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Armastus on alati illegaalne. Legaalne armastus on surnud armastus. Legaalsus eksisteerib 
ainult igapäevasuse jaoks, aga armastus asub väljaspool igapäevasust. Kui armastus 
sukeldub igapäevasusse, siis ta jahtub ning kustub järk-järgult. Eeros on seadusetuse sfäär. 
Maailmal pole vaja teada, et kaks olevust teineteist armastavad. Abielu institutsioonis 
tuuakse häbitult ühiskonna ette nähtavale see, mis peaks olema varjatud, kaitstud 
kor̃valiste pilkude eest. 
Nikolai Berdjajev, Enesetunnetus. Tartu: Ilmamaa 2015, lk 95 
 
N. Berdjajev arvab, et igapäevasus tapab armastuse, sest armastus saab eksisteerida vaid 
väljaspool igapäevasust. Selles essees väidan, et armastus ei asu väljaspool “igapäevasust”, 
vaid et armastus saab eksisteerida igapäevasuse sees. Selleks on vaja selgitada välja 
“igapäevasuse” mõiste tähendus ning küsida, mida mõeldakse selle all, mis pole 
“igapäevasus”, ning kas need kaks üleüldse välistavad teineteist. 
Esiteks küsingi, mis on igapäevasus ja mis pole? Võiks vastata, et igapäevasus iseloomustab 
sündmusi ja olustikke inimese elus, mis on talle tuttavad, tavalised, mis pole oma esinevuse 
sageduse poolest erilised ega harukordsed, vaid toimuvad enam-vähem iga päev. 
Igapäevasuse alla kuuluvad kõiksugu argised toimetused ja Berdjajevi järgi ka maise elu 
raskus, kannatus, lõplikkus. Inimese tunnete plaanis ei iseloomusta igapäevasust vaimustavus 
ega põnevus, vaid pigem turvatunne, ebameeldivam suhe igapäevaga tähendab aga üksluisus 
või tüdimust. Seda, mis pole “igapäevasus”, võiks nimetada “harukordsuseks”. “Harukordsus” 
koosneb harvadest meeldejäävatest sündmustest, tunnetest, mõtetest, mis omavad salapära ja 
küündivad mõõtmatutesse sügavustesse. Seesuguste mõtete või sündmuste erilisus ei tulene 
nende ajalisest harva toimumisest, vaid tunde ja mõtte väärtusteskaalal keskpärasusest 
väljatungimisest. Samas võivad harukordsed mõtted kuju tihtipeale just keset argipäeva. Siit 
ka küsimus, kas “igapäevasus” haarab enda alla ka mõttemaailma? Ka mõtete seas võime 
eristada korduvaid argimõtteid ning erilisi unistuselaadseid mõtteid. Argipäevarutiin ei tohiks 
segada unistamisvõimet, siinkohal aga tuleb teha vahet: unistada võib keset olmelist elu, kuid 
see tähendab juba põgenemist igapäevasusest. Sel moel tungib “harukordsus” mõtete kujul 
“igapäevasuse” sfääri ning need kaks saaksid justkui koos eksisteerida. Selline 
kooseksisteerimine sarnaneb aga olemusliku võitlusega: kumb siis peale jääb, kas “unistused” 
või “tegelikkus”? 
Küsitleme ka “igapäevasuse” ja “erilisuse” väärtust. Berdjajev ei armasta igapäevasust. Ta 
kirjutab: “Minu  esialgne, varajane armastus filosoofia ja metafüüsilise filosoofia vastu on 
seotud minu eemaletõukumisega “elust” kui vägivaldsest ja inetust igapäevast. Mulle pakkus 
vähe rahuldust elu otsene kogemus, välja arvatud looming, rohkem naudingut tundsin ma elu 
meenutades või sellest unistades.1” Nagu enne mainitud, on “igapäevasuse” sündmused ja 
mõtted korduvad ning seetõttu ka meile tuttavad, harjumuspärased. Kuid kas vägivaldsus ja 
inetus, mida Berdjajev samuti igapäevasusega seostab, kuuluvad elu “otsesesse kogemusse” 
ning miks sel juhul ilu, mida silmaga näha võime, ei kuulu? Mõte on see, mis annab 
toimuvale hinnangu ning toimub ise ei oma mingit väärtust. Leian, et inetus pole rohkem  või 

                                                            
1 Berdjajev, N. Ennesetunnetus. Ilmamaa 2015. Ptk I. lk 41.  
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vähem “tegelikkuse” osa kui ilu. Mõlemad on hinnangud tegelikkusele, kuid nii suur ilu kui 
kohutav inetus kuuluvad pigem “harukordsusesse”, sest sünnivad sügavas mõtluses.   
“Harukordsuse” sfääri kuuluvaid mõtteid, sündmusi iseloomustab just vastupidine: põnevus, 
kõrgendatud meeleseisundid, erilisus ning seetõttu omistame ka intuitiivselt sellele suurema 
väärtuse. Kuid kuigi miski harukordne võib olla vaimustavalt ilus, siis kas seda ilu ei tingi 
justnimelt see, et me lihtsalt ei tunne seda “harukordset” asja või olukorda ning mittetundmise 
puudujäägi täidab meie oma fantaasia, mis lootusrikkalt omistab tundmatule olukorrale terve 
võimaluste maailma, millest miski tegelikult ei pruugi olla tõsi?  
Siinkohal toome näite. Anna kuuleb esimest korda klavessiinimängu ning teda võlub pilli kõla 
esimesest hetkest. Talle tundub, et muusika, mida sellel pillil mängitakse, on midagi 
ebamaiselt kaunist ja salapärast ning et muusik, kes pillil mängib, elabki pidevas vaimustuses, 
sest tema ju mängib pillil iga päev. Anna otsustab klavessiini õppima hakata. Siis aga avastab 
ta, et peab iga päev harjutama ning et see pole sugugi nii vaimustav, kui alguses tundus. 
Pealegi on pilli häälestamisega ka raskusi, kipub teine pidevalt häälest minema. Anna ei mõtle 
harjutades enam suurele tundele, vaid kontrollib, kas tal tehniliselt kõik välja tuleb. Isegi 
klavessiinimängu kuulates ei oma see tema jaoks enam endist mõju, sest ta analüüsib kuuldut 
teoreetilisest-tehnilisest vaatenurgast. Kokkuvõttes nüüd, kui Anna tunneb rohkem pillimängu 
saladusi, pole klavessiinimuusika enam miski võluv ja ebamaine, vaid argielu osa, mis kohati 
tekitab tüdimust.  
Sellest näitest võime järeldada, et “harukordsuse” suur väärtus ja ilu on vaid illusioon, sest et 
kui me süveneksime “harukordsusesse”, muutuks see automaatselt “igapäevasuseks”. Nüüd 
jõuame armastuse juurde. Kõigepealt teeme selgeks, mida mõtleme siinses kontekstis 
armastuse all.  Tsiteerin taaskord Berdjajevit: “Armastus on väljumine igapäevasusest, 
paljudele inimestele võib-olla ainus. Ent selline on armastuse algus. Oma arengus satub see 
kergesti igapäevasuse võimusesse. Armastuses on lõpmatus, kuid on ka lõplikkus, mis piirab 
seda lõpmatust. Armastus on läbimurre objektiveeritud looduslikus ja sotsiaalses korras. 
Selles on süvenemine teise näo ilusse, näo vaatlemine Jumalas, võit langenud maailmas 
võidutseva inetuse üle. Kuid armastus pole selles maailmas arenguvõimeline.2”  
Berdjajev näeb armastust kui inimese ajutist pääseteed maisest ilmast. Armastus toob inimese 
Jumalale lähemale, kuid paraku ainult viivuks. Vaimse armastuse kuulumatuses maapealsesse 
ellu näeb ta sügavat traagikat. Seetõttu annab ta armastusele diagnoosi, mis määrab viimase 
hääbumisele, jäädes “inetuse” hammasrataste vahele. Siinkohal aga läheb minu mõtteviis 
Berdjajevi omast lahku. Ma leian, et armastuse ilu ja jumalikkus on ligipääsetav ka igapäevas 
ning lõpuks isegi ainult igapäeva kaudu. “Minu kõige suurem patt oligi tõenäoliselt see, et ma 
ei tahtnud valgustatult kanda selle igapäevasuse – see tähendab “maailma” – raskust ega 
jõudnud selles tarkuseni,3” kirjutab Berdjajev. Eelistangi siinkohal Siddharta Gautama teed, 
keda tõukas filosoofia juurde sama probleem, mis Berdjajevit: teda vapustas inimelu kannatus 
ning rõhus üksluisus, kuid tema lahendus saabus just leppimise ning tegelikkusesse süüvimise 

                                                            
2 Berdjajev, N. “Enesetunnetus”. “Ilmamaa” 2015. Ptk II. lk 100. 
3 Ptk I. lk 41.  
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teel, mitte unistuslike oaaside loomisega. Ma usun, et see seesugune suhtumine igapäevasusse 
kandub üle ka suhtesse armastusega.  
Arutluse kitsendamiseks tähistagu “armastus” siin eelkõige romantilist armastust kahe 
inimese vahel. Armastus teise inimese vastu peab lähtuma teisest inimesest. Armastamiseks 
peab võtma teist inimest sellisena, nagu ta on. Selleks, et mõista võimalikult hästi, missugune 
teine inimene on, peab teda tundma. Seega on kahe inimese vahelise armastuse võimalikkuse 
põhiliseks tingimuseks teineteise tundmine.  Tundmine tekib aga olemasolevasse süüvimise 
teel. See, kui teist inimest ei tunta, kuid nähakse temas vaimustavat ilu ning öeldakse, et teda 
armastatakse, ei ole teise inimese armastamine, vaid iseenda kujutelmade armastamine, mida 
teist inimest tundmata on esimeste muljete põhjal temast endale loodud. Kuigi teine inimene 
võib olla vapustavalt ilus ja tark, on ta ikkagi inimene ning seetõttu on temas ka külgi, mis 
paratamatult sobituvad pigem argise inetuse sfääri. Inetus ei tule enamasti koheselt välja, sest 
meid tõmbab teise inimese poole ilu, mitte inetus. Kui tundmaõppimise käigus näeme ka teise 
inimese pahupoolt või lihtsalt tema kuulumist maiste olendite sekka, nõuab armastus 
justnimelt seda, et lepitakse sellega, mis on ning õpitakse raskusest. Igas inimeses on tohutu 
ilu, aga ka tohutu kurjus ja keskpärasus. Nii, nagu iseennast tuleb tunda ja endaga leppida, 
tuleb ka teise inimesega leppida. Armastus tähendab teistsugust “vaimustust”, sellist, mis 
tekib tundmisest või süveneb tundmisel, mitte ei sure tundma õppimise tagajärjel. See on aga 
võimalik siis, kui valitakse pigem Buddha kui Berdjajevi tee: võetakse igapäeva raskus vastu 
kui õpetus ning leitakse ilu otsesest elust, õpitakse leppima sellega, mis on, ning olemasoleva 
ilu hindama. Tulen tagasi näite juurde Annast ja klavesiinimängust. 
Anna on nüüd juba mõnda aega klavessiini mänginud. Vahepeal jättis ta küll pooleli, et 
proovida uut ja põnevamana tunduvat pilli: orelit. Siis aga kordus sama muster ka 
oreliõpingutel: ta tüdis peagi, kui raskused tekkisid. Anna otsustas naasta klavessiini juurde, 
mida ta juba rohkem tundis ning mille mängimine seetõttu osutus juba vaikselt ka lihtsamaks. 
Orelimängu proovimisest tegi ta järelduse, et miski ei saa tuua talle pidevat vaimustatuse 
seisundit ning seetõttu loobus Anna ihkamast olla pidevalt “armunud”. Nüüd harjutas ta 
vaikselt klavessiini edasi ning mida rohkem ta seda tegi, seda paremini tal välja tuli ning ta 
hakkas taas tajuma muusika ilu, olles ületanud takistused, mis harjutamisel ette tulid. Anna oli 
õnnelik, sest õppides pilli tundma, avastas ta ilu, mida alguses küll aimas, kuid nüüd suutis 
paremini mõista. 
Võime järeldada, et ilu on ligipääsetav ka “igapäevasuses” ning et armastus sünnib 
igapäevasusega leppimise teel. Armastada tähendab leida igapäevas sügavus. Teise inimese 
armastamine nõuab tegelikkuse armastamist, sest teine inimene asub väljaspool ühe inimese 
illusoorset maailma ega allu illusoorsuse kontrollile. Tegelikkust saab armastada selle 
raskusega leppides, mitte selle eest põgenedes. Seega seob armastus “harukordsuse” ja 
“igapäevasuse” omadused kokku tegelikkuses, mis hõlmab kõike.  
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väga põhjalikult kurssi viinud ning vaidled talle veenval viisil vastu. Niisiis on kirjutises 
ühendatud nii autori mõtete põhjalik tundmine kui ka iseseisva kriitilise mõtlemise oskus. 
Võimalik, et abielu ning oma armastuse eksponeerimise teemat oleks saanud natuke täpsemalt 
kõnetada, aga üldiselt katsid Sa oma arutlusega ära kõik Berdjajevi tsitaadi olulised punktid. 
Võtsid detailselt lahti igapäevasuse ning harukordsuse mõiste ning osutasid nende väärtuse 
analüüsis väga nupukalt, kuidas inetuse kõrval oleks järjepidev olnud näha ka tavaelus 
peituvat ilu. Anna klavessiinimängu näide oli hästi õnnestunud ning, kuna viitasid sellele nii 
algusosas kui ka päris lõpus, siis aitas see kirjutisse tuua ka elegantset sümmeetriat. Ning 
mõistagi oli suurepärane ka põhitees ise – et „armastuse ilu ja jumalikkus on ligipääsetav ka 
igapäevases elus ning lõpuks isegi ainult igapäeva kaudu“. Väidad Berdjajevile tõesti väga 
teraval viisil vastu, näidates, kuidas igapäevasusse süüvimine kujutab endast tegelikult 
armastuse vältimatut eeltingimust.  
See ei kahanda kuidagi essee sisulist kvaliteeti, aga väikese stilistilise märkusena võiks ehk 
lisada, et tõenäoliselt oleksid olnud võimeline kirjutama natuke haaravama sissejuhatuse. 
Praegune on küll igati hea ja selge ning essee üldplaani visandamisest ei tasu kindlasti 
loobuda, aga ma usun, et Sa oleksid võimeline sammu kõrgemale astuma ning lisama 
algusesse ka midagi köitvamat, et lugeja paremini konksu otsa saada. 
 


