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Eessõna 

 

Soovin pühendada oma magistritöö oma siit ilmast lahkunud vanaemale Aino Kiigele. 

Samuti soovin tänada oma perekonda nende toetuse ning minusse uskumise eest ning oma 

juhendajat Tarmo Kulmarit hea suunamise eest. 
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“Habe nun, ach! Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider auch Theologie durchaus studiert,  

mit heißem Bemühn. Da steh ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.”  

Johann Wolfgang von Goethe, “Faust” 

Sissejuhatus 

Kui ma 2012. aastal Veneetsiat külastasin olin, ma igal sammul ümbritsetud 

sajanditepikkusest ajaloost, rikkalikust ja vapustavalt ilusast kunstipärandist aga ka 

rohketest sümbolitest. Seal viibides tundsin ma aga ka üha enam, et olen kirjaoskamatu 

selles kultuuriruumis. Kuigi mind üllatas selle linna kirikute rohkus, köitis minu 

tähelepanu kõige enam üks kirik, mis erines arhitektuuriliselt kõikidest teistest kirikutest, 

mida ma seal nägin. Nagu hiljem selgus, oli selle kiriku näol tegemist Püha Maarja 

Magdaleenale pühendatud La Maddalena kirikuga. Itaalia keeles ongi selle kiriku nimeks 

Santa Maria Maddalena in Cannaregio ehk Püha Maarja Magdaleena kirik Cannaregios. 

Selle kiriku puhul paelus mind kõige enam selle sümboolika, mis seines peaasjalikult 

ringiga läbipõiminud võrdkülgsest kolmnurgast, mille sees ilutses avatud silm ning mille 

all oli kirje SAPIENTIA ÆDIFICAVIT SIBI DOMUM. Kuigi toona jäi nende märkide 

tähendus mulle mõistatuseks, tekkis mul siiski huvi nende lahtimõtestamise vastu – 

käesolev magistritöö kujutabki endast minu katset seda mõistatust lahendada. 

 Antud uurimisteema kuulub võrdleva usuteaduse alla, mis kujutab endast 

religiooni tekkimist, olemust ja arenemist uurivat antropoloogilist teadust. 1  Ühtlasi 

haakub see semiootikaga, mis kujutab endast reaalsust mõistusele vahendavate märkide 

uurimist.2 

Oma magistritöös rakendasin ma kvalitatiivset uurimismeetodit, kasutades selle 

raames semiootilist analüüsi. Konkreetsemalt võtsin oma magistritöös vaatluse alla La 

Maddalena kiriku sümboolika ning üritasin nende sümbolite dekodeerimise ja 

tõlgendamise läbi asetada need õigesse konteksti ning seeläbi avada kirikuhoone kui 

                                                           
1 Kulmar, Tarmo. 2006. Üldine usundilugu: religiooniteaduse põhimõisted. Tartu Ülikooli Kirjastus, 10 

2 Salupere, Silvi. 2007. Semiootika teadusena. Teaduse uuringud: eesmärgid ja meetodid. Tartu: Tartu Ülikooli 

Kirjastus, 104-120 
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nende kandja võimalikku tähendust, sõnumit ja ajalugu. Selleks vaatlesin ma neid 

sümboleid nii üksikosadena kui ka tervikuna ning viisin läbi nende süvaanalüüsi, 

eesmärgiga leida vastus nende tähendusele. Kuna kvalitatiivset uuringut iseloomustab 

iteratiivne ehk kordumistele toetuv mõtlemisprotsess, siis liikusin ma oma töö raames 

andmekogumiselt ja -analüüsilt tsükliliselt uurimisküsimuse juurde ja sealt jälle tagasi. 

Seejuures käsitlesin ma andmete kogumist, analüüsimist ja neist kirjutamist ühtse 

protsessina – kuigi andmete analüüsis eristatavad andmete dokumenteerimine, töötlemine 

ja tõlgendamine on küll analüüsi eri tahud ei ole need tigimata selgelt eristatavad etapid.3 

Märgi ja tähenduse vahel võib olla mitmesuguseid seoseid, näiteks võib nende vaheline 

suhe moodustada sümboolseid märke, mille aluseks on suvaline seos märgi ja tähenduse 

vahel, mis võib olla kokkulepe, traditsioon või isegi lihtne kokkusattumus. Semiootikat, 

kui teadust märkidest ja märgisüsteemidest, huvitavadki semantilised mehhanismid, st 

milline on tähendus ja kuidas see on seotud märgiga, mitte aga kausaalsed seosed asjade 

vahel ning isegi mitte märgi ja tähenduse vahel. Siin pole tegemist vaid kirjeldamisega, 

mida pakub kompositsiooniline tõlgendus, ega ka sisuelementide kvantitatiivse 

hindamisega, mis on sisuanalüüsi üks aspekt, vaid semiootilise analüüsi puhul pakutakse 

analüütilisi vahendeid, mille abil pilt osadeks lahutada ja vaadata, kuidas see toimib 

laiemas tähendussüsteemis – seejuures nõuavad semiootilised uuringud laialdasi teadmisi 

uuritavast pilditüübist.4 

Minu teada ei ole seda probleemi ka seni uuritud, seega puudub ka selle uurimise 

ajalugu. 

Töö kirjutamise juures olid mulle suureks abiks Peter Ackroydi teos “Venice: Pure 

City”, mida ma kasutasin läbivalt peatükis “Veneetsia ajalooline sissejuhatus – patune ja 

püha”. See raamat andis väga rikkaliku ja värvika sissevaate Veneetsiasse läbi ajaloo, 

avades selle linna paljusid erinevaid tahke. Peatükis “Ajalooline sissejuhatus 

vabamüürlusesse” tuginesin ma eelkõige kahele teosele – Mark Stavishi “Vabamüürlus. 

Salaühingu rituaalid, sümbolid ja ajalugu” ja Arno Köörna “Vabamüürlus: müstika ja 

                                                           
3 Laherand, Meri-Liis. 2010. Kvalitatiivne uurimisviis. Sulesepp, 271  

4 Laherand 2010: 242-243 
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tegelikkus”. Esimene annab põhjaliku sissevaate üldisesse vabamüürlikku süsteemi, 

samas kui teine annab hea ülevaate vabamüürluse ajaloolisest kujunemisest. Peatükis 

“Vabamüürlus Veneetsias” olid minu jaoks kõige kasulikumad Robert Freke Gouldi 

teosed “The Concise History of Freemasonry” ja “The History of Freemasonry”, mis 

varustasid mind vajalike ajalooliste daatumitega ning Piero Del Negro artikkel “Carlo 

Goldoni and Venetian Freemasonry”, mis andis jutustavas stiilis sissevaate Veneetsias 

tegutsenud vabamüürlusesse. Peatükis “La Maddalena kiriku analüüs” tuli taaskord 

kasuks Stavishi teos aga suureks abiks oli ka väga põhjalik Albert G. Mackey 

vabamüürluse entsüklopeedia “Encyclopedia Of Freemasonry And Its Kindered 

Sciences”, mis avas paljude sümbolite vabamüürlasliku tähenduse. 

Käesoleva töö kirjutamisel oli peamiseks raskuseks usaldusväärsete allikate 

leidmine – kuna vabamüürluse puhul on tegemist salaühinguga, siis on selle kohta 

tõsikindla informatsiooni leidmine üsna keeruline. Õnneks leidsin ma siiski piisavalt 

usaldusväärseid allikaid, millele oma töös tugineda. Kasutasin mitmel puhul ka hästi 

viidatud Wikipedia allikaid, aga vaid siis, kui mujalt polnud võimalik informatsiooni leida 

ning peaasjalikult selleks, et viidata pildimaterjalile. Keeruline oli ka saada teavet 

vabamüürluse kohta Veneetsias, kuna tegemist on siiski salaühinguga, mille tegutsemine 

selles linnas jääb sajandite tagusesse aega, seega on enesestmõistetav, et nad enda 

tegevust toona ülemäära ei reklaaminud. Õnneks siiski mingi jälje nad endast maha jätsid 

ning seda vähest informatsiooni sain siis ka oma töö koostamisel kasutada. Keeruline oli 

ka sümboleid nii-öelda õigesti tõlgendada ning tuli leppida sellega, et igal sümbolil on 

mitmeid erinevaid tõlgendusvõimalusi ning religioosseid või kultuurilisi kontekste ning 

puudub üks ja ainus seletus, kuigi mõned tõlgendused on oluliselt tõenäolisemad kui 

teised. 

Töö jaotasin ma laias laastus neljaks peatükiks: Veneetsia ajalooline sissejuhatus, 

ajalooline sissejuhatus vabamüürlusesse, vabamüürlus Veneetsias ja La Maddalena kiriku 

sümboolika analüüs. Veneetsia ajaloolises sissejuhatuses annan ma võrdlemisi põhjaliku 

sissevaate selle linna olemusse, tehes seda teljel, mis käsitleb selle patusust ja pühadust. 

Leian, et selline käsitlus aitab avada ülejäänud magistritöö konteksti ning võib olla 

huvipakkuv ka iseenesest. Seejuures üritan ma lahti seletada ka selle linna sümboolikat 
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ning erinevaid tähendustasandeid, nt Veneetsia kui uus Rooma või selle linna paralleelid 

Jeruusalemmaga. Ajalooline sissejuhatus vabamüürlusesse on vajalik, et anda lugejale 

aimu selle organisatsiooni kujunemisloost ja olemusest ning Veneetsia vabamüürlust 

tuleb käsitleda ettevalmistusena La Maddalena kiriku sümboolika analüüsimisele. Selles 

viimases peatükis teostangi ma siis La Maddalena kiriku sümboolikale semiootilise 

analüüsi. 

Magistritöös tõstatan ma hüpoteesi, et La Maddalena kirikul esinevad märgid ja 

arhitektuurilised elemendid kuuluvad vabamüürlasliku ja/või esoteerilise-okultistliku 

sümboolika hulka ning sellise kiriku olemasolu annab aimdust vabamüürlaste ja/või 

okultistliku kogukonna olemasolust Veneetsias. Sellest tulenevalt ongi minu 

uurimisküsimuseks, kas La Maddalena kiriku sümboolika on vabamüürlaslik? 
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I. Veneetsia:  ajalooline sissejuhatus 

I.1. Patune ja püha 

Veneetsia kirjeldamiseks on läbi aegade pöördutud poeetilise keele poole. See 

näib olevat möödapääsmatu, kui üritatakse kirjeldada midagi, mis on nõnda nüansirikas, 

raskesti tabatav ning eelkõige vastuoluline. Veneetsias põimuvad omavahel läbi nii 

feminiine kui ka maskuliine identiteet. Tema arvukatest alter ego’dest moodustub võrratu 

mosaiik, mis peegeldub näiteks tema arhitektuuris, Veneetsia gootikas, kuid 

manifesteerub ka Veneetsias levinud rikkalike füüsiliste mosaiikide kujul. Teda on 

nimetatud küll la Serenissima’ks või Serenissima Repubblica di Venezia’ks (kõige 

rahumeelsem (ka suursugusem) Veneetsia vabariik - it. k), Neitsiks, Venuseks, Õigluseks 

ja Delfiiniks (mis oli ühtlasi Venuse atribuutloom), mis peaksid viitama Veneetsia 

vooruslikkusele, ilule ja heale õnnele.5 Veneetsia polaarsus tuleb omakorda ilmsiks ka 

tema feminiinse identiteedi raames - ühest küljest on teda samastatud Neitsi Maarjaga, 

neitsilikkuse ja puhtuse kehastusega, teisalt aga merevahust sündiva vanarooma 

armujumalanna Venusega6. 

Veneetsia on alati olnud linn, kus patu ja pühaduse sfäärid on omavahel läbi 

põimunud. Venuse eestkoste all olid ka prostituudid ja kurtisaanid7 ning neid leidus 

Veneetsias mõningatel dekadentsematel perioodidel tõepoolest ohtralt. 17. sajandi 

alguses hindas Thomas Coryat nende arvuks olevat ligikaudu 20 000 ning sajand varem 

pakkus Veneetsia kroonik Marino Sanudo nende arvuks 11 654. Selline areng annab 

selget märku üha süvenevast moraalsest langusest ja kombelõtvuse levikust niigi lõbujanu 

ja vabameelsuse pooolest tuntud linnas, mis saigi endale viimaks Euroopa lihaturu ja 

vabaõhubordelli kuulsuse ning muutus Euroopa kõrgema klassi noorsoo jaoks grand 

tour’i raames seksiturismi meelissihtkohaks. Kui panna need arvud Veneetsia 

populatsiooni konteksti, mis 16. sajandi alguses oli ligikaudu 100 000 ning 17. sajandi 

                                                           
5 Howard, Deborah 2006. Venice & the East: the impact of the Islamic world on Venetian architecture 1100-1500. 

New Haven and London, Yale University Press, 209. 

6 Ackroyd, Peter. 2010. Venic: PureCity. London: Vintage Books, 329 

7 http://www.theoi.com/Text/OvidFasti4.html, [863] (vaadatud 15.04.2021) 

http://www.theoi.com/Text/OvidFasti4.html
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alguseks ligikaudu 200 000 elanikku8, siis võib väita, et ligikaudu iga viies veneetslanna 

oli prostituut.9 Seega kui Veneetsia on tõepoolest naiselik linn, siis iseloomustab teda ehk 

kõige paremini kurtsiaan. 

Prostitutsiooni osas pigistas ka riik silma kinni: Veneetsia prostituutidel oli isegi 

oma gild ja nende äritegevus toimus rahvatervise osakonna egiidi all. Prostitutsiooni 

tolereerimise põhjused olid aga eelkõige pragmaatilised, mitte moraalsed, kuigi nii 

kirikuisa Püha Augustinus kui ka kiriku doktor Aquino Thomas olid maailma vanima 

ameti legaliseerimise suhtes pigem toetavalt meelestatud 10 : prostitutsiooniäri andis 

riigilie arvestatavat maksutulu ning elavdas ühtlasi turismiäri. Samas ei jäänud 

enesemüümine siiski ainult õrnema soo pärusmaaks. Vaatamata karmidele karistustele oli 

ka homoseksuaalne meesprostitutsioon Veneetsias võrdlemisi levinud ning Veneetsia 

selle poolest tuntud. Kuid kuna veneetslased kartsid, et sodoomia levik toob linnale 

hukatuse kaela, võideldi selle vastu nii meeleheitlikult koomiliste kui ka äärmiselt 

brutaalsete vahenditega. 

Näiteks tuleneb Veneetsia silla Ponte delle Tette (Rindade sild - it. k) nimetus 

sellest, et renessansiperioodil paljastasid sellel sillal seisvad prostituudid oma rinnad 

potentsiaalsetele klientidele, kes silla alt läbi sõitsid. Kui 15. sajandi teises pooles 

lõdvendati seadusi rindade paljastamise osas veelgi, siis sajandi lõpuks muudeti rindade 

paljastamine nimetatud sillal suisa kohustuslikuks, et seeläbi linnas üha enam vohava 

homoseksuaalsuse vastu võidelda ning õigelt teelt eksinud mehed taas loomuseaduse 

rüppe ahvatleda. Samuti rakendati seda meedet selleks, et vältida meesprostituutide 

esinemist naistena.11 Brutaalsema poole pealt põletati aga praktiseerivaid homoseksuaale 

                                                           
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Venice#Demographics (vaadatud 29.04.2021) 

9 Ackroyd 2010: 338 

10 Aquino Thomas. 1920. The Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas. URL: 

http://www.newadvent.org/summa/3010.htm#article11 (vaadatud 15.04.2021) 

11 Smith, Merril D. 2014. Cultural Encyclopedia of the Breast. Rowman & Littlefield, 31 

https://en.wikipedia.org/wiki/Venice#Demographics
http://www.newadvent.org/summa/3010.htm#article11
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tuleriidal. Alternatiivselt võidi sodoomia eest karistada ka pea, nina või suguelundi 

maharaiumisega.12 

18. - 19. sajandil hakati Veneetsiat iseloomustama hoorana. Olles kuulus oma üha 

süveneva dekadentsi ja kaubandusliku ahnuse poolest, sai Mere Kuningannast aja jooksul 

Aadria mere Hoor nagu Bütsantsist oli omal ajal saanud Bosporuse Hoor. 13  Lisaks 

prostitutsiooni vohamisele ilmikute seas oli see kuulu järgi üsna levinud ka 

nunnakloostrites, milledest mõned said endale 15. - 16. sajandil ka lõbumaja kuulsuse 

külge, kus nunnad tegelesid eneste prostitueerimise ning pihiisad nende kupeldamisega. 

Võib väita, et see kujutas endast seega iidse templiprostitusiooni tava jätkumist 

veneetsiapäraselt.14 

Kuid Veneetsia oli ka Neitsi linn. Jumalaema kultus oli tunginud Veneetsia 

ühiskonna kõikidesse sfääridesse ja aspektidesse. 15. sajandil oli Veneetsias enam kui 

kolmsada Jumalaema kummardamisele pühendatud altarit ning võimatu oli leida 

majapidamist, ükskõik kui tagasihoidlikku, milles ei oleks olnud Jumalaema kujutist. 

Samuti toimus Tema auks rohkelt pidustusi ja protsessioone. Veneetsia neitsilikkus 

seisnes aga ka tõsiasjas, et teda ei oldud kunagi vallutatud.15 Laguuni poolt kaitstuna oli 

ta justkui Jumalaema eeskoste ja kaitse all kuni Napoleon viimaks 1797. aastal “kõige 

rahumeelsema” Veneetsia Vabariigi 1100 aastasele kestmisele lõpu tegi ning selle 

suveräänsuse röövis. Kui katku ajal võis veneetslastel olla tunne, nagu oleksid nad 

Jumalaema eeskoste kaotanud ning saanud jumaliku karistuse osaliseks, siis pärast 

vabariigi langust võisid nad end Jumalaema poolt täielikult hüljatutena tunda. Nagu 

Jumalaema oleks neile lihtsalt selja pööranud ja neist isegi enam mitte nii paljustki 

hoolinud, et neid karistada. Nagu oleks Jumalaema nende osas alla andnud ja igasuguse 

                                                           
12 Hajek, Nicolaus J. 2015. Still a Rivalry: Contrasting Renaissance Sodomy Legislation in Florence and Venice. — 

Black & Gold. Volume 1, article 2, 7-10 URL: 

http://openworks.wooster.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=blackandgold (vaadatud 14.04.2021) 

13 Ackroyd 2010: 342 

14 Ackroyd 2010: 345-346 

15 Ackroyd 2010: 329-331 

http://openworks.wooster.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=blackandgold,
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lootuse kaotanud. Nagu neid ei oleks Tema jaoks enam olemaski olnud, justkui lihane 

ema oleks oma lapsed hüljanud. 

Katkudega olid nad harjunud, neid oli annaalides loendatud mitte vähem kui 70, 

kusjuures rängemad katkuepideemiad hävitasid kuni 1/5 või koguni 1/3 populatsioonist. 

1575-1576. aastate katkuepideemias hukkus 46 721 inimest (25% populatsioonist) ning 

1630-1631. aastate epideemias 46 490 inimest ehk 33%16 toonasest populatsioonist.1718 

Veneetsia poeet Maffio Venier võrdles oma katkuaegses (1775-76) itkulaulus Veneetsiat 

neitsiliku mere kuningannaga ja valitsejannaga (del mar donna e reina), kauni nümfiga 

(vaga ninfa), kes oli nüüd moondunud  kohutavaks monstrumiks (orrido mostro) ning 

kellele on osaks saanud tohutu häving (immensa ruina). Tema hiilgus ja võlud (pompe e 

i piacer) olid nüüdseks pöördunud agooniaks (volti in tormento), kuna taevad olid tema 

vastu pöördunud (ciel contra di te). Tema patu poolt rüvetamata keha oli nüüd rinnus 

lõhki kistud lahtiste ja täitmatute haavade poolt (piaghe aperte e voraci), milles pulbitses 

põrgulik tuli ja mürk (foco e veleno), mis teda moonutavad ja hävitavad. Tema üsa, mis 

varem suutis imetabaselt kinkida elu, oli nüüd rase surnutega (gravida de’ morti) ning 

neitsi, tütar ja mere mõrsja, kes kunagi oli nõnda ilus, on nüüd vaevatud ja märgistatud 

pidalitõve poolt. Kuigi taevas on röövinud temalt kogu tema varanduse, peab ta teda siiski 

veel õhus hoidma, sest meri ei suudaks tema raskust kanda.19  

Selles väljendub ka veneetslaste krooniline ebakindlus oma eksistentsi osas, kuigi 

meri oli ühest küljest nende kaitsja ja ka jõukuse allikas, oli see samuti pideva hirmu ja 

ärevuse tekitajaks. Veneetslased ei armastanud merd (Byroni väite kohaselt ei osanud nad 

isegi ujuda) vaid nägid selles pigem oma vaenlast, keda tuleb kas endale allutada või 

kellega tuleb vähemalt üritada hästi läbi saada. Nad elasid pidevas üleujutuse ja merre 

vajumise hirmus ning kogu nende võim, rikkus ja olemasolu sõltus täielikult mere armust, 

                                                           
16 https://en.wikipedia.org/wiki/1629%E2%80%9331_Italian_plague#Outbreaks (vaadatud 29.04.2021) 

17 Weiner, Gordon M. 1970. The Demographic Effects of the Venetian Plagues of 1575-77 and 1630-31. Genus. 

Sapienza University of Rome. 26 (1/2): 41–57 

18 Ackroyd 2010: 411-412 

19 Rosenthal, Margaret F. 1992. The Honest Courtesan: Veronica Franco, Citizen and Writer in Sixteenth-Century 

Venice. Chicago & London, The University of Chicago Press, 45-48 

https://en.wikipedia.org/wiki/1629%E2%80%9331_Italian_plague#Outbreaks
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kuid meri võis olla ka julm ja reetlik, esindades veneetslaste jaoks kurjust ja kaost.20 Kui 

keldid kartsid enim, et taevas neile pähe kukub21, siis veneetslased seda, et meri nad 

endasse neelab. Seetõttu üritasid nad läbi erinevate tseremooniate ja rituaalide – mis 

väliselt olid suunatud küll kristlikule Jumalale – merejumalaga lepitust leida ja tema 

soosingu osalisteks saada. 

Näiteks leidis igal kevadel aset rituaal, mis oli tuntud kui Sposalizio del Mare 

(merega naitumine - it. k). See pikaajaline traditsioon ulatub tagasi ligikaudu aastasse 

1000 pKr ning selle raames sõitis doodž oma tseremoniaalse laeva Bucintoro’ga (Goethe 

kirjeldas Bucintoro’t kui tõelist monstrantsi22, Püha Armulaua astjat, mis muutub justkui 

vetel seilavaks pühaks graaliks, mis jagab õnnistust tervendava rituaali kaudu) 

taevaminemispühal koos ülikutest ja gildiliikmetest kaaskonnaga palve “meie ja kõigi 

jaoks, kes sellel seilavad, olgu meri rahulik ja vaikne” saatel välja merele, kuni peatus 

viimaks Lido saare juures, kus Aadria mere ja laguuni veed kohtuvad. Seejärel piserdas 

Veneetsia patriarh doodži ja ta kaaskondlasi püha veega ning tühjendas suure pudeli 

pühavett merehoovustesse, misläbi püha profaansega, spirituaalne elementaalsega 

segunes ning Looja justkui loodust õnnistas. Preestrid laulsid seejuures värsirida Vana 

Testamendi psalmides leiduvast patukahetseja palvest: “puhasta mind patust iisopiga, et 

ma saaksin puhtaks.” (Ps 51:9, Piibel. Vana ja Uus Testament. 1997. Eesti Piibliselts) 

1177. aastal lisandus sellele tseremooniale veel üks poolsakramentaalne aspekt, kui 

paavst Aleksander III kinkis Veneetsia teenete eest võitluses Saksa-Rooma keisri 

Friedrich I Barbarossa vastu oma pühitsetud sõrmuse, et doodž saaks selle tseremoonia 

käigus merre heita ja seeläbi sümboolselt merega naituda. Sõrmuse merre heitmise hetkel 

hõikas rahvas: “Meri, me naitume sinuga tõelise ja igavese valitsemise märgina 

                                                           
20 Ackroyd 2010: 25 

21 Arrian, Chinnock, E. J. 1884. The Anabasis of Alexander or The History of the Wars and Conquests of Alexander the 

Great. CHAPTER IV. Alexander Destroyss the City of the Getae.—The Ambassadors of the Celts. London: HODDER 

AND STOUGHTON, 16 

22 Goethe, Johann Wolfgang 2000. Italienische Reise-Teil 1. Project Gutenberg. URL: 

http://www.gutenberg.org/cache/epub/2404/pg2404-images.html (vaadatud 24.04.2021) 

http://www.gutenberg.org/cache/epub/2404/pg2404-images.html
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(Desponsamus te, mare, in signum veri perpetuique domini).” Sellest sai iga-aastane 

traditsioon, mis muutus seeläbi algsest vaigistus- ja lepitisriitusest abieluriituseks.23 24 

Kuigi tänapäeval enam doodži institutsiooni ei eksisteeri ning Bucintoro 

Napoleoni käsul 1798. aastal hävitati 25  (kuigi seda üritatakse hetkel taastada 26 ), on 

merega naitumise traditsioon siiski säilinud – selle viib läbi Veneetsia linnapea väiksemal 

alusel nimega bissona Serenissima.27 Meri on neile püha, neil oli isegi oma vete minister 

(Magistrato alle Acque), kelle doodži palees asuv ministeerium oli kaunistatud Battista 

Egnazio (1478-1553) kirjega: “Veneetsia linn, Jumaliku ettehoolduse soosingus,  rajati 

vette, on ümbritsetud veest, müüridega veest. Seega, kes iganes julgeb mis iganes viisil 

seda vett kahjustada, tuleb tunnistada selle riigi vaenalaseks ning talle saab osaks karistus, 

mis ei ole väiksem karistusest, mis saab osaks sellele, kes rikub oma riigi müüre. See 

seadus on igavene.”28 

Tulles tagasi Maffio Venieri katkuaegse itkulaulu juurde, siis jätkub see värsiga: 

quasi nova fenice, questa Dea rinnovar vita felice (nagu uus fööniks tõuseb see jumalanna 

taas õnnelikule elule), vedrai giungerle ognor gemme e tesoro, e farsi intorno al liquido 

paese l’onde d’argento e’l lito arena d’oro (te näete, kuidas aarded ja vääriskivid tema 

juurde tulevad, ning ümber selle vedela maa te näete, kuidas lained muutuvad hõbedaks 

ja liiv kullaks). Selles väljendub veneetslaste parandamatu optimism. Neid on kirjeldatud 

kui rõõmsameelseid, spontaanseid, mõtlematuid, kerglaseid, kapriisseid ja naiivseid. Neil 

oli kalduvus unustada isegi kõige hiljutisemat ja rängemat ebaõnne. Selline kalduvus 

kiirele unustamisele tulenes ilmselt nende kustumatust elujanust.29 Sellegipoolest rajasid 

nad 1630-1631. aastate katkuepideemia järgselt Jumalaga lepitust otsides ja Jumalaema 

                                                           
23 Ferraro, Joanne M. 2012. Venice: Fistory of the Floating City. New York, Cambridge University Press, 31 

24 Ackroyd 2010: 26 

25 https://en.wikipedia.org/wiki/Bucentaur#The_1727_bucentaur (vaadatud 29.04.2021) 

26 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/venetian-dream-boat-ship-of-fools-sails-again-801237.html 

(vaadatud 29.04.2021) 

27 http://venicexplorer.net/tradizione/sensa.php (vaadatud 29.04.2021) 

28 Tafuri, Manfredo; Levine, Jessica. 1995. Venice and the Renaissance. Cambridge, London: MIT Press, 154 

29 Ackroyd 2010: 163-164 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bucentaur#The_1727_bucentaur
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/venetian-dream-boat-ship-of-fools-sails-again-801237.html
http://venicexplorer.net/tradizione/sensa.php
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eestkostele lootes Santa Maria della Salute barokkarhitektuuriga basiilika, mille ehitus 

algas 1631. aastal ning jõudis oma lõpuni 1687. Tänutäheks katkuepideemiast 

vabanemise eest toimub igal aastal 21. novembril, Maarja templisse viimise pühal, Festa 

della Madonna della Salute (Tervendava Jumalaema pidustus), mis kujutab endast 

tänuprotsessiooni San Marco väljakult üle pontoonsilla Salute kirikuni.30 Veneetsia on 

end alati Jumalaemaga seostanud ning Neitsi Maarja kultus on endiselt nende identiteeti 

tugevalt sisse põimitud. Jumalaema on ühtlasi ka Veneetsia ema. 

Veneetsia üheks esiisaks peetakse aga Antenori, kuningas Priamose nõunikku, kes 

langenud Troojast põgenema pääsedes Veneto maakonda Pataviumi (tänapäeva Padova) 

linna rajas.31 Laguuni ümbritsev venetite hõim (Homeros nimetas neid enetoi hõimuks, 

kuna klassikalises kreeka keeles puudub häälik v), kelle hõimukangelaseks oli Herakles 

(sellest annab tunnistust ka Heraclea linna olemasolu laguunis, tänapäeval küll tuntud 

Eraclea nime all), asus antud piirkonnas vähemalt 8. sajandist eKr ning lisaks tänapäeva 

Itaalia kirdeosale elutsesid nad ka tänapäeva Sloveenia ja Horvaatia rannikualadel. 

Veneto maakonnas olid lisaks Padovale nende peamisteks asumiteks veel Altinum, 

Aquileia ja Grado linn. Veneta laguuni ümberasumine ei toimunud aga ühe suure 

eksodusena, vaid leidis aset järk järgult vastavalt vajadusele. Näiteks 403. aastal pKr 

põgeneti läänegootide ning 452 pKr jällegi hunnide rüüsteretkete eest laguuni turvalisse 

rüppe, kuid barbarite agressioon oli Veneto regioonis pidevaks probleemiks. Suurim 

põgenemine mandrilt leidis aga aset vahemikus 560-570 pKr, kui toimus suur 

langobardide sisseränne, kes erinevalt hunnidest ei soovinud mitte ainult rüüstada, vaid 

ka vallutada ning paikseks jääda piirkonda, mida tänapäeval tuntaksegi Lombardia 

maakonnana. Seda massilist eksodust võibki tinglikult pidada Veneetsia sünniks.32  

Olles nüüd andnud põgusa ülevaate Veneetsia feminiinse identiteedi 

dihhotoomiast – Veneetsia kui Neitsi ja Veneetsia kui hoor –, siis järgnevalt vaatlen 

                                                           
30 https://de.wikipedia.org/wiki/Festa_della_Madonna_della_Salute (vaadatud 29.04.2021) 

31 Virgil; Taylor, E. Fairfax. 1910. The Æneid of Virgil. London: J. M. Dent & sons ltd. URL: 

http://www.gutenberg.org/files/18466/18466-h/18466-h.htm#book1line289 (vaadatud 14.04.2021). Vrdl. ka: 

Vergilius. 1992. Bucolica. Aeneis. Tlk. Ants Oras.  Tallinn: Sihtasutus Hortus Litterarum 

32 Ackroyd 2010: 5-10 

https://de.wikipedia.org/wiki/Festa_della_Madonna_della_Salute
http://www.gutenberg.org/files/18466/18466-h/18466-h.htm#book1line289
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Veneetsia identiteedi maskuliinset poolt. Veneetsia oli lõvi linn ning tema lõvilikul 

identiteedil oli kaks aspekti – religioosne ja militaarne.  

Iga linn, veel enam vabariik või koguni impeerium, mis tahtis olla tõsiseltvõetav 

jõud, pidi omama kristlikus maailmas ja kirikuühiskonnas ka teatud religioosset 

identiteeti ja autoriteeti. Kuni 828. aastani  oli Veneetsia kaitsepühakuks olnud Püha 

Theodoros, kes oli aga parimal juhul nii-öelda teise divisioni pühak. Kuigi Theodorose 

nimelisi pühakuid oli kaks, Theodoros Amaseast ja Theodoros Heracleast (kreekapäraselt 

Herakleiast), siis veneetslased neid üldiselt ei eristanud, kuid pigem peetakse ajaloolaste 

poolt Veneetsia patrooniks Püha Theodorose Heracleast. 33  Igal juhul olid mõlemad 

Theodorosed Bütsantsi pühakud ning sidusid seeläbi ka Veneetsiat Bütsantsi 

kultuuriruumiga, kuid 828. aastal pKr saabus Veneetsiasse tõeliselt esimese kategooria 

pühak, püha apostel ja evangelist Markus, kes andis Veneetsiale absoluutselt uue ja 

kardinaalselt erineva identiteedi. Veneetslaste jaoks oli see justkui Markuse koju 

saabumine ning tema prohveteeringu täideviimine. 

Legendi kohaselt olevat Markus enne Aleksandria piiskopiks saamist olnud 

piiskop laguuni põhjaosas asuvas Aquileia linnas. Kolmeteistkümnendal sajandil lisandus 

sellele legendile veel üks kiht, nimelt olevat Markus ühel merereisil tormi kätte sattunud 

ning Rialto saarelt selle eest pelgupaika otsinud. Seal, tulevase Veneetsia asukohas, olevat 

end talle ilmutanud ingel ning lausunud: “Pax tibi, Marce. Hic requiescet corpus tuum 

(Rahu olgu sinuga, Markus. Sinu ihu puhkab kord siin - lad. k).” Samas ei kinnita seda 

legendi ükski ajalooline ürik,34  küll aga on selle abil õigustatud evangelist Markuse 

maiste säilmete röövimist Aleksandriast ning sajandite vältel on veneetslaste teadvuses 

muutumatult kinnistunud lugu kuulsa pühaku, evangelisti ja apostli kojujõudmisest. Kuna 

katoliiklaste kogukond oli Aleksandrias saratseenide poolt tagakiusatud, nõustusid kaks 

Veneetsia kaupmeest, Malamocco Buono ja Torcello Rustico, kaht kreeka munka 

Veneetsia turvalisusse toimetama, kuid ainult tingimusel, et nad võtavad kaasa ka 

evangelist Markuse säilmed. Pärast säilmete valvurite äraostmist ning evangelist Markuse 

                                                           
33 Demus, Otto; Forlati, Ferdinando 1960. The Church of San Marco in Venice: History, Architecture, Sculpture. 

Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University, 20-21 

34 Ackroyd 2010: 45 
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keha asendamist vähemtähtsa pühaku omaga, viisid kaupmehed Markuse säilmed oma 

laeva ning katsid saratseenide jaoks ebapüha sealihaga, et need sadamaametnikele 

märkamatuks jääksid. Kui jõuti juba turvaliselt avamerele, asetati pühaku ihu tekile ning 

ümbritseti küünalde ja turibilum’idega. Niimoodi seilati turvaliselt Veneetsiasse ning 

legendi kohaselt leidis reisi vältel aset ka mitmeid imesid, mis kohalejõudmist 

soodustasid.35 

Kuna veneetslastele oli toona keelatud saratseenide maade külastamine, siis 

kartsid nad Egiptuse ebaseadusliku külastamise tõttu muidugi ka karistust, kuid nende 

õnneks leiti, et niivõrd püha missiooni sooritanud mehi ei ole siiski õige karistada.36 Püha 

Markus leidis aga oma viimse puhkepaiga Veneetsia südames, doodži palee kõrvale 

rajatud Püha Markuse basiilikas – nii sai temast justkui sümboolne vahelüli riigivõimu 

ja rahva vahel, kes igapäevaselt avarale Püha Markuse väljakule koguneb. 

Veneetsia ei saanud endale aga mitte ainult Püha Markuse säilmeid, vaid koos 

nendega ka uue identiteedi. Oma identiteedi, mille abil haagiti end viimaks Bütsantsi 

kultuuriruumist ja mõjusfäärist lahti ning saavutati tõeline iseseisvus. Veneetsia oli nüüd 

viimaks tõsiseltvõetav ja võrdväärne riik teiste seas, koos oma uue autoriteedi ja 

imperialistlike ambitsioonidega. Veneetsiast sai lõvi, täpsemalt tiivuline lõvi, mida on 

mainitud Babüloonia kehastusena Vana Testamendi Taanieli raamatus (“Esimene oli 

nagu lõvi, aga tal olid kotka tiivad; minu nähes katkuti talt tiivad ja ta tõsteti maast üles 

ning pandi jalgadele püsti nagu inimene, ja temale anti inimese süda” (Tn 7:4)). Lõvi 

mainitakse ka Uue Testamendi Johannese ilmutuseraamatus (“Trooni keskpaigas ja 

trooni ümber oli neli olevust, täis silmi eest ja tagant. Esimene olevus oli lõvi sarnane...” 

(Ilm 4:6-7)), mis omakorda tugineb Vana Testamendi Hesekieli raamatus sisalduvale 

nägemusele Issanda auhiilgusest (Hs 1:10), mille alusel omistati evangelist Markusele 

hiljem ka lõvi identiteet. Samas ilmutuseraamatus omistatakse lõvi identiteet aga ka 

Kristusele, kelle kirjeldamiseks kasutati sageli talle/lõvi dihhotoomiat: „Ära nuta! Ennäe, 

                                                           
35 Ackroyd 2010: 43 

36 Nicol, Donald M. 1992. Byzantium and Venice: A Study in Diplomatic and Cultural Relations. Cambridge, New York, 

Cambridge University Press, 24 
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lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle 

seitse pitserit!” (Ilm 5:5)  

Veneetslased võtsid evangelist Markuse sümboolika kiiresti omaks ning see levis 

kõikjale: nii evangelist Markus kui ka tema heraldiline sümbol muutusid Veneetsia 

ikooniks ja embleemiks. Markuse tiivuline lõvi leidis oma tee nii Veneetsia vabariigi 

lipule kui ka arhitektuuri ja kunsti.37 Teda raiuti välja kivist, valati pronksi, punuti riidele, 

graveeriti hoonetele jne. Lõvisid leidub doodži palees ja kabelis, arsenali ja sadama juures 

postamentidel, nad valvavad väärikaid maju ja ühisruume. Kunagi kandis kiskja kujutist 

koguni iga Veneetsia hoone. Lõvi sümbol oli aga nii religioosne kui ka poliitiline: see 

tähistab autoriteeti, paternalismi, aga ka õiglust ja sõjakust. Kõik need tähendused ja 

assotsiatsioonid sulanduvad ühte Veneetsia hoonetel, kividel ja müüridel valvsalt ja 

ähvardavalt ilutsevas tiivulises lõvis. 

Vajadusel võis aga see lõvi, mille käpa all oli sageli avatud raamat kirjaga PAX 

TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS (Rahu olgu sinuga, Markus, minu evangelist - 

lad. k)  olla aga ka metsik, raevukas ja agressiivne, sümboliseerides Veneetsia võimu ja 

temast tulenevat ohtu, kui keegi oli piisavalt hulljulge, et teda ärritada. 15. sajandi 

keskpaigast on säilinud ka sellekohane kirje: “Ennäe tiivulist lõvi! Ma kisun alla maa, 

mere ja tähed.” Püha Markuse lõvi kujutati sageli tagajalgadega vees ning esijalgadega 

maismaal seisvana, mis annab suurepäraselt edasi Veneetsia soovi omada ülemvõimu nii 

merel kui ka maismaal.38 Kõnekad olid ka lõvi ja tema atribuutika – raamatu ja mõõga 

– kujutamise variatsioonid: lõvi avatud raamatu ja langetatud/puuduva mõõgaga tähistas 

Veneetsiat ennast; suletud raamatuga ja mõõgata lõvi tähistas Vabariigi suveräänsuse 

peatamist või delegeerimist või selle teostajaid (nt katku ajal, kui võim delegeeriti ajutiselt 

tervishoiuministeeriumile, kes kehtestas riigiülese karantiini); avatud raamatu ja tõstetud 

mõõgaga lõvi tähistas aga Veneetsia õiglust (vrd Iustitia (õiglus - lad. k) koos oma 

                                                           
37 Ackroyd 2010: 45-47 

38 Ackroyd 2010: 48 



 18 

kaalude ja mõõga atribuutikaga) ning suletud raamatu ja tõstetud mõõgaga lõvi tähistas 

teatud maksusoodustusi või maksuvabastust Veneetsia vabariigis.39 

Ühtlasi oli Veneetsiast ja Markusest saanud Rooma ja Peetruse rivaal. On veel 

omajagu irooniline, et Markus oli oma eluajal olnud Roomas Peetruse sekretär ning 

Peetrus olevat talle ette heitnud allumatust ja ebapiisavat vagadust, mis on täpselt samad 

etteheited, mida tegid mitmed järgnevad paavstid ka Veneetsia aadressil. Alates Markuse 

jõudmisest Veneetsiasse, muutusid selle linna suhted Roomaga väga keerulisteks, kuna 

ei soovitud tunnustada paavsti autoriteeti oma religioosse sfääri üle.40 Paavst Gregorius 

XIII kurtis koguni, et “ma olen paavst kõikjal, välja arvatud Veneetsias.” Samuti oli 

veneetslastel kuulus ütelus, et me oleme esmalt veneetslased ja alles seejärel kristlased.41 

Üks Veneetsia ajaloolane oli 1483. aastal kardinalidele meelde tuletanud, et Veneetsia oli 

nende tõeline vanem ning Kirik kõigest võõrasema. Seetõttu suhtuti Veneetsia 

kardinalidesse Roomas pigem kui spioonidesse. Veneetsias allus Kirik seega suuresti 

riigile ning kehtis sarnane dünaamika nagu tsaristlikul, aga mõneti ka nagu tänapäeva 

Venemaal. Doodž, nagu Vene tsaargi, oli ühtlasi nii püha kui ka sekulaarne persoon – 

Jumala poolt määratud valitseja. 

Kuigi maismaal asuvate Veneetsia kolooniate piiskopid said suuniseid otse 

paavstilt, siis edastasid nad need Kümne Nõukogule heakskiidu saamiseks. Vaimulikele 

oli keelatud ligipääs riiklikele arhiividele ning nendel patriitside perekondadel, kellel olid 

kiriklikud benefiitsid, oli keelatud kirikuasjadesse sekkumine. Veneetslased uskusid, et 

nende linna imetabane sünd on märk Jumala otsesest soosingust, mistõttu nad lihtsalt 

säilitasid riigi traditsioonilist autoriteeti Kiriku üle. Riik kontrollis Kirikut sisuliselt 

kõikides aspektides, sh jutluste sisu ja missade korraldust. Piiskopid määrati senati poolt 

ning piiskopid ise ei seadnud seda tava kunagi kahtluse alla, kuna nad kõik pärinesid 

                                                           
39 Smreka, Saša Iskrič. Of Lions and Books (and Swords): What Do Fearsome Companions of St.Mark Tell Us About 

Venice, Peace, and War. URL: 

https://www.academia.edu/16257171/Of_Lions_and_Books_and_Swords_What_Do_Fearsome_Companions_of_St

.Mark_Tell_Us_About_Venice_Peace_and_War%20 (vaadatud 14.04.2021) 

40 Ackroyd 2010: 46 

41 Ackroyd 2010: 275 

https://www.academia.edu/16257171/Of_Lions_and_Books_and_Swords_What_Do_Fearsome_Companions_of_St.Mark_Tell_Us_About_Venice_Peace_and_War
https://www.academia.edu/16257171/Of_Lions_and_Books_and_Swords_What_Do_Fearsome_Companions_of_St.Mark_Tell_Us_About_Venice_Peace_and_War
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patriitside perekondadest. Ilma valitsuse loata ei tohtinud rajada ka ühtegi kirikuhoonet, 

mis on antud magistritöö raames samuti olulise tähtsusega tõsiasi. Samuti eksisteeris nii-

öelda Veneetsia oma teoloogia, mis oli maalitud doodži palee seintele. Ka kiriklik liturgia 

oli neil teistsugune kui mujal, sisaldades tekste, mis ülistasid eelkõige püha Markust kui 

suurimat kõikidest pühakutest. Hereesia oli seega põhimõtteliselt kuritegu riigi vastu. 

Samuti on võimalik, et Veneetsia kirik oli saanud mõjutusi Bütsantsi riigikiriku 

kontseptsioonist, mille puhul religiooni nähti eelkõige tõhusa valitsemise aspektina. Kuid 

samas tuleb arvestada ka Veneetsia iseärasusega: see linnriik või saareriik ja tulevase 

impeeriumi lähtepunkt ei olnud osa Itaalia maismaast ning Veneetsia kirik ja usk oli 

otseselt juurdunud selles reaalsuses, keskkonnas, ajaloos ning selle riigi kogemustes. 

Veneetsia oli loonud oma institutsioonid ab novo ning keeldus allumast igasugusele 

välisele autoriteedile.42  

Veneetsia enda autoriteedi legitiimsust ilmestab veel üks Püha Markusega seotud 

legend, mille kohaselt Markus on koos kahe teise pühakuga, Püha Jüri ja Püha 

Nikolausiga, laguunis seilaval kalalaeval, millelt nad deemonite poolt esile kutsutud tormi 

vaigistavad. Maabudes annab aga Markus kuldse sõrmuse kalurile, kes annab selle 

omakorda doodžile. Nii kandub võim mere üle pühakult kalurile ja kalurilt omakorda 

valitsejale. See on üks Veneetsia tekkeloolisi müüte, mis ilmestab tema pidevat võitlust 

merega.43 

Kuid lisaks võitlusele merega, tuli la Serenissima’l võidelda ka oma arvukate 

vaenlastega. Veneetsia olemasolu tingimused, muutsid sõjapidamise tema ajaloo 

paratamatuks osaks. Sõda tuli pidada nii looduse kui ka konkurentide vastu. Veneetsia 

impeerium oli sunnitud võitlema oma ellujäämise ja mõjuvõimu eest ega leidnud oma 

pika eksistentsi vältel rahu.44 Seejuures kehtisid sisuliselt looduse seadused – murra või 

saa murtud. Riikide ja impeeriumite vaheline olelusvõitlus on alati olnud nullsumma 

                                                           
42 Ackroyd 2010: 366-367 

43 Ackroyd 2010: 46 

44 Ackroyd 2010: 185 
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mäng, kus iga viga ja nõrkus annab eelise vastasele ja mängib talle tugevamad kaardid 

kätte. Veneetsia on selles suhtes suurepärane mereimpeeriumi mikromudel, mille on 

tänapäeval makrotasandile viinud näiteks Ameerika Ühendriigid. 

Oma imperialistlike ambitsioonide realiseerimiseks koolitati patriitslik noorsugu 

välja sõjapidamiseks (õpetati relvakasutust, laevade juhtimist ja ka ratsutamist jms)45 

ning rajati 12. sajandi alguses arsenali näol ka maailma esimene tõeline militaar-

industriaalne kompleks, mida on nimetatud ka “imede tehaseks” ja “kaheksandaks 

maailmaimeks”. Ajapikku muutus arsenal Veneetsia impeeriumi keskmeks: sellest sai 

kaubanduse mootor ning merelise võimsuse vundament. Seda nimetati ka lihtsalt 

“masinaks”: tööjõu spetsialiseerumise ja tõhusa tööjaotuse läbi suutis see päevas toota ja 

varustada kuni kolm galeeri. Kui Prantsusmaa kuningas 1574. aastal seda kohta külastas, 

suutsid nad galeeri valmis ehitada ja vette lasta kõigest kahe tunniga, mis kuningal oma 

lõunasöögi jaoks kulus. Kuulus Firenze renessansiaja poeet Dante Alighieri on 

jäädvustanud arsenali kirjelduse ka oma magnum opuse “Jumalik komöödia” esimese 

“Põrgu” nimelise osa kahekümne esimeses cantos: „Nagu veneetslaste arsenalis / Keeb 

talvel sitke pigi... / Üks haamerdab laevaninas, teine ahtris, / Tema valmistab aere ning 

tema põimib nööre / Veel üks parandab suurpurjet ja besaanmasti.“ 

Ei pruugi olla juhus, et Dante paigutab selle nägemuse põrgu kaheksandasse ringi, 

kus korrumpeerunud ametnikke karistatakse igavesti. Riigiametite jultunud müümine ja 

ostmine, oli ka Veneetsias suureks probleemiks. Viimaks muutus arsenal aga 

vanamoeliseks ning tema tootmistehnika iganenuks ja vähetõhusaks. Arsenal jätkas 

galeeride tootmist ka siis, kui galeere enam vaja ei olnud ning viimaks ei jätkunud 

töölistele ei piisavalt tööd ega piisavalt palka. Sellele vaatamata suleti see alles 1960. 

aastal, mil 11 000 perekonda oma naabrusest eemaldati. Nüüd kasutatakse vanu 

tootmisruume eelkõige kunstinäituste korraldamiseks ning Veneetsia on oma 

industriaalse ja sõjalise jõu täielikult minetanud.46 
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Kuid oma hiilgeajal oli Veneetsia maismaal sama tõhus kui merel. 15. sajandi 

keskpaigaks võis Veneetsia endale lubada 20 000 mehelist alalist armeed ning veel 

lisajõude, kes reageerisid vajaduspõhiselt. Veneetslased olid küll kuulsad ründerelvastuse 

tootmise poolest, kuid ei olnud ise just parimad sõjamehed, mistõttu sõltusid nad suuresti 

palgasõduritest, kes pärinesid kõikjalt Euroopast (Dalmaatsiast, Horvaatiast, Kreekast, 

Albaaniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaalia maismaalt, Inglismaalt, Hollandist jne). 

Selline armee osutus vajalikuks nii iseenda kaitseks kui ka oma impeeriumi laiendamiseks 

ja haldamiseks. Veel on huvitav, et ühtegi veneetslast ei tehtud sõjalise riigipöörde 

kartuses kunagi kindraliks ega väejuhiks, neid positsioone täitsid alati välismaalastest 

palgasõdurid, kes olid omakorda kahe vanema patriitsi pideva jälgimise all. Veneetslased 

ise tohtisid juhtida maksimaalselt vaid 25 mehest koosnevat üksust. Ehk võis seda 

lähenemist soodustada ka veneetslaste komme ebaõnnestunud kindraleid ja admirale 

vangistada, pagendada või hukata. 47  Niccolò Machiavelli pidaski Veneetsia languse 

põhjuseks palgasõdurite ja võõramaiste väejuhtide kasutamist, leides, et kui veneetslased 

ei tule sõjapidamise kunstiga toime, siis ei tule nad varsti toime ka rahuaja kunstidega.48 

Viimaks leidiski Veneetsia impeerium oma kuulsusetu lõpu, kui Napoleoni väed selle 

suurema vastupanuta (Veneetsia vabariigi merevägi koosnes selleks hetkeks kõigest 

neljast galeerist ja seitsmest galiotist49) 1797. aasta 12. mail viimaks vallutasid. Veneetsia 

lõvi oli viimaks maha murtud. 

I.2. Veneetsia – uus Jeruusalemm 

Samuti on Veneetsia identiteedi ajaloolist resonantsi rikastanud ja täiendanud  

teiste iidsete linnade – Ateena, Trooja, Jeruusalemm, Rooma, Aleksandria, Bütsantsi – 

kui mitte imiteerimine, siis vähemalt emuleerimine. Need peegeldused lisandusid järk-

järgult ja ebajärjekindlalt, nii et neid ei pruukinudki linnapildis märgata. Viited teistele 

linnadele võisid olla vaevutabatavad ning kiiresti haihtuvad déja-vu hetked või siis 
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teadlikud, ratsionaalsed tõlgendused.50 Kuid kõikidest võrdlustest teiste kuulsusrikaste 

linnadega – eelkõige Rooma ja Konstantinoopoliga –, oli siiski kõige levinum ja rahva 

teadvuses enim kinnistunud ettekujutlus Veneetsiast kui uuest Jeruusalemmast, Jumala 

poolt armastatud linnast.51 Kuigi arhitektuuriliselt on Veneetsia heterogeene, eklektiline 

ning esmapilgul isegi juhuslik, kombineerides endas gooti, kreeka, toskaana, romaani, 

araabia ja renessanssi arhitektuurilisi elemente, millede summat võibki tinglikult 

nimetada Veneetsia arhitektuuriks, on arhitektuuriliste stiilide, kujundite ja voolude 

mitmekesisuse taga peituv Veneetsia identiteet ja enesekuvand oluliselt koherentsem ja 

ühtsem. Vaatamata rohkete stiilide virvarrile, sulanduvad need viimaks ühte viisil, mis on 

esteetiliselt maitsekas, silmale kaunis, isepäraselt harmooniline ja lihtsalt sobilik, kuna 

tervik on antud juhul midagi enamat kui pelgalt selle osade summa. See tervik ongi 

Veneetsia. 

Kuna Veneetsia oli omamoodi ühenduslüliks ning vahepeatuseks ida ja lääne 

vahel, siis läbisid teda lisaks kaupadele ka uued teadmised, ideed, kunstivoolud jms. 

Seeläbi muutus Veneetsia justkui sulatuspotiks, milles erinevad (nt mõtte-, kunsti-, 

arhitektuuri)voolud aja jooksul ühtseks Veneetsia identiteediks segunesid. Seoses 

palverännakute ja ühtlasi ristisõdade ajajärguga aktiviseerus selline kultuurivahetus veel 

enam ning seda eelkõige Püha Maaga, mille tulemusena kandus Jeruusalemma identiteet 

emuleerimise kaudu üha enam ka Veneetsiale üle. 

Kuigi mitmedki Euroopa linnad võtsid omaks apokalüptilise Taevase 

Jeruusalemma paradigma, mõjus see Veneetsia puhul, mille sadamad olid peamiseks 

lähtepunktiks nii Pühale Maale suunduvatele palveränduritele kui ka ristisõdijatele, 

mõneti veenvamalt. Seeläbi sai Veneetsia selle püha rännaku ja narratiivi lahutamatuks 

osaks ning sidus oma identiteeti Jeruusalemmaga vahetu sideme läbi veel tugevamalt. 

Sellise metonüümia teel, mis kätkes endas ka topograafilisi ülekandeid, sooviti 
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Jeruusalemmaga mitte ainult samastuda vaid saada osa ka tema pühadusest, muutuda ka 

ise Pühaks Linnaks.52 

Konkreetsete näidetena võib tuua muuhulgas 12.-13. sajandist pärineva Uskmatu 

Tooma mosaiigi Püha Markuse basiilika keskmise kupli lääneküljel, mis on kohati 

detailideni sarnane samanimelise 12. sajandi mosaiigiga Kristuse sünnikirikust 

Petlemmas. Samas toimus selline elementide ülekandmine kunstis ka vastassuunaliselt, 

kui Veneetsia kunstnikud lisasid piiblilugudele selgelt äratuntavaid Veneetsia 

arhitektuurilisi elemente. Näiteks leidub Vittore Carpaccio maali “Maarja esitamine 

templis” (1504-08) taustal selgelt äratuntav Codussi Torre dell’Orologio ehk Püha 

Markuse kellatorn samuti pühaku nime kandva väljaku põhjaküljel. Sarnaselt on 

Veneetsia arhitektuur äratuntav ka Tiziani 1534.-1538. aastatel valminud maalil, mis 

kujutab samuti Maarja esitamist templis.53 

Kuigi geograafilised erinevused takistasid muidugi Jeruusalemma täielikku 

imiteerimist, leidus Veneetsias siiski piisavalt rajatisi, mis üritasid Püha Maaga sidet luua. 

Näiteks 13. sajandi alguses väidetavalt Veneetsia osalemise auks esimeses ristisõjas 

rajatud, kuid praeguseks lammutatud Santa Maria in Gerusalemme (Püha Maarja 

Jeruusalemmas - it. k) kirik tuntud ka kui Santa Maria delle Vergini, mis seisis Castello 

linnaosas Veneetisa kõige idapoolsemas tipus. On raske öelda, täpselt millist Maarjaga 

seotud asukohta Jeruusalemmas sooviti selle kiriku läbi peegeldada, kuid Veneetsia 

historiograaf Flaminio Corner (1693-1778) väitis, et see kirik rajati “Jeruusalemmas 

Neitsi Maarjale pühendatud basiilika mälestuseks, mis hiljuti traagilisel kombel 

saratseenide poolt hõivati.” Sarnase taustaga kirikuid leidub või leidus Veneetsias aga 

veelgi, näiteks 1237. aastal rajatud Santa Maria della Celestia kirik samuti Veneetsia 

idapoolses otsas arsenali läheduses, mis hävines 1569. aastal arsenali tabanud tulekahjus 

ja plahvatuses. Kiriku taastamistöödega alustas Itaalia arhitekt Vincenzo Scamozzi 

(1548-1616) aastal 1581 ning uus kirik pidi olema suur rotund, mis on valgustatud laes 

paikneva oculus’e ehk ringikujulise ava või akna kaudu ning ümbritsetud  
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deambulatooriumi poolt, meenutades sellisena nii Rooma Panteoni kui ka Jeruusalemma 

Püha Haua kirikut. Vastureformatsiooni pealetungi tõttu see projekt aga takerdus ning 

1605. aastal kirik lammutati ning ehitati uuesti konventsionaalsema ristikujulise 

põhiplaaniga. Sellele vaatamata näitab Scamozzi nurjunud plaan teadlikust seda 

piirkonda iseloomustanud paralleelidest Jeruusalemmaga.54 Nende paralleelide juurde on 

aga põhjust veel töö käigus korduvalt tagasi pöörduda. 

Tõenäoliselt on aga Jeruusalemma kõige markantsemaks paigaks Templimägi 

ning ajalooliselt kõige olulisemaks ehitiseks sellele rajatud Saalomoni tempel, millest 

antud töö raames samuti veel korduvalt juttu tuleb. Templimäe ja templi osas selge 

paralleeli tõmbamine Jeruusalemma ja Veneetsia vahel on aga raskendatud mitmel 

põhjusel. Esiteks juba seetõttu, et Saalomoni templi täpne tuvastamine ei ole õnnestunud 

– ajaloolastel ja arheoloogidel ei ole üksmeelt ei templi täpse asukoha, arhitektuuriliste 

üksikasjade ega ka Piiblis kirjeldatud sündmuste adekvaatsuse osas. Teisalt on 

Templimägi pühapaigana alates 7. sajandi keskpaigast nii-öelda ära jaotatud kolme 

aabrahamliku religiooni – judaismi, kristluse ja islami – vahel, mistõttu täiesti puhast, 

üks-ühele ülekandmist poleks nagunii olnud võimalik enam teostada. Templimägi ja 

Saalomoni tempel eksisteerisid juba toona rohkem idee ja ettekujutluse kui tegeliku 

asukoha ja kunagise rajatisena. See võimaldas samas aga seda ideed kergesti mujale üle 

kanda, ehitistes manifesteerida ning maailmas levitada. 

Kui üritada luua võrdlust Jeruusalemma Templimäe ja sugugi mitte mägise, vaid 

vastupidiselt soise Veneetsia vahel, siis kõige ilmsem tundub samastada hävinenud ent 

legendaarset Saalomoni templit, mis teenis ühtlasi ka kohaliku võimukeskusena, 

Veneetsia enda võimukeskusega, milleks oli Doodžide palee. Lähemal vaatlemisel võibki 

avastada nii mitmeidki jäljendusi. Kui vaadata Doodžide palee põhiplaani ja selle 

proportsioone, siis on selgelt ära tuntavad piibellikud Saalomoni templi kirjeldused: 

põhiplaani proportsioonide 3:1 suhe vastab täpselt nii Heebrea Piibli Teises Ajaraamatus 

(2Aj 3:3) kui ka Esimeses Kuningate raamatus (1Kn 6:2) ära toodud proportsioonidele, 
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mille kohaselt oli tempel kuuskümmend küünart pikk, kakskümmend küünart lai ja 

kolmkümmend küünart kõrge. 

Kuid sarnasused ei piirdu ainult sellega. Nagu on kirjeldatud Esimeses Kuningate 

raamatus, asetses Saalomoni templi kõrval ka Saalomoni Kuninglik palee, sarnaselt 

Doodžide paleega Püha Markuse basiilika kõrval55 (vt foto 3); täiendavaks sarnasuseks 

nende kahe kompleksi vahel oli aga nende ilmakaareline paigutus – mõlemad pühakojad, 

nii Püha Markuse basiilika kui ka Saalomoni tempel, jäid paleedest põhjakaarde. 5657 

Saalomoni paleekompleksi ja Doodžide palee ühisosaks on aga veel ka 

sammaskäiguga ümbritsetud siseõu(ed), seedripuuga vooderdatud peasaal, 

kohtumõistmise saal (1Kn 7:7), 58  ülikute eluruumid, komplekside kolmeosaline 

struktuur, nendel leiduv lõvi sümboolika (1Kn 10:18-20) (vt foto 4)5960 ning kaks suurt 

sammast, mis õues kõrguvad.6162  

Kui Saalomoni templi pealöövi eeskoja ees kõrgusid kaks meister Hiirami poolt 

püstitatud vasksammast nimedega Jaakin (tähendab “ta tugevdab”) ja Boas (“temas on 

jõud”) (1Kn 7:13-22), siis Püha Markuse väljakule oli püstitatud kaks sammast, mille 

otsas ilutsesid tiivuline Veneetsia lõvi, mis on ühtlasi ka Püha Markuse sümbol ning 
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krokodilliga võitlev Püha Theodor, Amasya provintsist pärit Bütsantsi sõdalasest märter, 

kes oli Veneetsia esimene patroon enne püha Markust.63 

Püha Theodorost kujutati enamasti relvastuses jalgsi või hobuse seljas (vt foto 5) 

64 draakoni või antud juhul draakonit representeeriva krokodilli pead odaga purustamas. 

Kui Püha Markuse väljakule püstitatud kuju lähemalt vaadata, on tegemist mitte 

originaalse tervikteosega, vaid Veneetsiale nõnda omaselt kollaažiga: selle pea on raiutud 

välja Parose saarelt pärinevast marmorist ning kujutas arvatavasti algselt Pontose 

kuningat Mithridatest, torso pärineb Hadrianuse aegsest Roomast ning draakonit asendav 

krokodill on Lombardia stiilis 15. sajandi esimesest poolest (vt foto 6).6566 

Asendades Bütsantsi pühaku Theodorose osatähtsust järk-järgult evangelist 

Markusega, rõhutas Veneetsia ka oma uut identiteeti, sõltumatust ja autonoomiat, nii et 

Markusest sai pea-aegu Veneetsia sünonüüm: poisslastele pandi meeleldi nimeks Markus, 

Markuse punalipust sai Veneetsia standard ning kõikjal kaunistas linna Markuse tiivuline 

lõvi – nii ka Püha Markuse väljakul otse Püha Theodorose kuju kõrval.67 

Konstantinoopolis oli Püha Theodorosele pühendatud 15 kirikut ning teda austati 

eriti idakirikus. Kuna Veneetsia oli algselt kuulunud Ida-Rooma impeeriumi kooseisu, 

siis nägid veneetslased Püha Theodoroses ka Konstantinoopolile allumise sümbolit ning 

evangelist Markuses jällegi oma iseseisvuse patrooni, nagu ennist ka mainitud.68 
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Lisaks Markuse tiivulise lõvi püstitamisele samba otsa69 (vt foto 7) ehitati uus 

Püha Markuse kirik vana Püha Theodorose kabeli ja Doodžide palee vahelisele alale. Kui 

kirikut 11. sajandil laiendati ja ümber ehitati, kadus see kabel aga tervenisti. Praegu asub 

Püha Theodorosele pühendatud väikene kabel Püha Markuse basiilika taga,  kuid see 

rajati sinna alles 1486. aastal ehk siis mitu sajandit pärast algse kabeli lammutamist.70 

Kaks bütsantsi stiilis sammast püstitati väljakule 1172. aasta alguses. Algne Püha 

Theodorose kuju asetati läänepoolsele sambale 1372. aastal, kuid asendati 15. sajandi 

teises pooles praeguse kujuga, mis on moodustatud erinevatest stiilidest ja perioodidest 

pärit kujude fragmentidest. Püha Theodorose väidetavad säilmed hankis Mesembria 

linnast Veneetsia admiral 1257. aastal ning kuni 1267. aastani asusid need hoiul ühes 

Konstantinoopoli Veneetsia kirikus, misjärel asetati need viimaks puhkama Veneetsia 

San Salvador’i kirikusse.71 

Lisaks kõikidele eelkirjeldatud sarnasustele torkab tähelepanelikule vaatlejale 

silma ka tõsiasi, et nii Saalomoni templi kui ka Doodžide palee sammaskäikudega 

ümbritsetud siseõues on veehoidlad. Kui Esimese Kuningate raamatu (1Kn 7:23-40) ja 

Teise Ajaraamatu (2Aj 4:2-6) kohaselt on Saalomoni templi vahetus läheduses suur 

kümne küünrase läbimööduga ja viie küünra kõrgune kõrvitsate, härgade ja liiliaõieliste 

kaunistustega vaskanum ehk vaskmeri, mis mahutas kaks kuni kolm tuhat batti (üks batt 

on umbes 30 liitrit) (vt foto 8).72 

Lisaks suurele anumale, mis oli mõeldud preestritele pesemise jaoks, asetsesid 

templi kummalgi küljel viis ratastel pesunõud (seega kokku kümme vaskanumat), milles 

pidi loputama seda, mis kuulus põletusohvri juurde. Suur vaskmeri oli asetatud aga koja 

paremasse tiiba kagusse. Doodžide palee siseõues asetses aga kaks kaunistustega kaevu74 
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(vt foto 9), milledel oli kujutatud nii mehi, naisi, loomi kui ka müstilisi olendeid (vt foto 

10).75 

I. 3. Veneetsia – uus Rooma 

Veneetsia ajaloolise sissejuhatuse lõpetuseks on sobilik tõmmata paralleel ka 

Veneetsia kui uue Rooma vahel. Sellisest pürgimusest kõnelevad visuaalselt näiteks 

1544. aastal Veneetsia senati poolt skulptorilt Jacopo Sansovinolt tellitud vanarooma 

mütoloogilisse panteoni kuuluva sõjajumal Marsi ja merejumal Neptunuse skulptuurid. 

Need marmorist välja raiutud 4,4 meetri kõrgused taiesed püstitati hiljemalt 1567. aastaks 

Doodžide paleesse viiva suurejoonelise Hiiglaste trepi (Scala dei Giganti - ital. k.) tippu, 

sõjajumal Mars sissekäiku vasakult küljelt valvama ning merejumal Neptunus paremalt. 

Kujude keskele löövi kohal paikneb aga tiivuline Püha Markuse lõvi, mis hoiab oma 

väljasirutatud käpa all avatud raamatut ning mõõga puudumine tähendab, et skulptuur 

tähistab Veneetsiat ennast (vt foto 11).7677 

Tänapäeval puudub mõõk ka sõjajumal Marsil, kelle turviseks on pelgalt 

klassikalises stiilis sõjakiiver ning maha asetatud kilp ning ründerelvaks jalge ees lebav 

sõjakirve pea. Sõjajumala mitteähvardav hoiak üritab edasi anda eelkõige Veneetsia 

stabiilsust ja tugevust, mitte aga niivõrd väidetavalt “kõige rahumeelsema vabariigi” 

agressiivsust.78 

Samuti on üle trepi sõjajumala kõrval seisvalt merejumal Neptunuselt eemaldatud 

tema ähvardav pronksist kolmikhark, mis asetses kunagi tema paremas käes ning ulatus 

diagonaalis üle tema torso. Oma vasakus käes hoiab habetunud ning vetikatega kaetud 

merede valitseja sabapidi aga üht abitut delfiini. Kuigi kortsutatud kulmul soovib 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venezia_Palazzo_Ducale_Innenhof_Scala_dei_Giganti_4.jpg
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Neptunus sõjajumalale suunatud pilguga talle oma ülemvõimu merel meelde tuletada – 

nagu Vergiliuse poeemis Aeneis, milles ta oma võimupiire ületavale vanarooma abielu ja 

sünnituse jumalannale Junole autoriteetselt deklameeris, quos ego ehk siis “mina olen see 

[kes omab võimu lainete üle] – mõjub selline žest tänapäeval vägagi anakronistlikuna, 

kuna Veneetsia on nüüdseks minetanud oma (sõjalise) mõjuvõimu nii maal kui ka merel. 

Legendi kohaselt vaigistas Neptunus pärast Trooja langemist aga Juno poolt marutama 

aetud mere ning aitas seeläbi Troojast põgeneval laevastikul Veneetsia laguuni seilata 

ning ümberkaudsed alad asustada. Hiljem evangelist Markuse poolt ristiusku pööratud 

troojalasi peetaksegi pärimuse kohaselt Veneetsia vabariigi rajajateks ning nende 

austusküllane ja lugupidav suhe merejumalaga on vaatamata sõjalise ülemvõimu 

kadumisele püsinud põlvest põlve kuni tänapäevani.79 
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II. Ajalooline sissejuhatus vabamüürlusesse 

Nüüd kus olen andnud võrdlemisi põhjaliku sissejuhatuse Veneetsiasse ning selle 

arhitektuurilisse sümboolikasse, tuleb mul anda ka põgus ülevaade vabamüürluse 

ajaloost, enne kui saan viimaks edasi liikuda käesoleva magistritöö põhiteema ehk La 

Maddalena kiriku sümboolika analüüsimise juurde läbi vabamüürlasliku prisma. 

Vabamüürlus on kõige üldisemalt traditsioon, milles õpetatakse loomuseadust ja 

moraali läbi sümbolite, allegooriate ja rituaalide süsteemi. Selle mõistmiseks tuleb seda 

märgikeelt õigesti dekodeerida. Näiteks allegooria on lood, luuletused, pildid, sümbolid, 

mida tuleb peidetud (st okultistlike) tähenduse mõistmiseks läbi vabamüürlasliku prisma 

tõlgendada. Tavaliselt on need tähendused moraaliõpetuslikku laadi ehk üritavad edasi 

anda moraalseid õpetusi. 

Vabamüürlasest autor Mark Stavish defineerib seda kui “sümbolismi rüütatud 

moraaliõpetust”, mille kohaselt on iga vabamüürlane vaba tõlgendama oma rituaalseid 

kogemusi talle sobival viisil. Kuna Stavishi sõnul ei ole vabamüürluses muud usundit kui 

lihtsalt usk Ülimasse Olendisse, siis ei saavat selle näol rääkida ka religioonist ega 

religioossete institutsioonidega võistlemisest.80 

Organisatsioonina defineerib vabamüürlus (või täpsemalt öeldes Vabade ja 

Tunnustatud Müürlaste Vennaskond) ennast aga “omapärase, allegooriatega looritatud ja 

sümbolitega illustreeritud moraalisüsteemina”, mis “muudab head mehed veel 

paremateks”. 81  Üks levinud definitsioon on veel, et see on “moraaliteadus, mis on 

looritatud allegooriaga ja illustreeritud sümbolitega”.82 

Tema väitel on vabamüürluse keskmes fundamentaalne idee ehitisest ehk 

loometööst ning et põlvkondade vältel on väidetud, et vennaskonna juured peituvad 
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81 Stavish 2015: 33 

82 Mackey, Albert Gallatin. 1869. Symbolism of Freemasonry: illustrating and explaining its sience and philosophy, its 
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keskaegsetes ehitusmeistrite gildides. Ehitamine on see, mille ümber tema sõnul 

vabamüürlus keerleb: parema inimese, parema kogukonna, parema ühiskonna, parema 

maailma ehitamise ümber, just selles järjekorras.83 

Stavish rõhutab, et on oluline meeles pidada, et vabamüürluse õpetus on 

universaalne, kuna see tegeleb inimese püüdlusega ennast ja elu paremaks muuta ning 

otsida ideaalile pühendudes tõe valgust. Samas kujutab vabamüürlus tema hinnangul 

endast ka suurepärast näidet tsentraliseeritud detsentraliseerimisest: 

“Kuigi omavahel ollakse eripäraste ja muutumatute orientiiride ehk maamärkide, 

sümbolite, lausungite, dokumentide ja põhimõtetega seotud, on märkimisväärseid erisusi 

selles, kuidas vabamüürlikud kraadid erinevates riitustes ja jurisdiktsioonides töötavad. 

Iga loož allub suurloožile, kust pärineb põhikiri, kuid loožidel on laiaulatuslik 

autonoomia, mille raames tegutseda.”84 

Stavish toob veel selgelt välja, et vabamüürlus pole lihtsalt juudi-kristliku 

maailmapildi laiendus (kuigi on teatud piirini ka seda), vaid kuulub veel varasemasse 

ajaperioodi: “juudi-kristliku maailmapildi kontekstis tulevad vabamüürlikus ritualistikas 

esile Vana-Egiptuse, Kaldea, Kreeka, Rooma ja isegi Pärsia ning India kultuurid, muutes 

selle õpetuslikus mõttes selgelt mittekristlikuks.” 85  Stavishi sõnul on vabamüürlusel 

ühiseid iidseid sümboleid Egiptuse, Eenoki ja roosiristlastega, paigutades seega 

vabamüürluse päritolu maailma vanimatesse müsteeriumitesse. 

Ei ole üheselt teada, millal vabamüürlus nii öelda tekkis või pigem rajati, ent 

kodumaise vabamüürluse uurija Arno Köörna sõnul on üks levinumaid ja maailma 

vabamüürlaste seas domineerivalt tunnustatud versioone nende pärinemine keskaegsetest 

müürseppadest. Selle versiooni kohaselt eksisteerisid lisaks teistele käsitööliste 

ühingutele ja tsunftidele ka müürseppade organisatsioonid. Šotimaa ja Inglismaa 
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müürsepad grupeerusid loožideks, mis algselt olid lihtsalt müürseppade paiknemiskohad. 

Köörna väitel on tõendeid selle kohta, et vanimad sellised loožid tegutsesid Šotimaal 

1599. aastal. Selle aasta 9. jaanuaril asutati loož “Atckison Haven” ning sama aasta 31. 

juulil asutati ka loož Edinburghis.86 

Samas kirjutab ta ka, et kirjalikke allikaid müürseppade loožide tegevuse kohta 

võib leida Šotimaal aastast 1483 ning et on samuti teada, et Šotimaal asuvad müürseppade 

loožid kirjutasid alla statuudile nende tegevuse kohta 28. detsembril 1398.87 

Seejärel levisid loožid ka juba Inglismaale, millele aitas kaasa Šotimaa ja 

Inglismaa liitumine personaalunioonina Šoti kuninga James VI ajal, kellest sai 1603. 

aastal Inglismaa kuningas James I. Veel enne võeti ta 1601. aastal vastu vabamüürlaseks, 

olles seega tõenäoliselt ka esimene vabamüürlasest kuningas. Köörna hinnangul aitas 

vabamüürluse levikule Inglismaal kaasa ka kiriku reformatsioon ja lahkulöömine Rooma 

paavstist Henry VIII ajal ning Inglismaa muutumine protestantlikuks maaks Elisabeth I 

valitsemisajal.88 

Inglismaalt levis vabamüürlus aga 18. sajandil kiiresti mandri-Euroopasse. 

Suurloožid asutati 1721. aastal Belgias, 1725. aastal Pariisis, 1728. aastal Madriidis, 

1733. aastal Hamburgis, 1734. aastal Hollandis, 1735. aastal Roomas, 1739. aastal Poolas, 

1740. aastal Venemaal ja 1743. aastal Taanis. 33 aastaga levis vabamüürlus praktiliselt 

kogu Euroopas. Mitmetes riikides oli vabamüürluse levik seotud kohalike religioossete, 

poliitiliste ja rahvuslike iseärasustega ning läbis keeruka tee.89 

Köörna väitel olid müürseppade kutseorganisatsioonid ehk loožid käsitööliste 

organisatsioonidest kõige mõjuvõimsamad. See tulenes eelkõige nende tööalast, templite, 

kirikute ja losside ehitamisest, mis oli keskajal väga nõutav. Samuti tõusid nad teiste 
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ühingute seast esile oma seesmise struktuuri, eetiliste ja usuliste vaadete, rituaali, 

salakeele ja märkide poolest. Köörna hinnangul oli müürseppade organisatsioonidele 

iseloomulik, et nad moodustasid mõjuka vennaskonna, mis oli auväärne ja sotsiaalset 

staatust määrav ning mida ühendasid ühtsed moraali põhimõtted, töötavade arvestamine 

ja austamine, vastastikune abi ja toetamine ning ühtekuuluvuse tunnetamine.90 

Vennaskonnad püstitasid tööpaikade lähikonda endile maju ehk nö tööbarakke, 

mida kutsuti sõnaga lodge ning millest tuleb ka sõna loož, mille all mõistetakse 

vabamüürlaste kogunemiskohta ja organisatsiooni põhipaika.91 

Loože juhtisid meistrid, kellel oli autoritaarne tunnustatud võim. Looži liikmed ei 

olnud aga kinnistatud ühe kindla looži juurde, vaid võisid vabalt liikuda kui ühtse 

vennaskonna liikmed, kel olid ühesugused õigused ja kohustused kõikjal, kus nad asusid. 

Loožide liikmed olid seotud vandega (sh vaikimisvandega) ja nende vastuvõtmisel seati 

teatud vaimsed, moraalsed ja ka füüsilised tingimused. Seega oli vabamüürlaste hulka 

kuulumine privileeg, mitte õigus. Loožide istungid olid salajased, nagu ka rituaal ja teatud 

märgid ning tunnusmärgid. Loožide tseremooniad põhinesid vanadel legendidel ja 

muistsetel seadustel.92 

Loožis anti õpilastele ka ametialast õpetust, mille saladusi varjati hoolikalt 

võõraste eest. Õpilased pidid andma vaikimistõotuse. Kui õpilasest oli saanud kõigiti 

ametit tundev ja ka muus osas väärikas mees, võeti ta pidulikult vastu täieõiguslikuks 

liikmeks.93 

Inglismaal hakati ehitajatest vennaskondi nimetama vabamüürlasteks (freemason 

- ing. k). Kirjasõnas esineb see nimetus esmakordselt 1376. aastal. Inglise keeles tähendas 

seejuures sõna mason nii müürseppi kui kiviraidureid ja seda pruugiti üldisemaltki ehitaja 

kohta. Köörna juhib seejuures tähelepanu sellele, et ametinime algusliide “vaba” tähendas 
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algselt seda, et vennaskonna liikmed olid vabad mehed ja mitte pärisorjad ning et hiljem 

hakkas see mõiste osutama vaimsele vabadusele.94 

Vennaskond tunnustas nominaalselt Kolmainu Jumalat, kuid pole teada, et 

vastuvõetav oleks pidanud tunnistama mingit konkreetset usutunnistust.95 

Köörna kirjutab, et 1600ndail aastail hakkasid loožid muutuma atraktiivseteks ka 

muude elukutsete esindajatele: aristokraatidele, vaimuinimestele (kirjanikele, 

kunstnikele, teadlastele), kes hakkasid astuma müürseppade loožidesse nn 

vabaliikmetena. Neist segaloožidest kujunesid pikkamööda nn spekulatiivsed loožid, 

erinevalt operatiivsetest, mis koosnesid vaid professionaalsetest müürseppadest. 

Vabamüürlusest kui senini peamiselt müüritööga seotust kujunes filosoofia, vaimne 

ehitustöö. Öeldi, et spekulatiivsed loožid koosnesid vabadest ja tunnustatud müürlastest 

(free and accepted masons - ing. k).96 

Nii kujunes Köörna hinnangul uus mitteametlik ja sealjuures nähtamatu 

ühiskondlik mõjustruktuur, kus kehtis ametlikust sõltumatu hierarhia ning uutmoodi 

sõltuvussuhete süsteem. Ametlikult jäid loožide liikmed väliselt seotuks oma sotsiaalse 

kihiga, ametliku kiriku ja organisatsioonidega, kuid seejuures kujunes aga palju 

tugevamaks siduvus, solidaarsus ja vendlus loožikaaslastega, mille tagas vaikimisvanne 

surmani.97 

Aastal 1717 tulid viimaks neli Londonis asunud looži kokku ja asutasid esimese 

vabamüürlasliku suurlooži - Inglismaa Suurlooži, mida peetakse tänini maailmas ema-

suurloožiks.98 Vabamüürlased kohtusid trahterites ja kohvikutes ning nimetasid seetõttu 

ka oma loože kohtumispaikade järgi. 1717. aasta veebruaris kohtusid Londonis Covent 

Gardeni linnosas Apple Tree trahteris neli looži: Apple Tree, Crown, Goose and Gridiron 
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ja Rummer and Grapes. Stavishi sõnul on vabamüürluse päritolust ja ajaloost enne 1717. 

aastat vähe teada ning selle üle on peamiselt oletusi teinud nii vabamüürlased ise kui ka 

mittevabamüürlased.99 

Ühe hüpoteesi kohaselt pärineb vabamüürlus Templiordust. Templirüütlite Ordu 

formeerus 1118. aastal, mil üheksa rüütlit eesotsas Hugues de Payeniga lõid salga, kelle 

ülesandeks oli mõnede käsitluste kohaselt kaitsta palverändureid Jeruusalemmas ja 

ühtlasi teostada väljakaevamisi Heroodese templi varemeis. Ordu sai 31. jaanuaril 1128. 

aastal paavstilt ametliku staatuse. Ordul kujunes oma struktuur ning selle tegevus laienes 

kiiresti. Ordu koosnes rüütlitest, kes kandsid valgeid mantleid punase ristiga ja mõõga 

embleemiga ning kuubede all valgeid lambanahkseid põllesid. Nende võitluslipud olid 

musta-valge ruudulised, mis sümboliseeris siirdumist pimedusest valgusesse.100 

Templirüütlite algatusel ja materiaalsel toetusel arenes Prantsusmaal intensiivne 

pühakodade ehitamine. Saja aasta jooksul, alates 1128. aastast ehitati üle 80 katedraali ja 

90 kloostri. Käsutades suuri varandusi, muutus Templirüütlite Ordu Köörna sõnul 

märklauaks Prantsuse saagiahnele kuningale Philippe IVndale (hüüdnimega Ilus). 

Astudes saagi jagamiseks liitu paavst Clemens Vndaga, keelustas ta Templiordu 13. 

oktoobril 1307. aastal. Sel ajal oli ordu suurmeistriks Jaques de Molay. Viimane 

arreteeriti koos tuhandete ordu liikmetega ja põletati tuleriidal 18. märtsil 1314. aastal. 

Paljud templirüütlid anti inkvisitsiooni kätte ja nad hukati. Vähestel õnnestus siiski 

põgeneda Šotimaale, Portugali ja (oletatavasti) Ameerikasse. Templirüütlite Ordu varad 

jagasid omavahel Prantsuse kuningas ja Rooma kirik.101 

Templirüütlite Ordu sisekord, sümboolika ja märgid meenutavad paljuski 

vabamüürlaste organisatsiooni, mille tõttu mõned uurijad (nt Chris Knight, Robert 

Lomas) järeldusele, et vabamüürlus kujunes Templirüütlite traditsioonide põhjal välja 

juba 14. sajandil. Kui inkvisitsioon haaras enda kätte Pariisis Templirüütlite Ordu salajase 
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ruumi, siis kirjelduste järgi on tagantjärele selgunud, et see meenutas hilisemat 

vabamüürlaste templit.102 

Veel ühe arvamuse kohaselt pärineb vabamüürlus hoopis Egiptusest ja selle vanus 

ulatub 4000 aastani. Ajaloolased kirjeldavad Egiptuse kuninga ametissepanekut aastal 

1504 eKr. Selle kirjelduse kohaselt talutati uut kuningat ümber templi, esitleti lõunas, 

läänes, idas, et näidata kandidaadi väärtuslikkust. Kuninga kroonimine meenutas umbes 

sama legendi, mida kasutatakse meistermüürlase vastuvõtu tseremoonias. Juudid 

seostasid seda legendi kuningas Saalomoni templi ehitamisega. Viimasel on oluline koht 

vabamüürlaste rituaalis.103 

Egiptuse versioon muutus Köörna arvates aktuaalsemaks siis, kui kurikuulus 

avantürist Giuseppe Balsamo (1743-1795) kuulutas end krahv Cagliostroks ning lõi 

kvaasi-vabamüürluse Egiptuse tavandi “Krata Repoa” ehk “Egiptuse preestrid”. Tavand 

koosnes seitsmest astmest (mõnedel andmetel ka koguni 99 astmest) ja liikmeks võeti ka 

naisi. Cagliostro surmaga see tavand kadus, kuid huvi Egiptuse vastu säilis. Eriti suurenes 

see pärast Napoleoni sõjakäiku Egiptusesse 1798. aastal ning Egiptuse hieroglüüfide 

dešifreerimist vabamüürlaste Jean Francois Champollioni (1790-1832) ja Gioramo 

Belzoni (1778-1823) poolt.104 

Suurenenud huvi Egiptuse vastu väljendub ka selles, et mitmed vabamüürlaste 

templid on kujundatud Egiptuse elementidega, näiteks Dublinis, Edinburghis, 

Philadelphias, Sydneys. Vabamüürlaste tempel Bostonis ehitati täielikult miniatuurse 

Egiptuse templina. Ka Inglise Suurlooži praeguse Suurtempli puhul on kasutatud 

Egiptuse elemente.105 
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Eksisteerib ka seisukoht, mille kohaselt tekkis vabamüürlus Inglismaal 7. sajandil 

ning juba aastal 926 loodi esimene suurloož Yorkis, millest tuleneb ka tänapäeval tuntud 

Yorki tavand.106 

Mõnede ajaloolaste (nt Elias Ashmole, Sir Robert Moray) arvates pärineb 

vabamüürlus hoopis Roosiristlaste vennaskonnast. Viiteid sellele vennaskonnale leidub 

aastast 1614. Vennaskonna asutas Christian Rosenkreutz ning nende vaated tulenesid 

Martin Lutheri reformistlikest seisukohtadest ja sarnanesid oma olemuselt 

protestantlikule kristlusele. Roosiristlaste Ordu on Šoti t.avandi lisaastme Rose Croix 

prototüübiks.107 
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III. Vabamüürlus Veneetsias 

Veneetsia vabamüürluse kohta on teada üpriski vähe. Traditsiooniliselt arvatakse, 

et Veneetsias asus loož juba 1735. aastal.108 Ühe teise allika kohaselt rajati Veneetsiasse 

loož aga ka 1746. aastal ning sellega olid seotud sellised tuntud Veneetsia vabamüürlased 

nagu kurikuulus seikleja Giacomo Casanova, näitekirjanik Carlo Goldoni ja Francesco 

Griselini. See loož püsis aastani 1755, mil inkvisitsiooni sekkumine viis Casanova 

arreteerimise ja looži laialisaatmiseni. Uued loožid asutati 1772. aastal Inglismaa Esimese 

Suurlooži volitustega ja senati sekretäri Peter Grataroli initsiatiivil Veneetsias ja Veronas 

ning need tegutsesid kuni aastani 1777. Range Järgimise tavand asutas looži Veneto 

maakonda jäävas Padua linnas 1781. aastal ja sealt omakorda rajati peagi uus loož ka 

Vicenza linnas. Kogu vabamüürlaslik tegevus keelustati aga 1785. aastal.109 

Veneetsia vabamüürlaste kohta eksisteeris arusaam, et loožidesse võeti vastu mitte 

ainult igast klassist mehi – rikkaid, vaeseid, aadlikke, lihtkodanikke, harimatuid ja 

harituid, vaid et neid võeti vastu ka vendadena, hoolimata sellest, kas nad olid juudid, 

türklased, kristlased, hoolimata ükskõik millisest religioonist, kuniks nad järgivad 

looduse ettekirjutusi, mitte ainult kui loomulikke, vaid muudetud ka täiuslikuks ilmutatud 

religiooni poolt. Seega taandati end arusaamast, nagu kujutaks vabamüürlus endast 

elitaarset ühingut, kus kohtuvad kvaliteetsed ja andekad inimesed, ühendades niimoodi 

endas sotsiaalset ja kultuurilist koorekihti. Näiteks Carlo Goldoni (1707-1793) värbas 

oma looži liikmeks ainult linnainimesi. Nad olid alati heal järjel kodanlased, kes olid 

seega võimelised tasuma liikmemaksu, mis oli üks scudo kuus, mis kulus vajalike 

halduskulude katmiseks nagu näiteks mööblile, lampidele, teenijatele, raamatutele, 

paberile jne. Aastas moodustas liikmemaks 100 liiri, mis toona võimaldas inimesel tellida 

nelja või viit perioodikaväljaannet.110  
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Uute liikmete valimine lähtus ideaalist, milleks oli mõistuspärane härrasmees – 

isik, kes oli aus, tsiviliseeritud ja heade kommetega. Seejuures ei mänginud hea päritolu 

ilmtingimata keskset rolli, pigem lähtuti põhimõttest, et härrasmeheks ei tee mitte hea 

päritolu vaid head teod.111 

Goldoni lähtus oma vabamüürluse iseäralikust sotsiaalsest profiilist (ei kõrge ega 

madal, ei üllas ega populaarne), kui ta keeldus omistamast vabamüürlaslikule loožile 

hierarhilist struktuuri. Selline Veneetsia vabamüürlus loobus poliitika ja religiooni 

“suurest” maailmast, mis oli toona iidse režiimi priviligeeritud ordude maailm ning leidis 

oma pelgupaiga kodanluse privaatses dimensioonis.112 

Giovanni Gualberto Bottarelli, Toskaanast pärit endine munk ja endine 

vabamüürlane, kirjutas aastatel 1745 ja 1747 kaks teost vabamüürlusest L’ordre des 

Francs-Maçons trahti et le secret des Mopses revelé ja Les Francs-Maçons écrasés, 

milles ta iseloomustas vabamüürlust kui salaühingut, jagamatut kirikut, sektilaadset 

struktuuri, millel on stabiilne hierarhia, territoriaalne võrgustik, pühendatute armee ning 

vandenõu ilmingud mis on samaaegselt protestantlikud ja vabariiklikud. Loož kujutas 

endast aga sõbralikku ühingut, seltsi, meelelahutust, lähedast kogukonda, heade sõprade 

liigat – teisisõnu kujutas see endast kaupmeeste klassi kahjutut sotsiaalse läbikäimise 

mudelit. Loož võimaldas vabamüürlastel veeta oma aega korralikult ja ausalt, eemal 

kärast ja orjusest, nautides täielikku vabadust. Loožides ei olnud väidetavalt vaja midagi 

hallata, polnud mingisugust äriajamist, puudusid ametkonnad, ainus, mida oli vaja tagada, 

oli hea toit, hea jook, lambid, raamatud, kirjapaber, mõned süütud mängud ning selle 

kõige nautimine. See oli kohustustest vaba pelgupaik müra ning kontori ja perekonnaga 

kaasnevate tülikuste eest. Loož tagas täieliku vabaduse, muretu äraolemise ja võimaluse 

oma andekust ülimal viisil realiseerida.113 
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Goldoni jaoks oli vabamüürluse juures kõige kesksemaks sõprus, mis asetas kõik 

samale tasemele ning hoidus liigsest tseremoniaalsusest, komplimentidest, toostidest ja 

eputamisest. Tema jaoks ei olnud loož aga väikene meelelahutuse maja, kus saab 

rahulikult aega veeta, harrastades kõike seda, mis naudinguid pakub, vaid eelkõige 

kultuuriline institutsioon, teatud tüüpi akadeemia, mis on reserveeritud kodanlastele. 

Loožis kehtis kaks nõuet, esiteks pidi iga liige tegelema mingi kunsti või teadusega ning 

jagama omandatud teadmisi ka teistega ning teiseks, tuli seltsi igal kohtumisel tõstatada 

mingi kas majanduslik, kaubanduslik või teaduslik küsimus, mille osas igaüks sai oma 

arvamust väljendada. Lisaks pidi loož, nagu iga teinegi Veneetsia vennaskond, koondama 

hea südamega ausaid mehi, kes oskaksid vajadusel meelsasti sõpra aidata. Loož pidi 

toimima samaaegselt vastastikku abistava ühinguna (nii et kui kedagi vendadest peaks 

tabama ebaõnn, aitavad teised teda sellest välja ning kaitsevad vennaliku armastusega, nii 

et tema maine ei saaks kahjustatud) ning heategevusorganisatsioonina (liikmemaksud, 

mida ei kulutata ära, peaksid minema säästukasti, et kogutud summa eest aidata ilma enda 

süüta hätta sattunud kaaskodanlasi).114 

Kuna vabamüürlasteks ei võetud naisi, tekkis eriti just naiste seas tugevaid 

kahtlustusi selle meeste ühingu osas. Küll esitati süüdistusi, et loož kujutab endast 

mängupõrgut, küll süüdistati neid rahaahnuses ja isegi nõiakunsti harrastamises, et leida 

tarkade kivi ning samuti kahtlase väärtusega naistega läbikäimises.115 

Paavst Benedictus XIV väljendas 1751. aasta juulis veendumust, et vabamüürlus 

ei suuda Veneetsias juuri ajada. Arvati et politsei on selleks liiga kõrgel tasemel, et lasta 

sellisel salaühingul ilma valitsuse selge loata segamatult tegutseda. Nagu jäi 

inkvisitsiooni spioonidele vahele Casanova, sai Veneetsias Inglise tavandi loož tegutseda 

häirimatult kõigest paar aastat. Kokkuvõtvalt oli 1750ndate alguseks leidunud 

vabamüürlasi ka patriitside seas (näiteks liitus abee Filippo Vincenzo Farsetti S. Luca 

loožiga Pariisis 1737. aastal), kuid miski ei viita sellele, nagu oleksid nad moodustanud 

kriitilise massi, mis on võimeline mõjutama Veneetsia kultuuri. Vabamüürlased võisid 
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olla Veneetsia patriitsidele sümpaatsed, kuna neid kiusas taga paavst, kes oli Veneetsia 

vabariigi suhtes vaenulik. Paavst Clemens XII mõistis 1738. aasta 28. aprillil avaldatud 

apostellikus konstitutsioonis “In eminenti apostolatus specula” hukka vabamüürluse ja 

keelas katoliiklastel ekskommunikatsiooni ähvardusel vabamüürlastega liitumise. Kui 

1754. aastal paljastas üks preester ühe prantsuse arsti vabamüürlasena, siis tõkestas 

Veneetsia valitsus Lesina piiskopi poolt kavandatud kohtupidamise ning polnud nõus 

paavstliku ekskommunikatsiooniga, kuna see oleks olnud vastuolus Veneetsia vabariigi 

seadustega.116 
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IV. La Maddalena kiriku sümboolika analüüs 

Eelnevate peatükkidega olen loodetavasti veenvalt demonstreerinud, et märkidel 

on oma tähendus ning oma lugu jutustada. Nüüd liigungi ma siit edasi oma magistitöö 

põhiteema juurde ning võtan analüüsida La Maddalena kiriku sümboolikat.  

Praeguse La Maddalena kiriku asemel ilutses Cannaregio piirkonnas 13. sajandil 

Püha Maarja Magdaleenale rajatud kirik. See lammutati aga 1760ndal aastal ning 

praegune uusklassitsistlikus stiilis kirikuhoone rajati selle asemele.117 Uue kirikuhoone 

arhitektiks oli Tommaso Temanza (1705-1789) ning ehitustöödega alustati 1761. aastal. 

Kuigi Temanza seda ise kunagi oma silmaga ei näinud, on kiriku inspiratsiooniks selgelt 

Roomas asuv panteon.118 Samasugusteks elementideks mõlema hoone puhul on ringi 

kujuline põhiplaan ja sammastega portikus, mis La Maddalena kirikul on küll mõneti 

väiksem. Samuti on sammaste stiil kahel kirikul erinev, kui panteonil on korintose 

sambad, siis La Maddalenal on joonia sambad, mida on kokku neli, kaks kummalgi pool 

sissekäiku (vt foto 2). 

Temanza oli ühtlasi kunstiajaloolane- ja kriitik ning La Maddalena puhul on 

ilmne, et ta oli klassikalist stiili õppinud. Kiriku peahoone on silindri kujuline ning 

jaotatud kaheks ebavõrdseks ülemiseks ja alumiseks tsooniks karniisi poolt ning 

sektoriteks lamedate pilasterite abil. Struktuuri muudab terviklikuks lame kuppel ja selle 

otsas paiknev latern. 119  Sissekäiku ümbritsevad mõlemalt poolelt kaks joonia stiilis 

sammast, millede peale toetub kaunistusteta kolmnurkfrontoon. Vahetult ukse kohal 

ilutseb aga kirje SAPIENTIA ÆDIFICAVIT SIBI DOMUM, mis tähendab tõlkes 

“Tarkus ehitas enesele koja”. Selle kohal on kivisse raiutud aga poolkaare all asuv ring, 

mille sees on omakorda kolmnurgaga põimitud ring, mille keskmes on silm (vt foto 1). 
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IV.1. Silm 

 Tegemist on ilmselt Jumala kõikenägeva silmaga, mis Thomas Smith Webbi teose 

„The Freemasons Monitor; or Illustrations of Mansory“ kohaselt sümboliseerib seda, et 

kuigi meie mõtted, sõnad ja teod võivad jääda varjatuks inimeste eest, ei suuda me neid 

siiski varjata kõikenägeva silma eest, kellele alluvad päike, kuu ja tähed ning mille 

hoolika jälgimise all isegi komeedid vapustavalt lendlevad, sest ta näeb inimsüdame 

kõige sügavamatesse soppidesse ning tasustab meid vastavalt meie voorustele ja headele 

tegudele.120 Albert G. Mackey “Vabamüürluse entsüklopeedia” kohaselt on kõikenägev 

silm Ülima Olendi oluline sümbol, mille vabamüürlased on laenanud antiigi rahvastelt121. 

See on silma kui sümboli vabamüürlaslik tõlgendus. Samas ei ole silma sümbol kasutusel 

ainult vabamüürluses, vaid ka kristluses. Jumala kõikenägev silm või ka jumaliku 

ettehoolduse silm figureerib ka kristlikel kirikutel nagu näiteks siinsamas Eestis Võru 

Katariina kirikul, kus silm asub kolmnurga keskel ning seda ümbritsevad kiired (vt foto 

12).122 Samuti asub kõikenägev silm Salta linna katedraalil Argentiinas, kus see paikneb 

protikuse frontoonil (vt foto 13)123, Aacheni linna katedraali väraval124 (vt foto 14) ja 

Vilnuses asuval kabeliga linnaväraval, mis kannab nime Aušros vartai ehk Koiduvärav 

(vt foto 15)125. Huvitaval kombel leidub kõikenägev silm koos kolmnurga ja kiirtega ka 

Poola Kamienna Góra linna juudi kalmistul (vt foto 16)126. Kolmnurgaga ümbritsetud 

kõikenägevat silma kohtab ka maalikunstis, näiteks Jacopo Pontormo 1525. aasta maalis 
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Õhtusöök Emmauses127 (vt foto 17) ja Ukraina linna Lvivi Metropolitani Püha Neitsi 

Maarja Taevassevõtmise katedraali basiilika kabeli laemaalil (vt foto 18)128. 

 Kui minna ajaloos veel kaugemale tagasi, siis tasuks vaadelda silma sümbolismi 

iidses Egiptuse kultuuris ja mütoloogias. Vanaegiptuse keeles kõlas sõna silm (irt) nagu 

sõna “tegema” või “tegutsema”. See võib olla ka põhjuseks, miks jumaluse silmad on 

seostatud jumaliku väega. Kuna irt oli naissoost sõna, siis personifitseeriti jumalikke silmi 

jumalannadena. Teises kontekstis identifitseeriti looja silmi erinevate taevakehadega, 

nagu näiteks päikesekettaga, täiskuuga, Koidutähega ja Siiriusega. Taevaseid silmi võidi 

kujutada osaliselt pistriku silmadena ja osaliselt inimsilmadena, mis on tuntud wedjat 

silmana (vt foto 19) 129 . Päikesejumal Ra silma käsitleti Ra tütre ja kaitsjana. Seda 

silmajumalannat seostati nii tule kui veega. Tema tuline pilk hävitas jumalikke vaenlasi 

ning tema pisarad lõid uut elu. Näiteks ürgse loojajumala Atumi silm valgustas pimedust 

ning seda tõlgendati kui Koidutähte või esimest päikesetõusu. Inimesed loodi selle silma 

pisaratest ning seda kujutati kobrana, mis on mähkinud ennast ümber päikeseketta – ta oli 

võimsam kui kõik teised jumalused. Ra silma ja Atumi silma käsitletakse Egiptuse 

tekstides kahe eraldi entiteedina, mida tehakse selleks, et eristada silma jumaluse loovat 

ja hävitavat aspekti. Silma pupilli võib käsitleda üsana, milles vormuvad jumalad ja teised 

olendid. Silma sees võidakse kujutada last või kääbust, mis tähistab päikest, mis sünnib 

punases koidutaevas.130 

 Ra pilkumatu vaade võis tähistada päikese kuumuse ohtlikke aspekte. Päikesekiiri 

võrreldi jumaliku vibumehe poolt lastud nooltega, mis pidid pahasid hävitama. Need 

võisid ära kuivatada eluvee ning muuta viljaka pinnase kõrbeks. Eksisteerib müüt paljude 

versioonidega, mis pajatab Ra ja tema tütre silmajumalanna vahelisest tülist. Ta läheb 

lõuna- või lääne-Egiptusesse kõrbesse ja elab seal metsiku lõvina või metskassina. Ra 
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silma äkilist kadumist tõlgendavad mõned egüptoloogid kui päikesevarjutust. Ra tunneb 

oma tütrest puudust ja vajab oma silma, et kaitsta ennast kaose jõudude ja mässuliste 

inimeste vastu. Ta saadab rändama läinud jumaluse ohtlikuks tagasitoomiseks teele ühe 

mõi mitu jumalat.  Kuujumal Thoth, õhujumal Shu või sõjajumal Onuris (Anhur) 

rahustavad metsiku silmajumaluse maha ning veenavad teda Egiptusesse naasma. 

Kreeka-Rooma perioodil seostati silmajumaluse naasmist Siiriuse heliaakilise tõusuga, 

mis andis märku ohtlikust ent elu andvast Niiluse üleujutusest. Silmajumaluse naasmist 

tervitab ekstaatiliselt kogu loodu ning ta lepitatakse oma isaga. Temast saab oma isa 

kaaslane ning jumaliku lapse ema, kellest saab uus päikesejumal. Mõningates paikades 

kummardati kahte jumalannat vastavalt Ra silma agressiivsele või siis rahumeelsele 

vormile. Silmajumalanna võitles paljudel puhkudel oma isa Ra eest. Kui osa inimkonnast 

alustas mässu vananeva päikesejumala vastu, siis saadeti silm alla maa peale metsiku 

lõvitari Sekhmetina, et mässulised hävitada. Tema metsikus oli niivõrd suur, et teda tuli 

üle kavaldada, et ta naaseks oma isa Ra juurde ega neelaks kogu inimkonda alla. Võitluses 

kaosejumala Apophise vastu võitles Ra silm temaga mitmete nimede all, nagu nt 

kassjumal Bastet, Terrori Emand, Wadjyt, Neelav Leek, Sekhmet, Hiilgav Silm, Wosret 

ja Suursugune. Kaslasest silmajumalanna representeeris kuninglikku võimu kõige 

raevukamal kujul. Kuningad võrdlesid oma vaenlaste hävitamist sellega, kuidas Sekhmet 

hävitas Ra vaenlased.131 

 Lisaks Ra ja Atumi silmale leidub Egiptuse mütoloogias ka taeva ja päikesejumal 

Horose silm, mis kombineerib inimsilma ja kulmu koos pistriku näojoontega. Selliseid 

silmi kasutatakse erinevate taevaga seotud jumalate loomakujudel. Kui Horost kujutati 

taevase pistrikuna, oli tema parem silm Päike ja tema vasak silm Kuu. Egiptuse 

mütoloogias oli levinud teemaks Horose silma või silmade ajutine kadumine või 

mutilatsioon. Ründajaks oli tavaliselt kõrbe- ja kaosejumalus Seth ning rünnak seadis 

kogu kosmose ohtu. Mõnes loos päästab Horos iseenda silma, kuid sagedasem narratiiv 

oli, et silma taastab mõni teine jumalus. Tervet või terviklikku silma tunti ka 

wedjat’i/udjat’i nime all. Wedjat’i silm võis representeerida peaaegu igat jumaliku korra 
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aspekti, sealhulgas kuningavõimu ja jumalatele ning surnutele tehtavaid ohverdusi. 

Sellest sümbolist sai ka üks kõige populaarsemaid Egiptuse amulette.132 

 Horosest on teada kaks versiooni: silmadega (Khenty-irty) ja silmadeta (Khenty-

en-irty). Neid võisid representeerida Egiptuse mangust, loom, mis on tuntud oma hea 

silmanägemise poolest või siis silmadeta karihiir. Kättemaksuhimuline silmadeta Horos 

oli üks jumalustest, kes piinas lakkamatult kurje surnuid. Horose vanemal kujul olevat 

olnud üks roheline silm ja teine väiksem valge silm. Egiptuse sümbolismis võrdus 

roheline mõnikord punasega ja see tähendas päikesesilma. Valge või hõbedane silm 

kujutas endast Kuud. Egiptuse kuningate punased ja valged kroonid sümboliseerisid 

samuti Päikese ja Kuu silma. Alates Vana riigi ajast maaliti wedjat’i silmad kirstudele, et 

kadunud saaksid nendest välja vaadata. Taevastel silmadel oli apotropailine vägi, millega 

kadunuid kaitsta.133 

 Kuu silma haavamist ei ole kunagi väga selgelt kirjeldatud. Mõned kirjakohad 

räägivad sellest, kuidas Seth väiksema silma alla neelab või sellel trambib. Teistes 

kohtades on aga kirjas, et Seth urgitses Horose silma pupilli oma sõrmega välja, 

põhjustades silma veritsemise või nutmise. Hilisemas traditsioonis neelas Seth musta 

metsseana silma alla või põhjustas selle pimedaks jäämise raevust.134 

 Kui Horost käsitletakse pigem kuujumalanna Isise haavatava pojana kui kosmilise 

pistrikuna, on narratiivid üksikasjalikumad. Horose ja Sethi vahelise vaidluse käigus 

rebib Seth mõlemad Horose silmad välja, et karistada teda tema ema pea maha raiumise 

eest raevuhoos. Seth matab need silmad mäenõlva sisse, kus need kasvavad 

lootoslilledeks. Samal ajal ravib jumalanna Hathor Horost gasellipiimaga ja taastab tema 

silmad. Sarnane lugu on kirjas Jumilhaci papüüruses, kus surnute jumal Anubis matab 

kastid Horose silmadega mäenõlva sisse. Isis kastab neid silmi, et neid taas ellu äratada, 

luues selle käigus esimesed viinapuud. See müüt seostab Horose silma rituaalse veini, 
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toidu ja parfüümidega, mida templites jumalatele pakutakse. Kasulike taimede kasvamine 

Horose mahamaetud silmadest on paralleelne odra ja nisu kasvamisega tema isa Osirise 

kehast.135 

 Müütides, mis puudutavad Horose üksikut Kuu silma, on sageli Thoth see jumal, 

kes päästab selle maa või vee alt. Mingil hetkel rebiti see silm ilmselt tükkideks nagu 

Osirise ihu, kuna legendi järgi pani Thoth need tükid jälle kokku. Horose silma osade 

loendamise ja kokkupanemise rituaale teostati templites igal kuul, seostades seda 

niimoodi Kuu tsükliga. Kui Horose silm oli taastatud, kasutas ta seda oma mõrvatud isa 

Osirise taaselustamiseks. Selle sündmuse mälestamiseks asetati wedjat’i silm sageli 

muumia haavale, mille kaudu selle siseelundid eemaldati, et muuta kere jälle terviklikuks. 

Arst Horosel ja Thothil, Horose silma arstil, paluti igasugu vaevuseid ravida. Egiptuse 

meditsiinis kasutatavaid ravimeid kirjutati välja wedjat’i silmal põhineva mõõtkava 

alusel. Horose silma moduleeritud versiooni kasutavad proviisorid endiselt oma elukutse 

sümbolina.136 

Tundub, et silma kujul on tegemist religioonideülese universaalse sümboliga, 

millele iga usund annab oma spetsiifilise tähenduse, kuid põhiprintsiibis mõistetakse seda 

siiski kõikjal võrdlemisi samamoodi, omistades sellele võimu ja väge. 

Nii heebrealased kui ka egiptlased valisid teatud organeid nende vastava 

funktsiooni sümbolitena, näiteks kasutati väleduse sümbolina jalga, tugevuse sümbolina 

käsivart ja truuduse sümbolina käelaba. Sama printsiibi kohaselt kasutati valvsuse 

sümbolina avatud silma kujutist ning Jumala silma kasutati jumaliku valvsuse ja 

universumi ettehoolduse sümbolina. Kõikenägevat silma võib seega tõlgendada kui 

Jumala kõikjalolemise sümbolina, millel on valvav ja alalhoidev karakter, mille kohta 

Saalomon pärimuse kohaselt kirjutab Õpetussõnades: “Issanda silmad on igas paigas, 

                                                           
135 Pinch 2002: 131-132 

136 Pinch 2002: 132 



 48 

valvates kurje ja häid.” (Õp 15:3) Või mille kohta on Psalmis 34:16, kirjutatud: “Issanda 

silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole”. (Ps 34:16)137 

Kokkuvõtvalt saab seega öelda, et silma sümbolil oli oluline roll nii juudi kui ka 

egiptuse kultuuris ning sealt on see laenuna tulnud nii kristlikusse kui ka 

vabamüürlaslikku sümboolikasse. 

IV.2. Kolmnurk 

Kristluses tähistab võrdkülgne kolmnurk Püha Kolmainsust, mis koosneb kolmest 

isikust – Jumal-Isast, Jumal-Pojast ja Pühast Vaimust. Võrdkülgse kolmnurga iga haar 

tähistab ühte nendest isikutest ning kolmnurk tervikuna sümboliseerib 

Kolmainujumalat.138 Selle kõik haarad ja nurgad on võrdsed, tähistades niimoodi Jumala 

kolme isiku võrdsust ning moodustades koos perfektse kujutise. Kunstnikud on läbi 

aegade pidanud seda kujutist sobilikuks, et sümboliseerida seeläbi kolmainsust ning 

kiriku varastel sajanditel oli see arvatavasti ainus sümbol, mida selleks kasutati. 

Võrdkülgseid kolmnurki leidub katakombides ning ristiusku pöördunute hauakividel, 

kuid võrreldes teiste sümbolite ja embleemidega esineb seda harva. Alates 16. sajandist 

võeti kasutusele ka kujutis, kus kolmnurga sees on Jumal Jahve nimi heebrea 

kirjatähtedega, kuna tol perioodil ei julgustatud maalima Jumal-Isa ega Püha Vaimu. 

Jumala nimega kolmnurka ümbritsevad ringjalt ka kiired, mis võivad sümboliseerida 

igavikku, aga ka auhiilgust ja heledust.139 

Egiptuse geomeetrias omistatakse aga täisnurksele kolmnurgale hoopiski 

mütoloogiline tähendus. Vana-Kreeka ajaloolase Plutarchose kohaselt tähistab lühem 

vertikaalne kaatet Ausar meesprintsiipi (ehk lätet) ning tema vasteks Egiptuse 

mütoloogias on allmaailma jumal Osiris, pikem horisontaalne kaatet Auset tähistab aga 

naisprintsiipi (ehk vastuvõtjat) ning tema vasteks Egiptuse mütoloogias on viljakuse ja 
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emaduse jumalanna Isis ning hüpotenuus Heru on siis nende poeg taeva- ja päikesejumal 

Horos (ehk perfektne tulemus).140 See käsitlus on ära toodud tema põhiteoses “Moralia”. 

Egiptuse numbrite sümbolismi kontseptsioone populariseeriti läänes ning neist said 

hiljem klassikalised valemid keskaegsete katedraalide ehitajate seas. Ka alkeemikud 

töötasid oma teooriaid välja eelkirjeldatud kolmnurga abil. Nad eeldasid, et kogu 

täisnurkne kolmnurk representeeris kõike läbivat algmateeriat. Vertikaalne Osirise kaatet 

jagunes nende kohaselt kolmeks ning representeeris kolme elutähtsat printsiipi: soola, 

väävlit ja elavhõbedat. Horisontaalne Isise kaatet jagunes aga neljaks põhielemendiks: 

tuli, vesi, õhk ja maa. Need on hästi tuntud sümboolsed elemendid, mis on kogu 

manifestatsiooni ehituskivideks. Horose nimeline hüpotenuus jagunes aga viieks, 

tähistades viit elu arengu astet: mineraalid, taimed, loomad, inimesed ja valgustatud 

olendid. Alkeemikute jaoks peegeldas antud kujutis vaimu vibratsioone, mis 

manifesteeruvad mateeriana. Osirisega seotud algmateeriast manifesteerus elu nelja 

elemendi abil mineraalide, taimede, loomade ja inimeste füüsiliseks maailmaks. Viis 

sektsiooni demonstreerivad teoreetilist kaugust, mis erinevaid olemistasandeid üksteisest 

lahutavad – üks viiendik on evolutsioon mineraalist taimeni, üks viiendik taimest 

loomani, üks viiendik loomast inimeseni ning üks viiendik on inimesel vaja, et jõuda 

valgustatuseni. Seega on neofüüdil, kes soovib adepti kõrget taset saavutada, ees raske 

teekond, kuni ta jõuab kõrgeima tipuni, mis tähistab ihaldatud liitu jumalikuga.141 

Võrdkülgset kolmnurka pidasid egiptlased aga kõige perfektsemaks kujundiks 

ning animeeritud eksistentsi suure printsiibi esindajaks, seejuures tähistas selle iga külg 

ühte loodu kolmest olemiskategooriast ehk siis vastavalt loomi, taimi ja mineraale.142 

Alkeemikud käsitlesid antud kujutist õppevahendina, mille abil õpetada 

distsipliini, mediteerimise, loobumise ja vaikuse reegleid, mis kehtestati aspirantidele 

enne kui neid peeti valmis olevateks kõige pühamate ja sügavamate õpetuste jaoks. See 
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kujutis viitas ka vajadusele olla alandlik ja kannatlik, sest esimesed sammud sellel teel ei 

õigustanud neofüüdi üleolekutunnet tavalise inimese suhtes. Ainult pikk ja tõsine 

ettevalmistus võimaldab jõuda ihaldatud liiduni jumalikuga. Selleks peab tavaline 

inimene võtma ette Suure Töö ning saama adeptiks, meistriks ja magus’eks [preestriklassi 

esindaja iidses Pärsias]. Inimene, kes viib Suure Töö lõpuni, saab üheks Isaga nagu 

Horose hüpotenuus on ühendatud laskuva Osirise kaatetiga. Nagu juba eelnevalt 

mainitud, jaguneb Osirise kaatet kolmeks alkeemiliseks osaks: elavhõbedaks, väävliks ja 

soolaks. Elavhõbe representeerib kõrgemat teadvust ja puhast teadmist, mis on esimene 

emanatsioon ühest olemise allikast. Väävel on seotud eneseteadvusega – kehtib ka ütlus, 

et kuld pole midagi muud kui oma väävli läbi tardunud elavhõbe. Suure Töö aluseks on 

tasakaal – oma sümmeetrilisusega esindab soola sümbol iidset kõnekäändu: “Nagu ülal, 

nii ka all.” Hüpotenuusi viieks jaotunud sümmeetria sümboliseerib elu arengut oma 

evolutsioonis valguse poole. See on seotud elementaalse looduse põhiaspektidega, mida 

iseloomustab Isise kaateti neljaks jaotunud sümmeetria.143 

Iidsed egiptlased mõistsid, et kõike universumis animeerivad elujõud. Seega iga 

osakene on pidevas liikumises ning on interaktsioonides nende elujõudude mõju tõttu. 

Neid printsiipe kutsuti neteru’deks (jumalateks/jumalannadeks). Numbrid tähistasid neid 

looduse energeetilisi aspekte. Sellest tulenevalt on kogu universum animeeritud ja elav 

ning selle iga tahk on kas mees- või naissoost.144 

Millist tähendust omab kolmnurk vabamüürluses, selle kohta on üllatavalt vähe 

teavet. On teada, et vabamüürlaste loožis moodustavad kolm valgust kolmnurga ümber 

altari, mille ees iga vabamüürlane on oma teekonnal peatunud ja kolm korda põlvitanud. 

See on iidne sümbol, mis tähistab Jumalat ja jumalikku inspiratsiooni, mida kõik 

vabamüürlased otsivad.145 Albert G. Mackey “Vabamüürluse entsüklopeedia” lisab, et ei 
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ole ühtegi sümbolit, mis oleks kogu vabamüürluse süsteemis olulisem oma tähtsuselt, 

mitmekülgsem oma rakenduselt ega üldiselt levinud.146 

Mackey arvates näib just võrdkülgne kolmnurk olevat kõigi antiigi rahvaste seas 

olevat jumaluse sümbol ning kandus sealt üle juutide usulisse süsteemi, kus kolmnurga 

sees asetsev täht yod hakkas tähistama tetragrammi ehk Jumala püha nime. 

Vabamüürlaslikus traditsioonis tähistab just võrdkülgne kolmnurk Suurt 

Esmapõhjustajat, kõikide asjade loojat ja alalhoidjat, olles ise üks ja jagamatu, 

manifesteerib Ta end nähtavas universumis lõputute vormide ja atribuutide läbi. 

Võrdkülgne kolmnurk esineb kõikjal vabamüürlaslikus süsteemis, sümboliseerides 

Universumi Suurt Arhitekti.147 

Egiptlaste seas sümboliseeris kellu pimedust, läbi mille initsiatsiooni kandidaat 

pidi minema.  Kellu on ka vabamüürluses oluline tööriist, mida tähistatakse egiptuse 

hieroglüüfides kolmnurga läbi. Kolmnurk on oluline ka vabamüürlike tseremooniate 

juures (sai juba mainitud kolme valgust), näiteks asetsevad loožis kolme peamise 

ametimehe istmed kolmnurkselt. Lühidalt võib võrdkülgset kolmnurka pidada 

vabamüürlikus sümbolismis üheks kõige konstantsemaks vormiks. 148  Samuti omab 

vabamüürlaslikus süsteemis number 3 olulist kohta, olles kõikidest müstilistest 

numbritest kõige püham (kolm sümboolset kraadi, kolm peamist ametimeest, kolm Suurt 

ja Väikest Valgust149, kolm Iidset Suurmeistrit, Kolm Juveeli150 jne).151 
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IV.3. Ring 

Ring tähistab nii kristlikus sümboolikas kui ka universaalselt igavikku ja 

täiuslikku igavest eksistentsi. Kunstis kujutatakse nii tavalist ringi kui ka näiteks ringi 

moodustanud madu, kellel on oma saba suus.152 Ring võib aga tähistada ka taevast153 või 

siis embleemina Jumalat ennast.154 

Samas on ringi kasutatud sümbolina kõikide rahvaste juures ja kõikidel aegadel – 

mõnikord on sellega tähistatud universumit ja mõnikord igavikku. Näiteks Pärsia 

zoroastristlikes müsteeriumites ning sageli keltide druiidide müsteeriumites oli 

initsiatsiooni tempel ringikujuline155 nagu seda on ka Maddalena kirik. Samas leidub 

ringikujulisi monumente ka mujal, näiteks Indias ja Skandinaavias.156 

Ringi kasutatakse sageli nii alkeemias kui ka praktilises maagias. Alkeemias on 

tuntud igaviku sümbol uroboros (oma saba sööv madu või lohe). Praktilises maagias 

tõmmatakse enne deemonite või surnute väljakutsumist maagi ümber ring, et kaitsta teda 

kurja eest. Tavaliselt sisaldab see ring maagilisi (nt kabalistlike) sümboleid ja märke.157 

Vabamüürluses on veel levinud sümboliks punkt ringi sees, millele omistatakse 

suurt tähtsust. Seda seostatakse universumi ja päikeseketta iidse sümbolismiga. 

Vabamüürluses tähistab punkt ringi sees individuaalset venda ning ring on tema 

kohustuste piirjoon Jumala ja kaasinimese ees, millest ta ei tohi oma reeturlike kirgede, 

eelarvamuste või huvide ajel üle astuda – see sümbol peaks vabamüürlastele meenutama, 

et nad tunneksid oma tegevuse piire ja juhinduksid Pühakirjast, mis selle kujutise kohal 

                                                           
152 Audsley 1865: 142 

153 Audsley 1865: 25-26 

154 Audsley 1865: 59 

155 Mackey 2013: 924 

156 Mackey 2013: 2989 

157 Dell, Christopher. 2017. Okultism, nõiakunst ja maagia: illustreeritud ajalugu. Tallinn: Varrak, 159 



 53 

seisab. 158  Ringi kõrval on kaks vertikaalset paralleelset joont, mis tähistavad ordu 

kaitsepühakuid ristija Johannest ja evangelist Johannest. Teise teooria kohaselt 

sümboliseerib kirjeldatud sümbol aga fallost, mida kummardati juba Egiptuses ning teiste 

antiikmaailma rahvaste seas.159 Mackey kohaselt tähistab punkt aga tahet, Jumala loovat 

energiat ja igas inimeses sisalduvat jumalikku väge, ring kõike seda, mis talle allub või 

mida ta haldab ning paralleeljooned tähistavad Jumala tarkust ja võimu. 160 

Päikesesümbolismist lähtuva tõlgenduse kohaselt tähistab punkt aga päikest ja ring 

universumit nagu tähistavad paralleelselt päikest vabamüürliku looži kolm peamist 

ametikandjat Austatud Meister (Sol – päike), Nooremkaitsja (Om – keskpäevane päike), 

Vanemkaitsja (On – loojuv päike) ning loož tähistab siis vastavalt kas universumit või 

maailma.161162 

IV.4. Kolmnurgaga põimunud ring 

Selline kolmnurgaga põimunud ring, nagu esineb La Maddalena kirikul, on minu 

senise uurimistöö põhjal täiesti unikaalne. Sellist sümbolit ei õnnestunud mul mitte 

kusagil mujal leida. Lähim sellele on Saalomoni kolmnurk (tuntud ka kui “kunsti 

kolmnurk” või “evokeerimise kolmnurk”), mida kasutatakse vaimude väljakutsumiseks. 

Saalomonlikus rituaalses maagias ilmuvad vaimud väidetavalt selle kolmnurga sisse, 

mille sees on omakorda maagiline ring, mis peaks nõidujat kaitsma. Kuid antud sümboli 

puhul on ring täielikult kolmnurga sees, mitte sellega läbipõimunud. 163  Varianti kus 

kolmnurk asetseb ringi sees, kasutavad aga vabamüürlased Püha Kuningliku Kaare kraadi 
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puhul (vt foto 20).164 Kristluses tähistab ringi sisse joonistatud võrdkülgne kolmnurk aga 

Püha Kolmainsust.165 

Ainus vaste, mis mul õnnestus kolmnurgaga läbipõimunud ringist leida, oli 

kirjeldus Edmund Spenseri poeemis “The Faerie Queene” (“Haldjakuninganna”), 

täpsemalt selle teise raamatu üheksanda laulu “The House of Alma” (“Alma koda”) 22. 

värsis: “Raam see osalt ringjas näis, ja osalt kolmnurkne – mis jumalik töö! Need kaks 

proportsioonidest esimene ja viimane; üks ebatäiuslik, moraalne, feminiinne, teine 

surematu, täiuslik, maskuliinne, ja nende vahel alusena nelinurk, proportsioonis nii 

seitsme kui üheksaga – on kõik, mis tarvis kõikehõlmavaks harmooniaks.166  

Edmund Spenser jagab oma poeemis mõtteid ehitus- ja maamõõtmiskunstist, 

numeroloogiast, loomisloost, naisalge rollist surelikkuses ja jumalikkuses ning maise elu 

valitsemises. 167  Ära toodud kirjakoht on üksikasjalik allegooria, mis representeerib 

inimkeha kindlusena, milles hing (Alma) resideerub. Kuna Alma koda on hinge asukoht, 

on raam inimese keha. Seetõttu ei ole rahuldav traditsiooniline tõlgendus, mille kohaselt 

ring tähistab hinge ja kolmnurk keha. Pigem viitab ringi ja kolmnurga mainimine seoses 

inimkeha struktuuriga Platoni teosele “Timaios”, milles on üksikasjalikult kirjeldatud 

inimese loomine jumalate poolt – sellest ilmselt ka hüüatus: “Mis jumalik töö!” 168 

“Timaioses” on kirjeldatud, kuidas jumalad imiteerides universumi sfäärilist kuju sidusid 

hinge kaks ringi kokku sfääriliseks kehaks, täpsemalt siis peaks, mis on inimese kõige 

jumalikum kehaosa ning kogu meie kompositsiooni valitseja.169 Seega on Alma koja 

ringikujuline osa eeldatavasti pea. Liikudes edasi keha kompositsiooni juurde, mainib 

Platon selle koostisosadena maad, õhku, tuld ja vett (vt Isise kaatet) ning on arusaamal, 

et keha tasapinnad koosnevad fundamentaalselt kolmnurkadest, mis on selle nii-öelda 
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ehituskivideks. Seega on ka inimkeha nagu ka kõik teised tahked objektid viimselt 

moodustunud kolmnurkadest. Spenser, kes oli Platoni entusiastlik õpilane, viitab siin 

tõenäoliselt, et kere on kolmnurkne, samas kui pea on ringikujuline.170 

Kolmnurk ja ring on “proportsioonidest esimene ja viimane” ehk kõige 

elementaarsemad ja perfektsemad geomeetrilised vormid. Kolmnurk on tasapinnaline 

kujund, mis on moodustatud vähima arvu sirgete joontega ning Pythagorase kohaselt on 

ring lineaarsetest kujunditest kõige ilusam. 171 

Nendest on üks kujund, eeldatavasti ring, “surematu, täiuslik, maskuliinne” ning 

teine, eeldatavasti kolmnurk, “ebatäiuslik, moraalne, feminiinne”. Ilmselt sisaldab tema 

käsitluses ringidest moodustuv pea surematut ratsionaalset hinge ning kolmnurkadest 

moodustuv keha siis surelikku hinge. Nagu Platon jagab sureliku hinge üksteisest 

erinevateks osadeks, jagades need hingeosad omakorda maskuliinseteks ja 

feminiinseteks, nii jagab ka Spenser surematu hinge maskuliinseks ning sureliku hinge 

feminiinseks.172 

Selle värsi viimase rea kohaselt moodustub ringi ja kolmnurga kooslusest koos 

teiste elementidega “kõikehõlmav harmoonia”. Seega on Spenseri kohaselt inimene 

tervik, sisaldades endas kõiki täiusliku harmoonia elemente. Platon oma peateose “Riik” 

kaheksandas raamatus kombineerib omavahel geomeetriliste vormide, müstiliste 

numbrite ja inimkeha arengu ideid. Kuna need kõik leiavad oma koha Spenseri Alma koja 

kirjelduses, võib üsna kindlalt väita, et selle värsi peamised ideed pärinevad Platonilt.173 

Spenser oli lähedastes suhetes ka okultisti ja alkeemiku John Dee siseringi 

liikmetega ja otsis võimalusi hermetistliku filosoofia reformimiseks, et seda oma 

puritaanlike vaadetega paremini sobitada. Vaatamata sellele on tema tööd sügavalt 
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uusplatonistlikud ning peegeldavad tolle ajastu hermetistlikku mõttelaadi. Frances Yates 

on nimetanud “The Faerie Queene’i” suureks maagiliseks renessansiajastu poeemiks, mis 

on läbi imbunud puhtaimast valgest maagiast, kristlikust kabalistikast ja uusplatonismist, 

mille kohal hõljub hea maagi (st Dee) vaim. Tema kohaselt tuleks spenseriaanlikku 

maagiat lugeda mitte ainult kui poeetilisi metafoore, vaid ka kui kaasaegsete 

mõttevoolude peegeldust.174 

Kokkuvõtvalt võivad omavahel läbipõimunud ring ja kolmnurk tõesti tähistada 

nais- ja meesprintsiipi ning nende vastavaid platonistlikke hingeosasid – surematut ja 

surelikku hinge. Samas kui vaadata kolmnurga ja ringi tähendust kristlikust vaatenurgast, 

siis võib nende sümbioos väljendada ka Püha Kolmainsuse igavikulisust. Mida aga selline 

kooslus võib vabamüürluses tähendada (kui üldse midagi), selle üle saab ainult 

spekuleerida, sest sümbol on tõesti haruldane ning selle lahtiseletamine ja tõlgendamine 

omajagu keeruline. Võimalik, et siin on peidus veel mõni metatasand, mida ei ole 

õnnestunud dekodeerida ning mis jääb siinkirjutajale varjatuks. 

IV.5. Sambad 

La Maddalena kiriku portikusel on kokku neli joonia stiilis sammast, kaks 

kummalgi pool sissekäiku. On teada, et vabamüürluses on sammastel oluline roll. Nimelt 

tähistavad vabamüürlaslikus arhitektuuris joonia sambad tarkust, samas kui korintose 

sambad tähistavad ilu ja dooria sambad tugevust. 175  Iga vabamüürlane peaks seega 

kultiveerima tarkust, et mõista ära, mida tema vend vajab, tugevust, et aidata vennal kanda 

eluraskust ning õigeaegse ja tähelepaneliku heatahtlikkuse ilu. 176 

Lisaks on vabamüürlased oma sümboolikasse Piiblist üle võtnud kaks sammast, 

mis seisid pühakirja järgi Saalomoni templi ees. Sambaid on kirjeldatud Piibli Teises 

Ajaraamatu kolmanda peatüki 15. - 17. salmis: “Ja ta [meister Huuram, kes juhtis templi 

                                                           
174 Stavish 2015: 125 

175 Mackey 2013: 4224 

176 Harvey, William. 1963. The Pillars of Freemasonry: their origin and meaning. Dundee: T.M. Sparks & Son, LTD., 28  
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ehitustöid] valmistas koja ette kaks sammast, kolmkümmend viis küünart kõrged; ja nupp, 

mis oli nende otsas, oli viieküünrane. Ja ta valmistas ketid nagu tagaruumis ning pani 

need sammaste otsa; ta valmistas sada granaatõuna ja pani need kettide külge. Ja ta 

püstitas templi ette sambad: ühe paremale poole ja teise vasakule poole; ta pani 

parempoolsele nimeks Jaakin [tähendab “ta tugevdab”] ja vasakpoolsele nimeks Boas 

[tähendab “temas on jõud”].” (2Aj 3:15-17) 

 Alternatiivselt on Saalomoni kuningakoja ehitamist kirjeldatud Piibli Esimeses 

Kuningate raamatus, peatükis 7.   Sammaste ehitust puudutavat osa on kirjeldatud 

salmides 15 kuni 22: “Ta [siin on templi ehitustööd juhtinud meistri nimeks Hiiram 

Tüürosest] valas kaks vasksammast: sammaste kõrgus oli kaheksateist küünart ja 

kaheteistkümneküünrane mõõdunöör ulatus ümber kummagi samba. Ja ta valas vasest 

kaks nuppu sammaste otsa asetamiseks: ühe nupu kõrgus oli viis küünart, samuti oli teise 

nupu kõrgus viis küünart; ja võrgukujuliselt tehtud võrestikud, ketikujuliselt põimitud 

kaunistused nuppude jaoks, mis olid sammaste otsas: seitse ühele nupule ja seitse teisele 

nupule. Ja ta valmistas sambad, et ühel nuppude kattevõrestikul oleks kaks rida 

granaatõunu ümberringi; nõndasamuti valmistas ta need teise nupu jaoks. Nupud, mis 

olid eeskoja sammaste otsas, olid õiekujulised, neljaküünrased. Mõlemal sambanupul oli 

ka veel ülalt tihedasti mööda võrestiku kumerust kakssada granaatõuna ridastikku 

ümberringi, niihästi ühel kui teisel nupul. Ta püstitas sambad pealöövi eeskoja ette; ta 

püstitas samba paremale poole ja nimetas selle „Jaakiniks” ; ta püstitas samba vasakule 

poole ja nimetas selle „Boaseks”. Sammaste otsad olid tehtud õiekujuliselt. Nõnda viidi 

lõpule töö sammastega.” (1Kn 7:15-22) 

 Stavishi kohaselt on Jaakin ja Boas ilmselt ühed vabamüürluse kõige laiemalt 

tuntud sümbolid, mis annavad talle tugeva seose iidsete esoteeriliste traditsioonidega, 

eeskätt juudi müstitsismi ehk kabalaga. Ühes vanimatest kabalistlikest käsikirjadest, 

“Sefer Jetziras”, mainitakse neid sambaid seoses Elu Puu ja kümne loomissfääri ehk 

sefiraaga. Sefiraad on leidnud laialdast käsitlemist kabalistlikes praktikates ning 

üheskoos moodustasid nad sümboolse taevatrepi. Redelit ja treppi kasutatakse ka 

vabamüürlikus sümboolikas, et tähistada inimese tõusu rumalusest valgustuseni ja 

toorusest tundepeenuseni. “Sefer Jetzira” esimese peatüki viiendast lõigust võime lugeda: 
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“Kümne sfääri ilmumine eimillestki oli nagu kõuekärgatus, nad on lõputud, Tema sõnad 

nende sees, kui nad lähevad ja tulevad; nad tuhisevad Tema korra järgi nagu tuulepööris 

ja kogunevad alandlikult Tema trooni ette.” Esimese peatüki üheksandas lõigus seisab 

aga kirjas: “Need kümme olemise sfääri, tekkinud eimillestki. Elava Jumala vaimust 

voolas välja õhk; õhust vesi; veest tuli ehk eeter; eetrist kõrgus ja sügavus, ida ja lääs, 

põhi ja lõuna.” Taaskord näeme pöördumist Isise kaatetis ära toodud põhielementide 

juurde. Ning teise peatüki kuuendas lõigus jõuame sammasteni: “Ta lõi reaalsuse 

eimillestki, tõi mittemidagiolemise olemasollu ning tahus hiiglaslikud sambad 

tunnetamatust õhust.”177 178 

 Kuigi loožiruumis võivad Jaakin ja Boas asuda ühes või teises kohas, siis 

ajaloolises templis asusid need väljas, sissepääsu kõrval, nagu juba kirjeldatud. Seetõttu 

nimetatakse neid ka portikuse sammasteks. On huvitav, et vabamüürluses leiavad kõigi 

kolme kraadi pühitsused aset Saalomoni templi sissepääsu ees või selle ümbruses, kuid 

mitte kunagi templi sisemuses, mis on reserveeritud Pühimast Pühimale. Kaasaegsetes 

vabamüürlaste loožides esindab templi teemat looži idaosas asetseva Meistri istekoha ja 

saali keskel asetseva altari vahele jääv ala, mille kujundus väljendab Pühimast Pühimat. 

Sõltuvalt vabamüürlikust jurisdiktsioonist asetsevad kaks suurt, Jaakinit ja Boasi 

esindavat sammast mõnedes loožides otse loožisaali sissepääsu kõrval. Teistes riitustes 

esindatakse neid sammastega, mida kannavad protsessioonil kaks looži tähtsaimat 

ametikandjat, kelleks on noorem- ja vanemkaitsja.179 

 Taaskord saab ainult spekuleerida, kas nendel sammastel on mõni varjatud 

tähendus või mitte. Väga võimalik, et need joonia sambad kuulusid lihtsalt toonasesse 

arhitektuurikaanonisse ning olid portikuse loomulikeks elementideks. 

 

                                                           
177 Stavish 2015: 57-59 

178 Kalisch, Isidor. 1877. Sepher Yezirah: A Book on Creation; or, The Jewish Metaphysics of Remote Antiquity. New 

York: L.H.Frank & Co. 

179 Stavish 2015: 57-58 
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IV.6. Kirje  SAPIENTIA ÆDIFICAVIT SIBI DOMUM 

 

Antud kirjakoht on pärit Vana Testamendi Õpetussõnade raamatust, peatükist 9: 

„Tarkus ehitas enesele koja, raius oma seitse sammast. Ta tappis tapaloomad, segas 

veini, kattis lauagi valmis. Ta läkitas oma teenijad, laskis hüüda linna küngastel: „Kes 

on kogenematu, pöördugu siia!“ Napiarulisele ta ütles: „Tulge, sööge mu leiba ja jooge 

mu segatud veini! Jätke maha rumalus, et jääksite elama, ja käige arukuse teel! Kes 

õpetab pilkajat, toob iseenesele häbi, ja kes noomib õelat, sellele jääb külge halb märk. 

Ära noomi pilkajat, et ta sind ei vihkaks, noomi tarka, ja ta armastab sind! Anna targale, 

ja ta saab veelgi targemaks, õpeta õiglast, ja ta võtab veelgi enam õpetust! Issanda kartus 

on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus. Sest minu läbi saavad su 

päevad paljuks ja su eluaastad jätkuvad. Kui oled tark, siis oled tark iseenese jaoks; ja 

kui oled pilkaja, siis pead sedagi üksinda kandma. Meeletusenaine on rahutu, rumalus 

ei tunne midagi. Ta istub oma koja uksel, istme peal linna küngastel, kutsudes 

möödaminejaid, neid, kes käivad otseradu: „Kes on kogenematu, pöördugu siia!” Ja 

napiarulisele ta ütleb: „Varastatud vesi on magus ja salajas söödud leib on hõrk.” Aga 

teine ei teagi, et seal on kadunud hinged, et tema kutsutud on põrgu sügavustes.“ (Õp 

9:1-18) 

Mis on selle kirjakoha keskne mõte ning mida sellega antud kontekstis öelda 

tahetakse? Antud kirjakohas on kirjeldatud kahte naist Tarkust (sapientia lad k, σοφία 

kr k) ja Rumalust (meeletusenaine, stulta lad k, ανόητος kr k) (ladina keeles on mõlemad 

naissoost sõnad), kes personifitseerivad metafooriliselt vastavaid isikuomadusi. Mõlema 

eesmärgiks on ahvatleda inimesi oma teed käima (olles ise selleks teeks). Tarkus ehitas 

endale tugeva koja, mis püsib kindlalt seitsmel sambal ning kattis ka küllusliku pidulaua 

(seejuures sobitub kirjakoht „Tulge, sööge mu leiba ja jooge mu segatud veini“ 

suurepäraselt ka hilisemasse kristlikku traditsiooni), pakkudes oma külalistele elu ja 

tarkust läbi Issanda kartuse. Rahutu ja süüdimatu Rumalus ahvatleb inimesi aga patule 

(„Varastatud vesi on magus ja salajas söödud leib on hõrk“ ehk siis keelatud vili on 

magus), kutsudes neis esile ihasid, millele järele andes langevad inimesed hukatusse, 

põrgusse. Kiri SAPIENTIA ÆDIFICAVIT SIBI DOMUM templiukse kohal tuletab 

seda inimestele meelde ning postuleerib selgelt, et selle kiriku näol on tegemist Tarkuse 

kojaga. Seejuures on huvitav, et kirik on pühendatud just Maarja Magdaleenale, keda 
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kiriku traditsioonis on ka langenud naise ehk prostituudina kujutatud, kes just nimelt 

mehi patule ahvatles180 181 (Maarja Magdaleena rolli üle kristluses on üldse väga palju 

spekuleeritud ning teooriaid ja arusaamu on üsna erinevaid), seega jääb mulje, et selle 

kirjakohaga tahetakse tema mainet nagu puhtaks pesta ning teda rehabiliteerida. 

Arvestades seda, kui palju prostituute Veneetsias sellel perioodil oli, siis pole tegelikult 

ühe kiriku pühendamine temale ka kuigi üllatuslik. 

Iidses sinises müürluses, milles omandatakse vabamüürluse kolm esimest kraadi, 

sümboliseerib tarkust ida, valguse asukoht, mida representeerivad looži kandev sammas 

ja ametimees Austatud Meister (Worshipful Master). Samuti viidatakse tarkusest 

rääkides kuningas Saalomonile, ordu sümboolsele rajajale. Spekulatiivne vabamüürlus 

(vabamüürlus milles on tegevad mitte müürseppadest vennad)182  on võtnud kuningas 

Saalomoni endale tarkuse esindajaks, vastavalt kirjeldusele, mis on talle omistatud 

Esimeses Kuningate raamatus: “Ja Jumal andis Saalomonile väga palju tarkust ja 

mõistust ja taipamisvõimet - nagu liiva mere ääres, nõnda et Saalomoni tarkus oli 

suurem kui kõigi hommikumaalaste ja kogu Egiptuse tarkus. Ta oli targem kõigist 

inimestest, targem kui esrahlane Eetan ja Heeman, Kalkol ja Darda, Maaholi pojad; ja 

ta oli kuulus kõigi rahvaste keskel ümberkaudu.” (1Kn 5:9-11) 

Kõikides orientalistlikes filosoofiates on tarkusele omistatud oluline koht. 

Tarkuseraamatus (tuntud ka kui “Saalomoni tarkus” 183) on kirjutatud: “Ma palusin 

Jumalat ja tarkuse vaim tuli minu juurde. Ma eelistasin teda skepteritele ja troonidele, 

ega pidanud lugu rikkustest võrreldes temaga.” Täiendavalt kirjeldatakse tarkust kui 

“Jumala võimu hingust ja puhast mõju (emanatsiooni), mis voolab kõikvõimsa Jumala 

hiilgusest.” Tarkus on “igikestva valguse heledus, Jumala võimsuse plekitu peegel ja 

tema headuse kujutis.”184 

                                                           
180 Ehrman, Bart D. 2006. Peter, Paul and Mary Magdalene: The Followers of Jesus in History and Legend. Oxford 

University Press, 190-191 

181 Ehrman 2006: 13 

182 Stavish 2015: 34-37 

183 Dunn, James D. G; Rogerson, John W. 2003. Eerdmans Commentary on the Bible. William B. Eerdmans Publishing 

Company, 763-778 

184 Mackey 2013: 4225 
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Albert G. Mackey “Vabamüürluse entsüklopeedia” kohaselt oli tarkuse 

orientaalseks doktriiniks, et see kujutab endast jumalikku võimu või väge, mis seisab 

Looja ja loodu vahel, toimides Tema vahendajana. Saalomon ütleb oma õpetussõnades, 

et “Issand on tarkusega rajanud maa, arukusega valmistanud taeva”. (Õp 3:19) Seega 

vastab tarkus selles filosoofias elustava vaimu ideele, mis lasub kaootilise maailma 

kohal ja eostab selle elemente. Lühidalt on maailm kõigest tarkuse vaimu väline 

manifestatsioon. See idee, mis oli idas universaalselt levinud, leidis väidetavalt oma tee 

ka templirüütlite salajasse doktriini, kes laenasid palju basilideaanide, manilaste ja teiste 

gnostikute õpetusest. Nendelt liikus õpetus aga edasi vabamüürluse kõrgemate 

kraadideni, mis rajanesid templirüütlite teoorial. Siit ka Šoti tavandi 33 kraadi 

dekoratsioon, mis koosneb kolmekordsest kolmnurgast, mille tippudesse on kirjutatud 

ladina keelne sõna S.A.P.I.E.N.T.I.A., mis tähendab teadupärast tarkust ning mis ilutseb 

ka La Maddalena kiriku fassaadil.185 

Vabamüürlasest meistrimehe ideaalina tuuakse esile kogudusetelgi ja 

lepingulaeka valmistaja Betsaleel, kelle kohta on Teises Moosese raamatus kirjutatud, 

et Jumal on “tema täitnud Jumala vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning 

igasugu tööoskusega.” (2Ms 31:3) Pühakiri, mida vabamüürlased nimetavad ka Suureks 

Valguseks, rõhutab alates pentateuhist kuni Johannese ilmutuse raamatuni tarkuse 

tähtsust ja domineerivat väärtust. Näiteks palub Saalomon endale Teises Ajaraamatus 

tarkust ja mõistust, saades lisaks nendele vaimsetele andidele Jumalalt ka “rikkust, 

varandust ja au”, nagu seda ei ole olnud kuningail enne ega pärast teda. (2Aj 1:7-12)186 

Mackey sõnul ei ole seega keeruline mõista, kuidas sõna “tarkus” iidse 

vabamüürluse sümbolismis niivõrd olulise koha omandas ning kuidas seda omistati 

selgesõnaliselt kuningas Saalomonile. Nagu tarkus oli ida filosoofias loov energia, nii-

öelda maailma arhitekt Ülima Arhitekti emanatsioonina, nõnda oli ka Saalomon templi 

arhitekt, mis oli maailma sümboliks – ta oli templi jaoks sama, mis tarkus oli loodud 

maailma jaoks. Seega viitab tarkus temale ja Looži Meistrile, kes on Saalomoni esindaja. 

                                                           
185 Mackey 2013: 4225 

186 Mackey 2013: 4226 
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Tarkus paigutatakse alati loožis itta, kuna sealt emaneerub kogu valgus, teadmised ja 

tõde.187 

 

Ka gnostikutel oli oma tarkuse doktriin. Nad nimetasid tarkust achamoth’iks 

ning nende jaoks oli ta naissoost Ema, mis lõi kõik asjad Isa kaudu188 – tarkus toimis 

Jumala assistendina Tema loometöös.189 Tarkusel on ühtlasi lunastav jõud läbi seaduse 

tundmise, mis viimaks inimese päästab – ta aitab inimestel jõuda Jumala tunnetuseni. 

Kuid tarkusel on raske leida endale kuulajaid, kuna rumalus töötab talle vastu. See on 

viinud pettunud tarkuse kontseptsioonini, kes naaseb maa pealt taevasse.190 
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Kokkuvõte 

 Sissejuhatuses sai tõstatatud hüpotees, et La Maddalena kirikul esinevad märgid 

ja arhitektuurilised elemendid kuuluvad vabamüürlasliku ja/või esoteerilise-okultistliku 

sümboolika hulka ning et sellise kiriku olemasolu annab aimdust vabamüürlaste ja/või 

okultistliku kogukonna olemasolust Veneetsias. Uurimisküsimusena sai aga sõnastatud: 

kas La Maddalena kiriku sümboolika on vabamüürlaslik? Oma töö käigus tuvastasin ma, 

et vabamüürlased tõepoolest tegutsesid Veneetsias perioodil, mil La Maddalena kirik 

ehitati. Kuigi 1761.aastal, mil ehitustöödega alustati, linnas teadaolevalt ühtegi aktiivset 

looži ei eksisteerinud, ei tähenda see esiteks seda, et Veneetsias ei võinud olla 

individuaalseid vabamüürlasi ning teiseks ei saa loožide puudumises ka täiesti kindel olla, 

kuna tegemist on siiski salaorganisatsiooniga. Internetis leidub ka allikaid, mille kohaselt 

kiriku arhitekt Tommaso Temanza oli vabamüürlane191, kuid kahjuks ei ole need kuigi 

usaldusväärsed. 

 Mis puutub sümbolitesse, siis tuvastasin, et nendele on vabamüürlaslikud vasted 

täiesti olemas ning neid on võimalik selle süsteemi raames dekodeerida küll. Kuid kuna 

need sümbolid on ühtlasi universaalset laadi, siis ei saa täie kindlusega väita, et need 

kuuluvad just vabamüürlaslikku kaanonisse. Ühtlasi on võimalik nendele sümbolitele 

anda näiteks kristlikku või paganlikku tähendust. Sellele vaatamata kaldun ma arvama, et 

nende kombinatsiooni tõttu on tõenäoliselt tegemist vabamüürlasliku ja/või esoteerilise-

okultistliku sümboolikaga. Samas ilmselt jääbki lõplik tõde meie jaoks saladuseks, kuna 

kiriku arhitekt võttis nende sümbolite tegeliku tähenduse eeldatavasti endaga hauda 

kaasa. Seega vastus uurimisküsimusele on, et me ei saa olemasoleva informatsiooni 

valguses olla täiesti kindlad, kas La Maddalena kiriku sümboolika on vabamüürlaslik või 

mitte, küll aga on meil võimalik tuvastada semiootilise ja religiooniloolise analüüsi 

käigus nende võimalikku vabamüürlaslikku tähendust. 

 Igal juhul paigutub nii Panteoni kui ka Püha Haua kirikut meenutav La Maddalena 

arhitektuuriliselt suurepäraselt Veneetsia eklektilisse kaanonisse, mis üritas jäljendada nii 

                                                           
191 https://www.venetoinside.com/hidden-treasures/post/freemasons-in-venice-church-saint-mary-magdalene/ 

(vaadatud 29.04.2021) 
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Roomat kui ka Jeruusalemma ning seeläbi anda kohati patusele linnriigile pühaduse 

dimensiooni. 
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Venetian Freemasonry: the analysis of the symbols of the Maddalena church 

Summary 

 In this master's thesis I’m analysing the symbols of the La Maddalena church in 

Venice, Italy. My hypothesis is that these symbols are of a freemasonic and/or occult-

esoteric origin. To examine these symbols I’m using the qualitative research method 

together with semiotic analysis to discover the meaning behind these signs. My research 

question is therefore: are the symbols of the La Maddalena church freemasonic? 

 In the first chapter of this master’s thesis I’m giving a thorough overview of the 

Republic of Venice. I’m exploring its sacred and sinful nature and its identities as the new 

Rome and the new Jerusalem.  In the second chapter I’m giving a historic introduction 

into Freemasonry, to make the reader acquainted with the origins and basic knowledge 

about this secret society. In the third chapter I’m taking a look at the Freemasonry in 

Venice to find out if the secret society was active in the city-state at the time when the La 

Maddalena church was built. In the fourth chapter I’m analysing one by one the symbols 

of the La Maddalena church (the eye, the triangle, the circle, the circle intertwined with 

the triangle, the columns and the sentence SAPIENTIA ÆDIFICAVIT SIBI DOMUM) 

with the purpose to find freemasonic meanings to these symbols, but also to look at other 

possible meanings, like Christian or Pagan. 

 In the summary of my master’s thesis I conclude, that there was some freemasonic 

activity in the time period the La Maddalena church was built, although there probably 

wasn’t an active lodge present in Venice at that time. I also conclude that the symbols on 

the La Maddalena church can possibly have a freemasonic meaning, but at the same time 

there’s no known way to be completely certain of that, because the architect  Tommaso 

Temanza probably took the meaning of these symbols to the grave with him. I also show 

that these symbols might have a Christian or Pagan interpretation. 
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Lisa 1. La Maddalena kiriku fotod 

Foto: 1. La Maddalena kiriku sümboolika lähivaates. Foto erakogust. 
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Foto: 2. La Maddalena kiriku fassaad. Foto erakogust. 
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Lisa 2. Muud fotod 

 

Foto: 3 Saalomoni templi plaan. Allikas: Wikimedia Commons 
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Foto: 4. Tiivuline Markuse lõvi avatud raamatuga Veneetsias. Allikas: Wikimedia 

Commons 
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Foto: 5. Püha Theodoros hobuse seljas. Allikas: Wikimedia Commons 
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Foto: 6. Püha Theodorose kuju Püha Markuse väljakul Veneetsias. Allikas: Wikimedia 

Commons 
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Foto: 7 Markuse tiivuline lõvi Püha Markuse väljakul Veneetsias. Allikas: Wikimedia 

Commons 
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Foto: 8. Saalomoni tempel Jeruusalemmas. Allikas: Wikimedia Commons 

 

Foto: 9 Kaks kaevu doodžide palee siseõues. Allikas: Wikimedia Commons 
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Foto: 10. Kaunistusega kaev doodžide palee siseõues. Allikas: Wikimedia Commons 
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Foto: 11. Doodžide paleesse viiva Hiiglaste trepi tipus paiknevad sissekäigu kõrval 

sõjajumal Marsi ja merejumal Neptunuse kujud. Allikas: Wikimedia Commons 
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Foto: 12. Jumala kõikenägev silm Võru Katariina kirikul. Foto: Wikimedia Commons 
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Foto: 13. Kõikenägev silm Salta linna katedraalil Argentiinas. Allikas: Wikimedia 

Commons 
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Foto: 14. Kõikenägev silm Aacheni linna katedraali väraval. Allikas: Wikimedia 

Commons 
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Foto: 15. Kõikenägev silm Vilnuse Koiduväraval. Allikas: Wikimedia Commons 

 

Foto: 16. Kõikenägev silm Poola Kamienna Góra linna juudi kalmistul. Allikas: 

Wikimedia Commons 
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Foto: 17. Kõikenägev silm Jacopo Pontormo 1525. aasta maalis Õhtusöök Emmauses. 

Allikas: Wikimedia Commons 
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Foto: 18. Kõikenägev silm Ukraina linna Lvivi Metropolitani Püha Neitsi Maarja 

Taevassevõtmise katedraali basiilika kabeli laemaalil. Allikas: Wikimedia Commons 
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Foto: 19. Wedjat silm ehk Horose silm. Allikas: Wikimedia Commons  
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Foto: 20. Vabamüürlaste Püha Kuningliku Kaare kraadi sümbol. Allikas: Wikimedia 

Commons 
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