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MÕISA MÕTE
Ilu kvaliteedi üle juurdlevad inimesed kõikidel aegadel; 
vaatamata sellele, et kui küsida neiltsamadelt kõige veen-
dunumatelt maitseekspertidelt, kust pärineb ilu või mis on 
selle tähendus, selle tegelik idee või täpne definitsioon: kas 
see on midagi absoluutset või siis vastupidi, relatiivset, kas 
on olemas ilu põhjustanud alust, muutumatut ja igavest 
ilu, mis võiks olla eelduseks sõltuvale ilule; või siis on ilu 
varjul moe- ja maitseotsustes, erinevates tunnetes, tuleb 
tunnistada, et keegi ei tea midagi ilu tõelisest olemusest.1

1 „Beau” („Ilu”) – Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, II, B–Cez (Paris, 1752), lk 169. 
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Hea lugeja!
Raamat, mille avad, kõneleb mõisast, ühest Eesti elu ja maastikku 
aastasadade vältel kujundanud fenomenist, mille mäluringid on 
alles nii looduses kui ka inimese kultuuriteadvuses. Mõisad kata-
vad maad tiheda võrguna ja annavad endast teada läbi visuaalsete 
märkide ja verbaalsete tekstide, mis vaatamata sellele, et nad nii 
mõnigi kord võivad olla peaaegu kustunud, oleme valmis lugema. 
Mõis on andnud siinsele ruumile mõõtme ja ajale suuna, saatnud 
lahutamatu kaaslasena eestimaalase igapäevaseid toimingud, kuid 
kutsunud samas vaatama kõrgemale ja kaugemale, nägema läbi 
meeltega hoomatava tegelikkuse ja otsima meid ümbritsevatele 
artefaktidele laiemat seletust. Samahästi kui silma ja käega kom-
batav reaalsus, on mõis idee, mis on läbi elude ja sugupõlvede 
innustanud siinset inimest pürgima üha suurema valguse ja ter-
viklikuma maailmapildi poole, kõnelema päriskividest, millest 
mõisahooned on kokku laotud, ja vaimukividest, mis juhatavad 
meid teadmiseni, mida päriselt ei ole keegi näinud ja mis nagu 
maalikunstniku poolt loodu seisab, nagu oleks elus; aga kui midagi 
küsida, vaikib ta täies väärikuses2. 

Igasugune teadmine tugineb otsingule. See on reis, mille võtame 
ette omaenese vastutusel. Valged verstapostid, mis ääristavad täna-
seni meie vaimumaastikku, pärinevad valgustusajastust, mil meid 
ümbritsev maailm jagati suuremateks ja väiksemateks tükkideks 
ja paigutati ajaloo sahtlitesse, millest igaüks sai peale oma sildi.  

2 Platon, Phaidros, 275e. Tõlgitud: Platon (2003), Teosed, I (Ilmamaa), lk 353.

Käravete mõisahoone. Vaade üle paisjärve Piibe maanteelt. Foto: 2020. 



M Õ I S A  M Õ T E1 2

Igasuguse klassifitseerimise lahutamatu kaaslane on nimetamine.3 
Teaduse eesmärgiks on luua meist väljapoole jäävast ja korrastamata 
kõiksusest mõistusele allutatud süsteem ja allutada see reeglitele, 
mille üksikelemente on võimalik mõõta ja kaaluda, seada ritta ja tul-
padesse, kõnelda arukal moel struktuurist. Inimese lõputu tahe leida 
üles vaimsete ja füüsiliste tõsiasjade vahelised seosed on suunanud 
intellekti aristotelliku järjekindlusega hoidma kinni põhjuste ahelast –  
sellest, mis ühe keeruka tunnetusliku protsessi lõpptulemusena 
lubab meil kõnelda abstraktsete mõistete kaudu ja sõnade abil, mille 
kasutamisõiguse pärast võistlevad erinevad teadusinstitutsioonid 
ja koolkonnad. Teadusloomingu kõrgmägedes kohtuvad mõisted 
ja distsipliinid, mis vormi valatuna on võõrandunud inimesele eos 
antud kognitiivsest kogemusest ja leidnud turvalise kodu erinevates 
diskursuslikes metoodikates. Nagu on öelnud Umberto Eco, seisavad 
teadus ja kunst – ja seda vaatamata nende kokkupuutepunktidele 
kõrgema tõe eneseväljendusena – fundamentaalselt erineval alusel. 
Neist esimese ülesanne on avada ja teha avalikuks ja teise eesmärk 
jätta öeldu kohale rippuma saladuse loor. See, mis teeb teosest teose, 
ei ole mitte tema avatus, vaid tema suletus […], mis kord autori poolt 
looduna evib teatud jäikust, nii-öelda kristallilikku jäikust.4 

Kirjutades mõisast, kirjutame millestki, mis on sellest, mida 
arvame end teadvat, mitte üksnes suurem, vaid ka mitmekülgsem 
ja vastuolulisem; mis ilmub silme ette ettekujutuse ja fantaasia-
pildina, mida oleme otsustanud taas kord läbi elada. Mõisaaias on 
minevik värvilise saanivaibana alles, kattes esimese lume aegu 
kinni haavad, mis kõnelevad meile elatud eludest ja Eestimaad 
räsinud saatusest, kus inimene on jonnaka järjekindlusega asunud 
ikka ja jälle teele suurema ja ilusama poole, et siis tagasi jõudnuna 
peatuda koduväravas. Eesti mõisatest on kirjutatud kümneid raa-
matuid. Miks peaksime siis taas kord alustama algusest? Ja mis 
veelgi olulisem – kuidas kujutada ette hetke, kui meid ennastki ei 
olnud, kui mõisas toimetasid härra ja proua, perepojad ja -tütred, 
teenijad, kellest igaüks väärib oma lugu ja kõik koos saagat, mis 
tooks ajalootolmust esile mitte varjud, vaid elava hinge. 

3 Tamm, Marek (2008), „Quo vadis, humaniora?”, Keel ja Kirjandus, 8–9, lk 578. 
4 Eco, Umberto (2005), Lector in fabula (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus [esmaväljaanne 

1979]), lk 14. 

Talv Harjumaal Aruküla mõisas. 
Kolmest suunast kulgevad mõisamaja 

ette puiesteed. Foto: 2020. 
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Porkuni
Keskajal oli Porkunis linnus, mida hobuloogana ümbritses järv, 
kust vanarahva pärimuste järgi olevat südaöösiti loitnud tuleval-
gust. Sama kiiresti kui süttis, olevat see ka kustunud. Mõisa poole 
nähtud suundumas mustade kübaratega mehi, õhtukleitides daame 
ja kummalisi kapjadega poolinimesi ja poolkuradeid, kes kadusid 
vana lossi juures tornivärava alla ja ilmusid taas nähtavale täna-
seks ammu unustatud perekonna matmispaigas. Wilhelm Siegfried 
Stavenhageni albumist leiame loo, kuidas kord üks raske koormaga 
hobune olevat linnuseõuel langenud haigutavasse auku, kust päe-
vavalgele ilmunud võlvitud maa-alune ruum oli täis tulekahjus 
kõrbenud vilja. Seejärel lasknud toonane omanik Otto Wilhelm 
von Essen sügaviku taas kinni ajada. 

Trotslikult tugevana seisavad tornimüürid püsti tänaseni. Torni 
alumised kaks korrust on nelinurksed ja ülemised kaks kaheksakan-
dilised. Ehitatud on see kohalikust Porkuni paekivist. Uuemal ajal torn 

Porkuni linnuse vaade. Gravüür 
Wilhelm Siegfried Stavenhageni 
rmt-st: Album baltischer Ansichten, 
3: Album ehstländischer Ansichten 
(Darmstadt: Lange, 1867).
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restaureeriti ja kaunistati tornikellaga. Nüüd saab külastaja otsustada, 
kas ta söandab ronida mööda kõikuvate käsipuudega kivist treppi 
üles gooti kaunistuste ja laskeavadega platvormile, kust pilk haarab 
ümberkaudseid kaugusi […]. Vana tammetüve ümber keerdub pink, 
millele võib hetkeks puhkama nõjatuda.688 

Porkunis oli linnus juba muinasajal. 1249. aastal läänistas 
Taani kuningas Erik Tallinna piiskopile Porkunis 40 adramaad.689 
Seda seniks, kuni Virumaal veel oma piiskopkonda polnud, mis 
lõppkokkuvõttes aga jäigi rajamata. Elu võttis ilmet 15. sajandil, 
kui mõjuvõimsal ordumeistril Bernhard von der Borchil (ka Borg) 
õnnestus paavsti juures välja kaubelda oma lellepoja (mõnes 
allikas venna), varem ka Saare-Lääne ja Lippe toompraostiks ja 
Tartu toomhärraks nimetatud Simon von der Borchi määramine 
Tallinna piiskopiks (ametis 1471–1483). Simon saabus Eestimaale 
koos oma venna Friedrichi poegade Wilhelmi ja Ludolfiga, kellele 
ta jagas Porkuni kandis heldekäeliselt maid. Ajad olid rahutud. 
Poliitilistes nägelemistes ristasid piigid Liivi ordu ja Riia piis-
kop. Toetust otsides rändas Simon Königsbergi ja Rooma vahet: 
1476. aasta veebruaris oli ta Haapsalus, juunis 1477 juba Roomas, 
sama aasta oktoobris Königsbergis, novembris Riias, järgmise 

688 „Borckholm” – Stavenhagen (1867), Album baltischer Ansichten, 3: Album ehstländischer 
Ansichten. 

689 Johansen (1933), Die Estlandliste des Liber Census Daniae, lk 316.

Porkuni vaade.  
Johann Carl Emanuel von Ungern-

Sternbergi seepiajoonistus, 1824. AM.

Vapikivi Tallinna piiskopi ja Borchide 
suguvõsa vapiga. Joonistus Eduard 

Philipp Körberi käsikirjalisest teosest 
Vaterländische Merkwürdigkeiten, I 

(1802). Eesti Kirjandusmuuseum. 



K I R I K U  VA L D U S E D .  K L O O S T R I D ,  P I I S K O P I L I N N U S E D  J A  - M Õ I S A D 3 0 7

aasta märtsis Tallinnas, augustis Paides, septembris taas Tal-
linnas.690 Sõlmiti ja murti lepinguid. Maale ähvardas tungida 
venelane. Kroonik Russow kirjeldab, kuidas Bernhard von der 
Borch ajas korraga jalule sada tuhat meest välis- ja pärismaiseid 
sõdalasi ja talupoegi ning tungis nendega Venemaale, riisus seda 
maad tohutult ja põletas maha Pihkva eeslinna; muud aga ta ei 
saanud ära teha.691 

Osava diplomaadina saavutas Simon enda määramise paavsti 
nuntsiuseks Poolas, Taanis, Preisi- ja Liivimaal, Rootsis, Leedus 
ja Hansa Liidu maades. Tema ajal omandas Porkuni ülemaalise 
strateegilise tähtsuse. Piiskopi maja ehitati välja ka Kiviloole, suu-
rendades sellega kaunisti Tallinna piiskopkonda.692 Borchide järgi 
sai Porkuni ka oma nime – sks Schloss Borkholm – Borchide saar 
või kindlus jõesaarel. Kerkis hiiglaslik, rohkem kui 100-meetrise 
küljepikkusega ebakorrapärane laagrikastell. Linnuse väravatorni 
portaali kohale riputati raidkivivapid Tallinna piiskopi risti ja tema 

690 Kaljundi, Jevgeni (2010), „Porkuni linnus” – Unustatud linnused, pühakojad ja piiskopid, 
Jõhvi Muuseumi toimetised, V (Jõhvi), lk 21.

691 Russow, Liivimaa kroonika, lk 61. 
692 Samas, lk 62. Tallinna piiskoppide valdusena märgitakse Kiviloo mõisat juba 1413. aastal. 

1474. aastal piiskop Simon von der Borchi ajal kandis paik Kiviloo lossi (sks Schloss 
Fegefeuer) nime (Nachrichten über das Geschlecht Ungern-Sternberg: Nachtrag zu den 
Urkunden, I: Urkunden bis 1575 incl., aus authentischen Quellen gesammelt von Rudolf 
von Ungern-Sternberg zu Birkas; im Autrage der Familie ergänzt von Paul Freiherrn 
von Ungern-Sternberg (Dorpat: C. Mattiesen, 1911), lk 93).

Kiviloo linnus. 
Johann Carl Emanuel von Ungern-
Sternbergi seepiajoonistus, 1824. AM.
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võimu regaalide, piiskopi pea ja Borchide suguvõsa kolme linnuga, 
viimaste kohal daatum anno dm LXXIX (s.o 1479).693 

Virumaal oli Porkuni üks võimsaimaid linnuseid. Müüride 
tugevdamiseks oli ehitatud seitse Tallinna linnamüüri torni-
dega sarnanevat hoburauakujulist torni.694 Porkuni sümboliks on 
nelinurkse põhiplaaniga (7,5 × 7,5 m), ülal polügonaalse kujuga 
väravatorn, mille juba 19. sajandi algul lasi korrastada Porkuni 
mõisnik Karl Gustav von Baumgarten. (Viimati restaureeriti torn 
1982. aastal. 1992 avati selles paekivimuuseum.) Samal ajal ehitati 
ümber ka piiskopi eluruumid. Avara sisehoovi keskel asus omapä-
rase polügonaalse kujuga väljavenitatud koorilõpmikuga kirik.695 
Seljaga vastu linnuse välisseina seisid hobusetallid, aidad, relva-
kojad. Nagu kirjutab mõnda aega naabruses Kiltsi mõisas kodu-
õpetaja ametit pidanud Eduard Philipp Körber, asus väravatorni 

693 Pabst, Eduard (1857), „Borcholm und Fegefeuer”, Inland, 35, lk 579–580.
694 Tuulse (1942), Die Burgen in Estland und Lettland, lk 304. 
695 Hansen, Georg von (1896), „Ordens- und bischöfliche Schlösser Ehstlands”, Revaler 

Beobachter, 32–34, lk 21.

Porkuni linnus ja mõis. Vaated idast, 
lõunast ja läänest. Rootsi sõjaarhiiv, 

SE/KrA/0406/28/005/002. 
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portaalist paremal piiskopi palee (Palast) koos vastuvõtusaaliga 
(Bischofs Audienz Saal), mille võlvkaare alla olid samuti riputatud 
Tallinna piiskopkonna ristide ja Borchide kolme kaarnaga vapid. 
Samas saalis asus veel üks, kahe karjasekepi ja kahe mõõgaga 
vapp, mille Johann Christoph Brotze on omistanud piiskop Johann 
Blankenfeldile (oli nii Tallinna, Tartu kui ka Riia piiskop), ägedale 
reformatsioonivastasele, kes olevat võtnud ette ka Porkuni kind-
lustuste tugevdamise.696 Mõnda aega oli vapp kadunud, kuid leiti 
üles 1886. aastal Valgejõe süvendamistöödel, misjärel see müüriti 
kohaliku mehe Jakob Meelmanni õuel valmiva laudahoone seina.697 

1558. aastal, nagu sellest jutustatakse Vene leetopissides, jõudsid 
Vene väed vürst Pjotr Šuiski juhtimisel Rakvere ja Porkuni alla, 
vallutasid mõlemad linnused ning pärast päev-kaks kestnud suur-
tükituld põletasid Porkuni maha. 1561. aastal võtsid lossi üle Rootsi 
väed Claus Christenson Horni juhtimisel. 1628. aastal läänistas 
Gutav II Adolf Porkuni Tiesenhausenitele. Tiesenhausenite ajal 
laiendati mõisapõlde. Osteti naabruskonnast juurde käputäis mõi-
said ja omandati 1669. aastal terve Rakvere linn. Rootsi sõjaväeinse-
neri Samuel Waxelbergi 1683. aasta plaanil698 on varemetes Porkuni 
linnuse ümber kasvanud mõisaasula – härrastemaja, mille katuse-
harja kroonisid kõrged korstnapiibud, kaks elumaja, rohkearvuliselt 
kõrvalhooneid. Piiskoppide residents kadus mõttest ja meelest. 

Taas kord tärkas huvi vana linnuse vastu valgustusajal. Magnus 
Detloff von Tiesenhauseni (1728–1804) ajal võeti ette arheoloogi-
lised kaevamised. Kiriku kohalt leiti kaheksakandiline ristimis-
kivi699, linnuse lähistelt nn Taani kuristikust neli suurt vanaaegset 
kannu700. Saja aasta jooksul, mil maal oli Vene tsaaride all valitse-
nud rahu, sai Porkunist nii nagu paljudest teistestki aadlimõisatest 
edukas põllumajanduslik majand, kus 18. ja 19. sajandi vahetusel 
oli välja ehitatud suurejooneline ansambel kivist härrastemaja, 
häärberi, hobusetalli ja lehmalauda, aidahoone, nuumhärgade talli, 
tuuleveski, möldrimaja, viinaköögi, linnaserehe ja rehehoonega. 

696 Brotze, Estonica, lk 472.
697 2004. aastast on kivi linnuse väravatornis asuvas Porkuni muuseumis. 
698 Östersjöprovinserna. Borkholm. Prospect aff Slottet Borckholm (SE KrA 0406/28/005/002). 
699 Ernist, J. (1924), „Porkuni loss”, Odamees, 1(15), lk 9. 
700 Wirumaa: maakonna minewikku ja olewikku käsitaw koguteos, toim Ernst Rosenberg 

(Rakvere: Virumaa maakonnavalitsus, 1924), lk 350.

Johann Christoph Brotze kogudest 
pärit joonistus põletatud valgest 
savist kannust, mille kammerhärra 
Magnus Detloff von Tiesenhausen 
leidis 1786. aastal Porkuni linnuse 
rusudest. Kannul on aastaarv 1592 
ja Reinimaal Siegburgis tegutsenud 
meistri Christian Knügeni nimi. Kann 
kuulus Tallinna apteekri Johann 
Burcharti kogudesse, praegu AM-is. 
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Puidust olid vaid neli rehehoonet kaugemal põldudel.701 Maamõõtja 
G. F. Storchi 1827.–1828. aastal koostatud mõisaplaanil702 joonistub 
välja laiaulatuslik, maastiku vahelduvat reljeefi ja järvepeegleid 
endasse haarav ansambel. Küngassaarel asuva linnuse ümber 
koondusid põllud, viljapuuaiad ning vanade Prantsuse stiilis ja 
uute Inglise stiilis osadega park.703

1799. aastal oli kammerhärra Magnus Detloff von Tiesenhausen 
sunnitud Porkuni pandiks andma.704 Kuuldavasti olid selle põhju-
seks kaardimänguvõlad. Kihelkonna suurim mõisavaldus hinnati 
150 000 rublale. Tiesenhausenile tuli sellest maksta iga-aastast 
elatusraha. 1803. aastal olid asjad niikaugel, et mõisas viidi läbi 
avalik enampakkumine. Porkuni omandas Karl Gustav von Baum-
garten, temalt omakorda ostis valdused Eestimaa rüütelkonna 
peamees, kammerhärra ja salanõunik Heinrich Magnus Wilhelm 
von Essen (1796–1869). Pärast Heinrich Magnuse surma pärisid 
Porkuni tema abikaasa Elisa Francisca von Essen ja tütar Stephanie 
Gertrude Ottilde (1834–1910), kes koos oma abikaasa Karl Ludwig 
Otto von Rennenkampffiga (1822–1881) otsustas Porkunis alustada 
uue suurejoonelise neogooti stiilis lossi ehitamist. Ehitus läks lahti 
1870. aastal. Nelja aasta pärast oli hoone katuse all. 

Oma tornide ja hammaskarniiside, tuudorkaarte ja friisidega 
võistleb Porkuni Friedrich Wilhelm Paul Alischi (1842–1917) kümme- 
kond aastat varem ehitatud Kundaga. Porkuni hingesugulasteks 
on ka Rakvere arhitekti Friedrich Ferdinand Modi (1839–1901) 
kavandatud Illuka, Kohala ja Aavere Virumaal. Rakveres tegutse-
nud viljaka arhitekti ja inseneri arhitektuurikäekirjale viitab nii 
hoone pisut raskepäraselt mõjuv tektoonika kui ka dekoor; suur 
kaheksanurkne prantsuspärase telkkatusega kaetud nurgatorn 
kutsub esile mälupilte aegadest, mil Porkunis võidi korraldada 
rüütliturniire. Ajastule iseloomuliku luksusega olid kujundatud 
ka interjöörid, millest veel praegu annavad tunnistust neostiilis 
ahjud, ažuursete võredega raudtrepp vestibüülis, väärispuidust 
saaliuksed ja lambriid. Torni tippu ehtis tuulteroos. Külaliste ootel 
tõmmati vardasse perekonnavappidega lipp. 

701 AM 80.1, 2. kd, 69. 
702 RA EAA.854.4.469/5.
703 19. sajandi lõpus koostatud mõisaplaan (RA EAA.3724.4.1797, l 10). 
704 RA EAA.858.1.2219.

Heinrich Magnus von Essen 
(1796–1869). RA EAA.4373.1.143. 

Essenite suguvõsa vapp Porkuni 
härrastemaja frontoonil. Foto: 2021. 
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Ümberringi on ürgorud ja mäed, taamal sinerdamas kõnnu-
maa. Künkaharjal koguneb valge lambakari. Otsekui rändaksime 
ringi kusagil Šoti- või Iirimaal. Kolmest küljest ümbritseb Porkuni 
ansamblit vesi, Valgejõest toituvad paisjärv ja tiigid. Mõisamaja 
otsalt laskub alla orgu tee, mille terrassidel õitses kunagi lillemeri. 
Kaugemal sinerdas kuuskede tume viirg. Oru ühelt kaldalt teisele 
viisid valged sillad. Kasetüvede all valgetel pinkidel võis puhata. 
Koguni teid palistanud põllukivid olid Porkunis värvitud kollase- 
ja valgetriibuliseks. Kõik hoolikalt hoitud ja piinlikult korras. 
Maapõues olid ajaloo- ja geoloogiahuvilised avastanud paikkon-
nale ainuomase Porkuni paekivi, mille elu oli saanud alguse juba 
siis, kui inimest sel maamunal veel ei olnud.

Porkuni uus neogooti stiilis 
härrastemaja ehitati aastatel 1870–1874. 
Foto: 2021. 




