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Tõmme mõistatusliku poole räägib 
meile inimese olemusest nii mõndagi. 
Evolutsiooni käigus on inimesest 

saanud jutuvestja, seoste otsija ja probleemide 
lahendaja. Meie vaimutegevus ehk juba aju 
lülitusskeem kui selline on loodud narratiive 
koostama ja lahendusi otsima. Just nimelt 
seepärast tõukab meid kõiki mängivatest 
mudilastest kuni ilmaruumi uurivate teadlasteni 
tagant uudishimu. Peamurdmist nõudvate 
küsimuste lahendamine pakub meile rahuldust 
sõltumata sellest, kas need on hommikused 
ristsõnad või fundamentaalsed vastastikmõjud 
osakestefüüsikas. Aga sellegipoolest lummavad 
meid ka mõistatused – me otsime neid, 
pühendume neile kogu hingest ja sageli peame 
paremaks, et need jääksid lahendamata. 

Niisuguste vastakate ihade olemasolu võib 
oletatavasti selgitada mõistatuse kui niisuguse 
südames paikneva pingega. Mõistatus kujutab 
endast keerdülesannet, millele võib leiduda 
lahendus, ja varjatud saladust, mida on võib-
olla võimalik päevavalgele tuua – mõistatus on 
legend, kuid selle tuumas on tõde. Mõistatus 
pakub välja võimaluse vastata, kuid pinge 
saladuse ja selgituse vahel jääb püsima.

„Teiste sõnadega – kas peale selle, mida 
me tunneme, ja selle, mida me ei tunne, 
on veel midagi?” küsib üks Harold Pinteri 

näidendi „Kojutulek” tegelane. Mõistatused 
jäävad nende kahe kategooria piirimaile 
ehk teadusharude ja maailmade vahelisele 
üleminekualale. Tõelist mõistatust iseloomustab 
mingisugune seletamatu element, mis tõstab 
ta pelga vastamata küsimuse või lahendamata 
ülesande staatusest kõrgemale. See raskesti 
määratletav omadus on olemas ka käesolevas 
raamatus kirjeldatud mõistatustel. Nad 
eksisteerivad videvikuvalguses, kus mõistatused 
ellu ärkavad, ehk seal, kus fakt kohtub 
väljamõeldisega, loomulik üleloomulikuga ning 
tavapärane pealtnäha veidraga.

Nendel lehekülgedel ära toodud juhtumid 
ei ole osalt juba oma mõistatuslikkuse tõttu 
kuigi lihtsalt liigitatavad, ent on sellegipoolest 
jaotatud nelja avarasse kategooriasse, 
mille nimetused on „salapärased kohad”, 
„seletamatud sündmused”, „kummalised 
vaatlused” ja „mõistatuslikud esemed”. 
Esimeses osas „Salapärased kohad” uuritakse 
mõistatuslikke juhtumeid, mis seostuvad 
teatavate juba iseenesest mõistatuslike 
kohtadega. „Seletamatutes sündmustes” 
võetakse lähema vaatluse alla peamiselt 
inimestega juhtunud müstilised lood ja 
iseäranis seletamatuks jäänud kadumised. 
Osas „Kummalised vaatlused” tegeldakse 
veidrate kohtumiste ja isevärki elamustega. 
„Mõistatuslikes esemetes” heidetakse pilk 

sissejuhatus
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tavatutele objektidele ning „valesse” aega ja 
kohta sattunud tehnoloogiatele.

Mõned nendest kategooriatest on paratamatult 
lõdvalt määratletud, kusjuures osaliselt on 
selles süüdi vajadus mahutada kuhugi need 
mõistatused, mis keelduvad igasugusele 
ühemõttelisele klassifitseerimisele allumast. 
Võtkem näiteks tamam shud’i juhtum, kui ühelt 
Austraalia rannalt leiti 1948. aastal surnukeha 

koos kummalise šifreeritud 
kirjakesega. Senimaani ei ole 
õnnestunud tuvastada surnu 
isikut ega teha kindlaks, 
kuidas ta tapeti ja kas ta 
üldse tapeti, rääkimata juba 
sellest, kes ta tappis; pole 
õnnestunud lahti murda 
temaga seostuvat salapärast 
šifrit ega välja selgitada, miks 
oli tal kaasas ebatavaline 
pärsiakeelne sõnum. 
See juhtum on peaaegu 
saladusliku kadumise 
vastand – ilmus välja ühe 
mehe surnukeha, kuid kõik 
teda puudutavad andmed 
jäävad kättesaamatuks, 
ehkki on olemas ahvatlevaid 
vihjeid külma sõja aegsele 
luuretegevusele ja sala-
armastusest sündinud lapsele.

Tamam shud’i juhtum on parimate 
müsteeriumide kombel ikka veel seletamata 
ega olegi tõenäoliselt lahendatav. Teistel 
puhkudel olen ma püüdnud võimaluse korral 
osutada iga üksiku keerdküsimuse oletatavale 
lahendusele, ent kõige kütkestavamad on 
siiski niisugused vintske loomuga mõistatused. 
Albert Einsteini sõnutsi „kauneim, mida 
suudame kogeda, on salapära”.

SISSEJUHATUS

Vasakul: Lihavõttesaare moai. 
Need hiiglaslikud kivikujud 
valvavad Lihavõttesaare ja selle 
kultuuri rohkeid mõistatusi.





Et olla salapärane, ei peagi koht 
tegelikult olemas olema. Müütiline 
kadunud manner Atlantis eksisteeris 

tõenäoliselt ainult vanakreeka filosoofi 
Platoni ajus, aga on sellegipoolest andnud 
tõuke terve teoreetiliste arutelude ja 
uuringute valdkonna tekkele. Stonehenge 
seevastu on vägagi ehtne ja ehkki tegemist 
on ühe kõige põhjalikumalt uuritud 
muinasrajatisega maailmas, pakub ta 
jätkuvalt uusi mõistatusi. 2015. aasta 
detsembris teatasid uurijad, et nad on 
avastanud ühe kivimurdudest, kust on pärit 
Stonehenge’i diabaaskivid, ent selgus, et 
kivid on murtud umbes 500 aastat enne 
seda, kui need Stonehenge’is kasutusele 
võeti. See tõstatab põneva võimaluse, 
et Stonehenge ise on mõne palju varem 

kusagil Walesis püstitatud rajatise koopia 
või uusesitus. 
Teised muinasaegsed paigad Nazca joonte 
maastikul kulgevatest glüüfidest kuni 
Lihavõttesaare mõtlike hiidudeni painavad 
meie kollektiivset kujutlusvõimet. Kuidas 
need harukordsed mälestised rajati ja 
mida nad tähendavad? Teistsuguseid 
küsimusi tekitavad kadunud aarete ja 
suurte saladuste oletatavad asukohad ning 
siinkohal räägime näiteks muinasjutulisest 
kulla kuningriigist El Doradost, Rosslyni 
kabeli keerukatest sümbolitest, Oak 
Islandi rahaaugust ning Rennes-le-Château 
pühast maastikust ja hämarast okultismist. 
Millised rikkused võivad nendes paikades 
peidus olla ja milliseid põrutavaid saladusi 
võivad nad endas varjata?

SALAPA
.
  
.
  RASED 

KOHAD

Vasakul: Stonehenge’i kolmikkivid suvise pööripäeva 
paiku päikesetõusu ajal.



1926. aastal märkas Limast ligikaudu 400 km lõuna 
pool Peruu põuaseid rannikutasandikke palistavates 
mägedes matkanud kohalik arheoloog Toribio Mejía 

Xesspe mäenõlvadel ja allpool laiuvates pampades midagi 
tähelepanuväärset. Välismaailmani jõudis see rabav avastus alles 
siis, kui lennukid hakkasid 1930. aastatel üle nende tasandike 
lendama ja Nazca joonte – nime andis neile Nazca ehk Nasca org, 
kus nad on kõige selgemad – olemasolu sai üldteatavaks. 

Ametlikult geoglüüfidena („maagraveeringutena”) tuntud jooni 
leidub erinevate kujundite ja mustritena avaral, üle 450 km2 
ulatuval alal nii pampades kui ka nende ümber eelmäestikus. 
Geoglüüfid jaotuvad laias laastus kahte kategooriasse: piltideks 
ja joonteks. Tuvastatud on ligikaudu 70 midagi tähendavat pilti 
ja need on enamasti biomorfid (loomade kujutised) koos paari 
antropomorfse kujundiga, aga on ka mõned lilleõied, taimed, 

NAZCA JOONED

2000 aastat tagasi Peruu kõrbesse veetud iidsed jooned 
moodustavad kujutisi ja mustreid, mida UNESCO nimetab 
üheks kõige kõvemaks pähkliks arheoloogias üldse. Aga miks on 
jooned nähtavad ainult õhust ja miks need loodi?

Aeg: u 500 eKr kuni u 700 pKr
Koht: Peruu, Nazca org

3. mo~  istatus
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puud ja argiesemed. Kujutatud loomade hulgas on mõõkvaalad, 
ämblik, ahv ja koolibri ning suurima biomorfina 285 meetri 
kõrgune pelikan. Jooned ja geomeetrilised vormid paiknevad 
pampades risti-rästi ja mõnikord kattuvad osaliselt. Nad võivad 
mitu kilomeetrit sirgelt kulgeda, ent moodustavad ka labürinte 
ja spiraale, trapetseid, kolmnurki ja ristkülikuid. On ühtlasi ka 
„teid”, mis näivad olevat rajatud suurte inimrühmade jaoks. 

Geoglüüfide loomisel on kasutatud kuivade pampade eripärasid – 
sealne rauarikkast liivast ja kruusast koosnev pealmine pinnakiht 
on aastatuhandete jooksul tumedaks tõmbunud. Pealmise kihi 
eemaldamisel tulevad nähtavale alumised heledamad kihid,  
mis muudab võimalikuks joonistamise „negatiivina”. Mujal 
maailmas geoglüüfid enamasti tuhmuksid ja häviksid kiiresti 
ilmastiku ja maakasutuse mõjul, kuid rannikutasandike 
ainulaadsete tingimuste tõttu on seal vähe tuult, vihma ja inimesi, 
kes võiksid jooni kahjustada. Geoglüüfe on valmistatud pidevalt 
pikema aja jooksul alates ligikaudu 500. aastast eKr kuni 700. 
aastani pKr. Nende loomise esimene järk oli Chavíni ajastul  

NAZCA JOONED

Ülal: Mõne kõige 
kuulsama Nazca 
kaljujoonise ja nendega 
seostuvate joonte 
paiknemist näitav kaart.
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(u 1000–400 eKr), mille jooksul tehti  
kive kokku kuhjates lihtsaid figuure, 
sellele järgnes aga Paracase ajastu  
(u 900 eKr kuni 400 pKr), mil tekkis 
isepärane kohalik kultuur ja geoglüüfe 
joonistati peamiselt mäenõlvadele. 
Suurem osa glüüfidest ja sealhulgas 
ka kõige elegantsemad biomorfid ning 
geomeetrilised kujundid ja jooned kui 
sellised on pärit viimasest perioodist  
(u 200 eKr kuni 700 pKr), kui Paracase 
kultuurist arenes edasi Nazca kultuur. 
Sellel ajastul kujunesid Nazca oru 
ümbruskonna mägede ja orgude 
linnades – nende hulka kuuluvad 
näiteks La Quebrada del Frayle, 
Cahuachi, Palpa ja Ingenio – välja 
kudumis- ja keraamikaoskusega silma 

torganud keeruline usu- ja kunstikultuur ning nutikad võtted 
põllupidamiseks põuasel maal. 

SUURIM ASTRONOOMIATEATMIK MAAILMAS
Nazca joonte avastamisega kaasnes ilmselgelt üks mõistatus: 
tegemist on suurejooneliste ja keerukate tohutute mõõtmetega 
kunstiteostega, mille loomine pidi nõudma ühist ettevõtmist ja 
ülimat vaeva, kuid mis on esmapilgul vaadeldavad üksnes õhust. 
Kuidas nende loojad sääraseid vägitükke kavandasid ja teostasid, 
kelle silmadele need olid määratud ja milline oli nende ülesanne?

Ehkki arusaam, et jooned on nähtavad ainult õhust, on 
kergesti kummutatav eksiarvamus, ei ole see ära hoidnud 
mõne kütkestava uitteooria sündimist (vt lk 27). Tegelikult olid 
mäenõlvade glüüfid ilmselt tehtud lauskmaalt vaatamiseks ja 
lauskmaaglüüfid olid nähtavad ümbritsevatelt mägedelt, kuigi 
võib-olla saavad nad oma tõelist ülesannet täita ainult siis, kui 
neid vaadeldakse märksa lähemalt (vt allpool). 

Ülal: Valik Nazca kõige 
rabavamaid biomorfseid 
glüüfe.

LAHENDAMATA MÕISTATUS 3
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Esimene tõsisem teooria geoglüüfide funktsiooni kohta oli 
arheoastronoomiline (muinasastronoomiat puudutav) ja see 
pani ette, et Nazca jooned on nagu Stonehenge ja paljud teisedki 
klassikalised paigamõistatused seotud astronoomia, taevakehade 
liikumise ning iseäranis pööripäevadega. Selline tõlgendus sai 
alguse ühest Lõuna-Ameerikas muistseid niisutusviise uurinud 
ja esimeseks tõsiseks Nazca joonte uurijaks saanud Ameerika 
arheoloogi Paul Kosoki vaatlusest. Kosok tõstis 1941. aasta 
22. juuni õhtul ehk päev pärast talvist pööripäeva (Nazca asub 
lõunapoolkeral) pilgu joonelt, mida ta parajasti uuris, ja avastas, et 
vaatab otse piki sedasama joont paistvasse loojuvasse päikesesse. 
Kosok pani paljude tähtsamate glüüfide jaoks paika nende 
astronoomilise joondumise või tähenduse ja nimetas risti-rästi 
kriipse täis veetud pampasid suurimaks astronoomiateatmikuks 
maailmas. Tema järel võttis sellise tõlgenduse omaks sakslanna 
Maria Reiche.

RITUAALNE LAVA
Kuigi arheoastronoomiline seletus oli alguses valdav inter-
pretatsioon, on see nüüd suurel määral unarusse jäänud. 

All: Vaade linnulennult 
mõnele joonele ja 
tänavale. Laiemad 
figuurid võisid täita 
rahvakogunemiste ajal 
rituaalse lava ülesannet.

NAZCA JOONED
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Ameerika astronoom Gerald Hawkins analüüsis juba ammusel 
1968. aastal jooni arvutiga ja tegi kindlaks, et mingisuguses 
astronoomilist tähendust omavas suunas ei kulge need rohkem, 
kui kulgeksid puhtjuhusliku asetuse korral. 1970. aastatest saadik 
on uurijate uus laine kujutelmale joonte loojatest kui muistsetest 
tähetarkadest selja pööranud ja keskendunud rohkem sellele, mis 
pidi olema joonte tegijatele kõige tähtsam – vesi. Kõrbe ja elus 
püsimise piirimail elava ühiskonna jaoks pidid esikohal olema 
vihmasadude aegu ja veeallikaid puudutavad teadmised ning vett 
ja viljakandvust ümbritsevad riitused ja uskumused. 

Maadeuurija ja teadlane Johan Reinhard oletab: „Näib olevat 
tõenäoline, et enamik jooni ei osuta millelegi geograafilisel 
ega taevasel silmapiiril, vaid viivad pigem paikadesse, kus 
korraldati vett ja viljasaaki andvaid kombetalitusi.” Seda 
tõlgendust toetab ka arheoloogiline tõendusmaterjal. Mõned 
glüüfid lõpevad tseremoniaallavade juures, ümbritsevad neid või 
väljuvad nendest kiirtena ning nendest lavadest on leitud sinna 
maetud ohvriande, näiteks Peruu muistses kultuuris üldiselt vee 
ja viljakusega seostatud merikarbi Spondylus karpe. Glüüfide 
lähedusest on avastatud ka istuvas asendis inimohvreid – need on 
noored mehed, kellel on pea otsast lõigatud ja ära viidud; sellist 
kommet on aga taas seostatud vihma- ja viljakusriitustega. Ühel 
inimohvril oli kaasas purk, millel kujutatakse koljust võrsuvat 
puud. Viimase aja uurimistöö glüüfidega on samuti esile tõstnud, 
kui oluline on joonte tõlgendamisel puhtfüüsiliselt neid mööda 
kõndida. Joontel kõndimine võis olla osa ühisest tegevusest ja 
vaatemängust, mis sidus ühte maastiku, rituaali, uskumuse ja 
inimsuhted. Joonte tõeline ülesanne võis seega olla toimida vee ja 
viljakusega seotud kombetalitustel osalejate ja pealtvaatajate jaoks 
tseremoniaallavana.

LAHENDAMATA MÕISTATUS 3
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NAZCA JOONED

ainult ülevalt.” Heitnud kõrvale mõtte, 
et Nazca ehitajad võisid „selle tohutu 
vaeva ette võtta, ilma et oleksid isegi 
näinud, mida nad teevad”, lõi Woodman 
teooria, et Nazcas olid olemas muistsed 
kuumaõhupallid, ja valmistas ühe 
säherduse üksnes tollastest materjalidest. 
Tema õhupall suutis küll mõne minuti 
lennata, kuid üldiselt peetakse seda 
teooriat tühipaljaks kuumaks õhuks.

Võib-olla kõige kuulsam 
teooria Nazca joontest kuulub 

„ürgastronautika” ja „Tuleviku-
mälestustega” tuntuks saanud Erich von 
Dänikenile. Von Däniken pakkus välja, 
et vanaaja kunstiteostes ja müütides 
esinevad jumalasarnased olevused on 
tulnukatest astronaudid, ja oletas, et 
Nazca geoglüüfid meenutavad lennuradu 
seepärast, et nad ongi muistsete 
astronautide maandumisrajad – ehkki 
pampade lahtine ja konarlik kruus 
ei näi olevat just kõige kohasem pind 
oma kosmoselaeva maandamiseks. 
Teiste teooriate hulka, mis tuginevad 
eksiarvamusele, et glüüfe on võimalik 
tõeliselt hinnata üksnes taevast, 
kuuluvad oletused, et neid tegid iseenda 
jaoks uimastite mõjul või lovesse 
langedes astraalreisidel (kehavälised 
kogemused, mille puhul teadvus suudab 
õhus lennata ja kõike kõrgemalt vaadata) 
käivad nõiad, ning maadeavastaja 
ja õhusõitja Jim Woodmani ideed. 
Ta nimetas neid jooni tohutuks 
piltmõistatuseks ja väitis veendunult: 
„Maapinnalt te lihtsalt ei näe midagi. 
Õiget hinnangut on sellele võimalik anda 

(LENNUKAID)
TEOORIAID
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Ülal: Ürgastronautika teooria pooldajad on 
innukalt kinni haaranud sellest Astronaudiks 
kutsutavast antropomorfsest glüüfist.





Selles peatükis uuritakse inimeste, 
asjade ja erakordsete nähtuste 
seletamatuid kadumisi ja ilmumisi. 

Vaatluse all on inimesed, kelle saatust 
varjab tihtipeale saladuseloor, mis muudab 
nad ülimalt huvitavaks, kuid tekitab ka 
muret. Kuidas on võimalik jälgegi jätmata 
kaduda ja kas niisugustel kadumistel on 
ka mingisugune süngem tähendus? Siin 
saate teada muistsest Pärsia sõjaväest, kelle 
kõrb endasse neelas. Te loete huvitavatest 
paralleelidest selle vahel, kuidas kadusid 
Mary Celeste’i meeskond ja reisijad 
1872. aastal ning Šotimaa Eilean Mòri 
saare tuletornivahid 1900. aastal. 
 
Selliste merega seotud saladuste kõrval 
on ka mitu õhuvalla mõistatust, mis 
ulatuvad lennukite, reisijate ja lendurite 

kadumisest – nende hulgas on näiteks 
kõige hulljulgem lennukikaaperdaja 
ajaloos, keda tuntakse valenime D. B. 
Cooper all ja kes hüppas 1971. aastal 
reaktiivlennukilt alla pärast seda, kui oli 
välja pressinud 200 000 dollarit – kuni 
1908. aastal Siberis terve metsa maha 
niitnud taevase hiigelplahvatuseni. Juttu 
tehakse ka kahest kõige kummalisemast 
väljailmumisest ajaloos – need on veider 
poiss Kaspar Hauser, kes saabus nagu mõni 
romaanikangelane ja kelle elulugu võiski 
olla välja rebitud raamatulehekülgedelt, 
ja Austraalia rannast leitud tundmatu 
surnud mees, kellel ei olnud kaasas midagi 
mainimisväärset peale paberitükikese, 
millel olid pärsiakeelsed sõnad tamam shud 
(„see on lõppenud”).

seletamatud 
su

..
ndmused

Vasakul: Amelia Earhart valmistub 1937. aastal istuma 
oma Lockheed Electrasse enne nurjunud katset ümber 
maailma lennata.



Mary Celeste (tänapäeval kirjutatakse sageli vääralt 
Marie Celeste) alustas oma elukäiku 1860. aastal Nova 
Scotias Amazonina ning elas seejärel üle terve rea 

hädasid ja kurbmänge: ta sõitis madalikule, süttis põlema, käis läbi 
paljude kaptenite käe alt ning oli segatud mitmesse pankrotti ja 
surmajuhtumisse. Pärast madalikult päästmist sai ta 1868. aastal 
endale uue nime.

1872. aastal oli tema kapten Benjamin Spooner Briggs, kes oli ka 
aluse üks omanikest, ja novembri alguses lastiti Briggsi juhtimisel 
New Yorgis laevale 1701 vaati tööstuslikku piiritust, et viia see 
üle Atlandi ookeani Itaaliasse. Kapteniga olid sellel saatuslikul 
reisil lisaks seitsmele meeskonnaliikmele kaasas ka tema naine 
ja tütar. Kedagi nendest ei nähtud pärast lahkumist New Yorgist 
5. novembril enam kunagi.

MARY CELESTE

Mary Celeste oli keset ookeani leitud Ameerika brigantiin, mille 
meeskond oli hüljanud, ehkki alus oli piisavalt merekõlblik, et 
kas või „maailmale tiiru peale teha”. Laeva nimi on pärast seda 
muutunud saladuslike kadumiste üldnimetuseks.

Aeg: 1872
Koht: Atlandi ookean Assoori saarte läheduses

14. mo~  istatus
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MEREL HÜLJATUD
Täpipealt üks kuu hiljem ehk 5. detsembril märkas Briti laeva 
Dei Gratia meeskond Atlandi ookeanil Assooride lähistel triivivat 
alust. Selle purjed olid viletsas seisundis ja kui laeva meeskond 
hüüetele ei vastanud, saatis kapten Morehouse madruste salga 
asja uurima. Nad otsisid kogu laeva läbi, ent ei leidnud ainsatki 
elusat hinge. Laev ise oli tähelepanuväärselt merekõlblik. Ta oli 
küll kaotanud fokkmasti kaks alumist purje, mis olid raadelt 
puhutud, kuid teised purjed olid maha võetud, kokku pandud 
või heisatud. Osa taglasest oli katki või tuulest minema viidud ja 
mõned luugid olid pealt võetud ja kõrvale tõstetud, ent pealuugi 
kate oli senimaani liistudega kinnitatud. Trümmis ei loksunud 
kuigi palju vett, aga joogiveetankides oli seda palju ning suurem 
osa proviandist oli alles ja riknemata. Mingisugust põhjust laeva 
hülgamiseks ei olnud näha ja selgitust ei pakkunud ka logiraamat 

MARY CELESTE

All: Gravüür maha
jäetuna leitud Mary 
Celeste’ist. Pange tähele, 
et suurem osa purjedest 
ja taglasest on heas 
seisukorras.
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kapten Briggi kajutis. Viimane sissekanne oli niisugune: 
„Esmaspäev, 25. [november]. Kell viis ESE Santa Maria saar. 
Kell kaheksa saare idapoolne punkt SSW kuue miili [11 km] 
kaugusel.”

Oli ilmne, mis meeskonnaga vähemalt alguses juhtus: julla 
(tavaliselt pealuugile kinnitatud väike purjepaat) oli kadunud 
ja osa reelingust ühes pardas kõrvaldatud nähtavasti selleks, et 
jullat vette lasta. Laevalt puudusid ka kronomeeter, sekstant, 
veokiri ja navigatsiooniteatmik ehk teisisõnu need asjad, mis 
kiirel lahkumisel kaasa haarataks. Aga see tõi endaga lihtsalt 
kaasa palju suurema mõistatuse: mis sundis kaptenit täiesti 
merekõlblikku laeva keset ookeani maha jätma ning koos 
seitsme laevamehe ning oma naise ja kaheaastase tütrega 
pisikesse paati pugema?

Dei Gratia kapten Morehouse saatis väikesearvulise meeskonna 
Mary Celeste’i Gibraltarisse toimetama. Iseäranis laeva seisu
korda ja puutumata lasti arvestades võisid kapten ja tema 
mehed loota külluslikule priisitasule. Kurval kombel paiskasid 
just nimelt need asjaolud Dei Gratia meeskonna süüdistuste, 
kahtlustuste ja kohtuliku uurimise keerisesse. Briti Gibraltari 

All: Kaart Mary Celeste’i 
ja Dei Gratia enam
vähem rööbitise kursiga 
kuni nende kohtumiseni 
5. detsembril.

Kõrvalleheküljel: Noor 
Arthur Conan Doyle. 
Tema üks esimesi edukaid 
kirjandusteoseid oli Mary 
Celeste’i mõistatusel 
põhinenud jutustus.

LAHENDAMATA MÕISTATUS 14

(88)

25. nov

USA

Kanada

Atlandi ookean

Mary Celeste’i teekond

Dei Gratia teekond

New
York

Suurbritannia

Prantsusmaa

Hispaania

Maroko

5. dets
38° 20’ N
17° 50’ W

19. nov

Asus teele 
7. nov

Asus teele 
15. nov 24. nov 30. nov

24. nov

25. nov



peaprokurör Frederick Solly
Flood arvas loo üksikasju 
teada saades, et tegemist on 
kuriteoga. Esialgu oletas ta, et 
Mary Celeste’i meeskond jõi 
ennast lastist purju ning tappis 
kapteni ja tema perekonna, kuid 
selle teooria kummutas tõsiasi, 
et lastiks oli denatureeritud 
(keemiliste lisaainetega) piiritus, 
mis oleks põhjustanud enne joobe 
saabumist ägedaid haigusnähte. 
Seejärel pakkus Flood välja, et 
Morehouse ja tema meeskond on 
süüdi mõrvades ja piraatluses, 
ning ehkki nad vabastati lõpuks 
kõikidest kahtlustustest, olid 
Floodi veidrad hoiakud aidanud 
Mary Celeste’i mõistatusel laialt 
tuntuks saada. Loo võtsid üles 
ajalehed ja 1884. aastal pühendas 
Arthur Conan Doyle sellele 
jutustuse „Habakuk Jephsoni 

ülestunnistus”, mis oli tema üks esimesi kirjatöid ja sai väga 
populaarseks. Doyle kirjutas laeva nimeks ekslikult Marie Celeste 
ja kuigi tegemist on ilukirjandusega, on tema versiooni palju 
korratud kui ülevaadet tegelikest sündmustest.

MITTE ÜKSKI INIMMÕISTUS
Ameerika Ühendriikide konsul Gibraltaris Horatio Sprague 
kirjutas 1887. aasta juulis: „Mary Celeste’i juhtum on 
jahmatamapanev, kuuludes nähtavasti selliste mõistatuste hulka, 
milles mitte ükski inimmõistus ei suuda piisavalt sügavale tungida, 
et seletada aluse hülgamist ning kapteni, tema pere ja meeskonna 
kadumist …” Inimmõistus on sellegipoolest püüdnud palju kordi 
sellesse mõistatusse tungida. Ekstravagantsemaid teooriaid kõrvale 
jättes (vt lk 91) on ilmne, et seletust ei vaja küsimus, kuidas 

MARY CELESTE
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meeskond laevalt lahkus – on selge, et nad istusid jullasse –, vaid 
miks lahkus? Eeldatavasti arvasid nad, et miski ähvardab laeva ja 
julla on kõige turvalisem variant. Piirituselast oli silmanähtav oht. 
Kui meeskond jõudis veendumusele, et alkoholiaurud on vaatidest 
lekkinud ning võivad iga hetk süttida ja plahvatada, jättis ta laeva 
maha.

Üks teooria oletab, et laev sattus kokku vesipüksiga ehk väikese 
tornaadoga, mis tekitas õhurõhu järsu languse teki kohal. 
Väikesed luugid võisid seetõttu üles paiskuda, pannes meeskonna 
uskuma, et süüdi on paisuvad alkoholiaurud (sellega oleks 
seletatav ka luukide asend). Ühtaegu võis rõhulangus viia rivist 
välja pilsivee mõõdiku, mis näitas ekslikult, et vesipüksis läbi 
raputatud laeva on voolanud väga suur kogus vett. Tänapäeva 
laevakaptenil David Williamsil on teooria, et Mary Celeste’i 
tabasid veealuse maavärina tekitatud lained, mis sundis 
kabuhirmus meeskonda laeva hülgama.

Oli siis põhjus milline tahes, aga meeskond tõttas jullat vette 
laskma ja selle pardale minema, peatudes ainult selleks, et kahmata 
kaasa põhilised navigatsiooniriistad. Kergendustunne nägemisest, 
et laev ei plahvata ega upu, pidi olema üürike, kuna neid Mary 
Celeste’i küljes hoidnud liin katkes miskipärast ja jättis nad merele 
hinge heitma. 1873. aasta 16. mail teatas üks Liverpooli ajaleht, 
et Hispaania rannikul uhuti randa kaks parve, millel olid nende 
külge seotud surnukehad ja Ameerika lipp. Kuigi tollal seda lugu 
ei uuritud, on oletatud, et tegemist oli Mary Celeste’i meeskonna 
maiste jäänustega. Laev ise elas veel rohkem kui kümme aastat ja 
ületas palju kordi Atlandi ookeani, kuigi säilitas ebaõnne toova 
aluse maine. 1885. aastal sõitis ta madalikule ning tema viimane 
omanik Gilman C. Parker põletas laeva kindlustuspettust toime 
pannes. Ehkki Parker pääses ühe vormivea tõttu süüdimõistmisest, 
avaldas Celeste’i needus vist temalegi mõju, sest ta suri vaese ja 
põlatuna.
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Üks 20. sajandi algupoolel 
populaarne olnud teooria pani 

laevameeste kadumise hiidkaheksajala, 
seitsmejalgse Krakeni või mõne 
samalaadse merekoletise süüks. Hiljem 
asendus koletis tulnukate ja praegu 
levinud teooriaga, et Mary Celeste’i 
meeskonna röövisid just nimelt nemad. 
Veel üheks süüdlaseks on peetud 
veekeerist või Bermuda kolmnurga 
kummalist väge, kuigi Assoorideni see 
hüpoteetiline piirkond tegelikult ei ulatu. 
Ükski nendest teooriatest ei seleta, miks 
puudusid julla, navigatsiooniriistad ja 
lisaks ka veel laevapaberid.

(LENNUKAID)
TEOORIAID

(91)

MARY CELESTE

Paremal: See kuulus 19. sajandi illustratsioon 
laeva ründava hiidkalmaariga esindab tollaseid 
uskumusi merel varitsevate ohtude kohta.


