogiad, käib see kahe tuhande aasta 

tagune maailm ikka veel meiega kaasas. Kreeka on kas läbi ajaloo keerdkäikude või siis justnimelt läbi oma universaalselt mõistetava ja seeläbi kergesti omaks 

võetava arhitektuuri kinnistanud end läbi kogu ajaloo. 
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