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MADIS KÕIVU “ÕUN”. 
JOONI ÜHEST (VALE)ARUSAAMISEST Kirjutise aluseks on peatükk M. Kõivu lühiproosat käsitlevast seminaritööst, mille juhendajat dots. Luule Epnerit siinkohal tänan. 

I. “Õuna” ülesehitus  Analüüsi aluseks on teoreetiline peatükk uurimusest E. A n n u s, Eesti romaani narratiivseid mudeleid. Klassika ja narratiivsus. Tallinn, 1997, lk. 11-15.

“Õun”  Akadeemia, nr. 9, 1989, lk. 1816-1828. on oma loomuse ning ülesehituse poolest üks keerulisemaid Madis Kõivu proosatekste. “Õuna” eripära algab juba raskustest tema kirjandusliku iseloomu määratlemisel; seda on nimetatud esseeks  Akadeemia, nr. 4, 1994, lk. 691., samas kui temas on täiesti ilmne subjektide ja jutustamistasandite mitmesus, mis on omane fiktsioonile. 
“Õun” ümberjutustatuna näeks välja järgnevalt. Kõigepealt juhatab jutustaja loo sisse, seletades, et tegu on unenäoga, ja hoiatades lugejaid võtmast lugu fantastilise või ülereaalsena. Seejärel kirjeldatakse lugu ennast (pigem on see üks eri olukordadest küllastatud seisund, sest kirjeldatav lugu kestab vaid mõned hetked). Minategelane on jäänud rongis pärast piletikontrolli käiku magama. Unes näeb ta, et on küpsenud õun, mis on peagi alla kukkumas. Unes tunneb ta ka, otsekui istuks ta tegelikult televiisori ees. Siia seondub mälestus paari päeva tagant, kui keegi luges televiisoris luuletust, kus olid sõnad “hoian kinni õunapuust”. Päris tegelikkuses sõidab ta aga rongis jaama poole, kus teda ootab õunaaias hullumeelne, kes ei tee unel ja tegelikkusel vahet ning kelle minategelane peab sealt kaasa võtma. Võib aimata, et too õunaaed on sama, kus “mina” unes õunana ripub. Konflikt on “mina(de)” vastandlikes tahetes – õunana ei taha ta alla kukkuda, kuid teisalt lõpetaks õuna allakukkumine une ning kaoks oht õigest peatusest mööda sõita. Pole aga kindlust, kuhu õuna-unest ärgataks – kas kujuteldava televiisori ette või tegelikku rongi.
Vaadeldes teksti lähemalt, näeme, et toda ühe pideva tekstina esitatut võib esmalt jaotada kaheks üksuseks. Üks neist on autori kommentaar või seletus loo juurde – see jätab esialgu mulje loo raamist, kuigi siin peab tegema mööndusi. Teine neist on lugu – telerist luuletuse kuulmine, rongis magamine, unes õun-olemine ja kujutlemine, et istutakse teleri ees, ning hullumeelne puu all ootamas minategelast. Esimene tasand neist kahest annab mingisuguse põhjenduse nimetada “Õuna” esseeks, sest seda võiks siis käsitada teatud motiivide konstruktsiooni (loo) seletusena (nagu on nt. “Õunaga” samas trükitud “Meil aiaäärne tänavas”  Akadeemia, nr. 9, 1989, lk. 1829-1838.). Samas on loo-väline seletus ja lugu ise, nende subjektid teineteisega nii tihedasti läbi põimunud, et lauseid või lõike pole võimalik jaotada üheselt ühte või teise tasandisse kuuluvaks. Loo-välise kommenteerija olemasolu lubavad näha väljendid, kus öeldakse midagi selle loo kohta (“... kui sellest loost ei teki valearusaamist ...” – lk. 1816), ja otsekui jälgitakse loo lahtihargnemist kõrvalt, oodates momenti, mil peab seletustega vahele astuma (teksti lõpupoole sellest küll loobutakse).
Loos endas on samuti mitu tasandit – tegelikkuse tasand, kus minategelane magab rongis, ka eelnenud õuna-luuletuse kuulmine telerist kuulub siia  Ilmsesti on selleks luuletuseks Paul-Eerik Rummo “Kinni hoidmas”, kus on rida "ennäe õuna kinni hoidmas puust" ( P.-E. R u m m o, Luulet 1960-1967. Tallinn, 1968, lk. 121-122), mille tonaalsus võiks “Õuna” üleüldist oma olemisest kinni hoidmise (või tõnuluigelikumalt – olemisse hoidumise) meeleolu veelgi rõhutada; kuid olgem ettevaatlikud tolle luuletuse sisulise konteksti lülitamisega “Õuna” sihilike tähendusloojate hulka.; une tasand, kus minategelane ripub õunana; vahetasand, millesse minategelane õuna-unest võib ärgata – televiisori ees istumine. Tekstis on see sõnastatud nii: “Kuid mul on tunne, et ma istun televiisori ees. Sealsamas, kust ma tegelikkuses paari päeva eest mööda läksin. See ei ole õige. Ei ole õige, et ma ei sõida rongis, vaid istun televiisori ees ja näen und, et ma olen õun ja arvan, et sõidan rongis. Õige on nii: Ma sõidan rongis ja näen und, et olen õun ja arvan, et istun televiisori ees. See on õige, sest seda ma usun.” (lk. 1822) Toodud tsitaadi põhjal võib küsida, kes siin räägib, kuivõrd minategelane ei saa oma unenägemist samaaegselt reflekteerida; tundub õige eristada loo-välise jutustaja ning loo subjektide kõrval veel loo-sisese fiktsionaalse jutustaja tasandit, kellele kuuluvad nt. väited, et see lugu “juhtub just nimelt täna” (lk. 1816) või et “veel täna peab keegi meist hukkuma” (lk. 1828); tema erinevus loo-välisest kommenteerijast seisneb selles, et tema ütlused ei käi loo kui omaette üksuse, vaid loos toimuvate olukordade kohta, ta ei ole loost väljas, kuid liigub loo eri tasandite vahel – viimane asjaolu eristab teda loo tasandite subjektidest. Kõike seda võiks esitada järgmise pildina:
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Tekst on niisiis jagunenud erinevate subjektide vahel – kõikide tasandite jutustamine on minavormis. Fiktsionaalsus tuleneb siin mitte kirjeldatava maailma fiktiivsusest, vaid jutustamise fiktiivsusest. Veidi naiivselt ja otsekoheselt võiks isegi ära mainida, et seigad, millest “Õunas” on juttu (s.t. jutustatava maailma osad), on Kõivu poolt tunnistatud isiklikeks kogemusteks – nt. konkreetne rongijaam õunaaiaga asub Valgamaal Koikküla lähedal, kus Kõiv poisikesena kalal käis; seltskond televiisorist luuletust kuulmas on konkreetne kogemus mingi Tõravere teadusasutuse puhkeruumist jne.  Vestlus Madis Kõivuga 7. veebruaril 1996. Fiktsionaalne on “Õunas” nimelt loo-sisene jutustamine (kuivõrd magaja ei saa enesest jutustada) ja mitte kirjeldatav maailm. Margit Sutrop on fiktsionaalsuse kohta kirjutanud: "Fiktsionaalse narratiivi autori tegevus erineb faktuaalse narratiivi autori tegevusest selle poolest, et fiktsionaalse narratiivi autor ei teosta enda kõneakte, vaid paneb kirja enda poolt väljamõeldud jutustaja kujutletud uskumisi. Kirjutades fiktsionaalset narratiivi, ei väljenda autor oma usku, vaid kujutlust.”  M. S u t r o p, Mis on fiktsioon? Akadeemia, nr. 2, 1996, lk. 303. Kui “Õuna" loo-välist kommenteerijat võib vaadelda mittefiktsionaalse tegelasena, siis loo-sisest jutustajat enam mitte.
Asja teevad keerulisemaks mitmed üleminekud tasandite vahel, millest kõige ilmsem ja ilmekam on tegelikkuse tasandis asuva hullumeelse istumine samas õunaaias, kus une tasandis ripub mina-õun. Analoogilised tasandite segunemised toimuvad ka nt. jutustaja ning loo eri tasandite subjektide vahel; näiteks teab jutustaja täpselt, et hullumeelne istub õunaaias ja on oht temast mööda sõita (jutustaja valdab situatsiooni), kuid samas ei tea ta, kas C. Francki muusika kostab lossist (une tasandist) või rongi raadiost (tegelikkusest) (lk. 1826) – jutustaja otsekui kaotab enda kohati mõnesse tasandisse ära, ei suuda oma üle-tasandite-olekut täielikult säilitada.
“Õuna” diegeesi kirjeldamine muutub selliste “lühiühenduste” tõttu väga raskeks – loo-sisene minajutustaja näib tähendavat sisemist fokuseerimist, samas on kohti, kus ta distantseerub, andes maad välisele fokuseerimisele, mis on minategelase puhul tavatu.
“Õuna” ajalised suhted on kujutatavad nii:

                                        
luuletus                        rongissõit                    
teleris                          unenägu                      hull õunaaias, millest võib mööda sõita
------------------------  ––––––––––––––––––---------------------------------------
 (paar päeva tagasi)      PRAEGU                    (kardetav, kujuteldav tulevik)

Loo-välise kommenteerija asetus pole siin selge; tekstist võib järeldada, et ta asub “praeguses” hetkes, kuigi samahästi võib asetseda selle-eelses ajas (sest ta hoiatab loo suhtes ette, teades, mis tuleb) kui ka selle järel (sest kommenteerida võib üldjuhul juba-juhtunut). 
“Õuna” ajalisuse seisukohalt on oluline, et lugu tervikuna seisneb paari hetke seisundis, võimalikud sündmustearengud ja konfliktid on nende hetkede ajal veel oletuslikud. Ajalise lineaarsuse asemel on sündmused ühes hetkes vertikaalsena esitatud. Kõivu puhul üldse tuleb olulise ajasõnana arvesse kairos Vt. nt. M. K õ i v, Pikk õhtupoolik Artur Alliksaarega. Akadeemia, nr. 6, 1990, lk. 1123-1137; M. K õ i v, Igavese physicus'e elu. Looming, nr. 8, 1992, lk. 1017-1049: "Ainult õigel ajal – kairos'es – võib müüte rääkida." (lk. 1048).  – “oluline, tähenduslik hetk”, mis tõuseb ajavoolust esile oma tähenduste kontsentreerituse poolest ja koondab ülejäänud aega enda ümber. Nii ka “Õunas” – kogetud minevik ja oodatav tulevik toimuvad tegelikult jutustatavas “praeguses”, on just selles kõige tähenduslikumad.








 II. “Valearusaamine”

“Õuna” sisemine pingestus tekib teatavat laadi ebaadekvaatsusest – meid püütakse hoida “valearusaamisest” (lk. 1816-1817), kuid teksti (ja loo) esituse iseloom soodustab toda “valearusaamist”. Selle all võib mõista kaht erinevat tõlgendusviisi.
Esimene neist on seotud juba mainitud eri reaalsuste tasandite segunemisega. M. Kõiv (resp. loo-väline jutustaja) pühendab omajagu ruumi lugeja veenmiseks, et on olemas üks tegelikkus, üks “tõelisuse rauduks” – “Olgem ausad ja vaadakem tõele näkku. Põgeneda ei ole kuhugi. Ka läbi tuhande unenäoukse jõuame alati, ikka ja alati, möödapääsematult, selle tuhande esimese ukseni, raudukseni, tõelisuse raudukseni.” (lk.1821) See on usk, tunne, mis ühe kirjeldatavaist tasandeist teistest tegelikumaks tunnistab, ning kummalisel moel imbub see loo-välisest kommenteerijast ka loo-sisesesse jutustajasse. Meid hoiatatakse võtmast tasandite segiminekut müstilises mõttes tähenduslikuna; võiksid ju tekkida seostumised á la “elu on unenägu”. Siin ei taheta luua mingit metafoori, tähelepanu olgu kirjeldatavatel seisunditel, mitte nende kujundiväärtusel. Kõivu proosas on kesksel kohal teatud minevikukogemused (peamiselt pildilised), mis oma korduvuses saavutavad omaette mälufiguuride seisuse – mälu on kogemuse pragmaatilisuse stiliseerinud esteetilisuseks, ning tekkinud figuurid esindavad inimese isesusetunnetust ning juurdumust sellesse maailma  Selle kohta vt. L. V. K a r a s e v, Metafizika sna. Son – semiotitšeskoje okno. XXVI-e Vipperovskije tštenija, Moskva, 1993, lk. 135-143..
Samas tekib too “valearusaamine” just seetõttu, et lugu ja tekst ning loo-sisesed tasandid on esitatud “pinnaliselt”, ei teki nö. sügavust või perspektiivi, milles eri tasandid võiksid üksteise suhtes reljeefselt asetuda. Kõik üteldav on lineaarne, “ülehüppeid” tasandite vahel pole markeeritud.
Ei tohiks niisiis laskuda “hullumeelsusse”, mis ei tee vahet unel ja tegelikkusel; analoogiana aga toimib teksti enese hullumeelsus, mis seisneb teksti sisulise reljeefsuse puudumises teksti vormilise tasapinnalisuse tõttu. Selles mõttes on kõik kujundlikud tekstid “hullumeelsed”, aga nende vabastamine sellest – näiteks kujundite analüüs läbi nende taandamise bukvaaltähendustele – viiks taoliste tekstide loomusest eemale; ometi püüab “Õun” kujundiks-olemisele vastu seista, tema sõnum ei ole mõeldud “hullumeelsusena” tõlgitsemiseks.
Kummalisel moel on “Õuna” jutustaja enese “hullumeelsuse” otseselt projitseerinud rongijaamas ootavasse hullumeelsesse, kes ei erista und tegelikkusest; sisuliselt on see ju jutustaja probleem.
Teine “valearusaamine”, millele tekstis otseselt ei viidatagi, oleks “Õuna” loo mõistmine allegooriana. See seisneks une ja tegelikkuse tasandite isoleerituse analoogsuses inimolemise enesessesuletusega. “Õunas” ei suuda mina-õun oma unest ärgata tegelikkusse, tema seisund ei ole ta enda poolt muudetav, ta ei saa oma olemisest väljuda. Nii ka inimene ei suuda oma olemisest teispoole astuda, ei ole võimeline oma olemisega transtsendentsis osalema. Sobilik on siin tsiteerida E. Lévinasi: “... eksistents on ainuke asi, mida ma ei suuda edasi anda; ma võin temast jutustada, kuid ma ei saa jagada oma eksistentsi. Üksildus ilmneb siin seega kui isoleeritus, mis märgib olemise sündmust ennast. /.../ Olevate [êtres] vahel võib vahetada kõike peale eksisteerimise. Selles mõttes tähendab olla enese isoleerimist eksisteerimise kaudu. Ma olen monaad sedavõrd, kui olen olemas. Ma olen ilma usteta ja akendeta eksisteerimise kaudu ja mitte mingisuguse sisu kaudu, mis minus oleks edasiantamatu. Kui ta on edasiantamatu, siis seepärast, et ta on juurdunud minu olemises, ta on privaatseim minus.”  E. L é v i n a s, Eetika ja Lõpmatus. Akadeemia, nr 3, 1996, lk. 513-514.
Enesest väljaspoolse olemisega võib suhestuda vaid teatava analüütilist laadi tunnetuse kaudu, teda “jutustades”, mida Kõiv siin teebki – ta kirjeldab olukorda kõrvaltvaatajana, õuna ja rongis magaja üksteise suhtes väljaspoolsed olemised saavad suhestuse kõrvalt. Seejuures jäetakse nende olemiste üksteises-osalematus siiski lahtiseks, sest õun ripub samas aias, mille poole rong sõidab.
“Õuna” konstruktsiooni allegooriana või mudelina käsitatavus ei pruugigi tegelikult olla valearusaamine, kuigi ehk just tolle allegooria kaudu jõuame selleni, et tekstis kujutatu omab väärtust eelkõige mitte võrdpildi või metafoorina, vaid seisundite enestena nende kogemise paratamatuses. Sest kui me lähtume allegoorias ilmnenust – et olemiste sisulist suhestatust pole ja on vaid mingi kaudne ühte struktuuri asetumine –, siis saavadki esmaseks olemisseisundid ise oma eraldatuse ja mitte nende ühilduvus üksteise suhtes.
Niisiis võib jääda mulje, et “Õunas” saavutatakse läbi kujundlikkuse selle idee väljendus, et kujundlikult ei ole seda teksti mõtet lugeda. Too mulje võib aga taas olla üks “valearusaamine”, millesse lugeja teksti keeristes satub. Teksti lõpp, mis peaks olema terviku täideviimine, on lause ”Veel täna peab meist keegi hukkuma!”. See fikseerib lõpp-olekuna väljapääsmatuse olemiste eraldatusest, samas on see lõpp fiktsionaalne (kuna “Õuna” algus oli kommentaar tollele fiktsioonile); seeläbi on loo keerdsõlmed kommenteerija vaatekohast lõpuni “välja selgitamata” jäetud, loosse on tema jutustamise ja jälgimise jooksul “sisse mindud”. Sellega muutub küsitavaks “Õuna” määratlemine raamjutustusena.
 Too “sissemindus” – fiktsiooni seletamise suubumine fiktsiooni enesesse – jätab lahtiseks, mis peaks olema keskne tasand, mille ümber kogu tekst koonduks, ja milline on kõige olulisem subjekt selles tekstis (lõpulauses on “minadest” saanud “meie”, kus ükski neist minadest pole enam esmane isegi enda vaatepunktist). Kommenteeriv ja seekaudu lugu endale allutav subjekt on juba enne lõppu loobunud teiste tasandite ülesest positsioonist, seletamise asemele on astunud kogemine ise. Lugu kaotab distantseeritud jutustaja ning näib asuvat sellele tegelikkuse astmele, kus enne oli jutustamine.
 


