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Tegemist on minu silmis olulise maailmapilti avardava teosega, 

koguni õpikuga. Soovitan lugeda, sest arusaam kultuuri 

temaatikast (nii kitsamas kui laiemas tähenduses) saab kujuneda 

erinevatest teadmistest ja allikatest, mille Rein Raud on väga 

põhjalikult ja selgesõnaliselt koondanud üheks raamatuks. Autor on ise lisapealkirjana lisanud 

“Sissejuhatus kultuuriteooriatesse”, kuna sisu on antud kokkuvõtlikult ning raamatu lõpuosas leidub 

nimekiri autori poolt soovitatud publikatsioonidest teemadesse süüvimiseks. Mihhail Lotmani 

kommentaar raamatule on esinduslik, mida saab lugeda raamatu tagakaanelt.  ja ei ole võimalik 

siinkohal paremini seda sõnastada (saab lugeda raamatu tagakaanelt). 

 Raamatu peamine eesmärk on kirjeldada ja selgitada kultuuri olemust, teooriad, kujunemis-

ja arengulugu, ajalugu ja vastastikuseid mõjusid teiste distsipliinidega. Kulturoloogia. 

 Raamat on koostatud loogilise järjepidevusega, mis aitab mõista kultuuriloos teinteteisele 

järgnevaid, põimuvaid, hargnevaid ja väljakujunevaid temaatikaid.  

Välja on toodud erinevad mõisted, mille kaudu on püütud kultuuri defineerida. Rein Raua enda 

definitsioon kultuurile: inimese elukeskkonda tähenduslikuks muutvate representatsioonide, tekstide 

ja praktikate lõdvalt seondatud kogum. 

 Selgitatud on kümneid erinevaid kultuurikonteksti mõisteid, näiteks transkulturatsioon, 

separatsioon, sotsiaalne eksklusioon, segretsioon, akulturatsioon jmt. 

Tuginedes erinevate teadlaste tooriatele, millele sai osaks olla väärtustatud sellisena nagu ta on või 

mis on olnud pelgalt astmelauaks järgmisele teadlasele toetadest tema teooría arengut ja väärtust. 

Sellised mõttekäigud aitavad mõista kust pärinevad ja kuidas kujunevad kultuuriteooriad. 

 Inimene areneb välja alles pärast sündimist, vastastikuses suhtluses konkreetse 

kultuurikeskkonnaga. (Raud 2013). See tähendab, et mitte üksnes inimene ei loo kultuuri, vaid 

kultuur loob inimest. Oleme kõik kultuuri teostajad ja “vaha tema kätes”. 

 Käesolev raamat annab põhiteadmised ja mõistmise kultuuri olemusest ja kujunemisloost. 

See on teatud mõttes vundament, aga ka raamistik mõistmaks maailma ja kujundamaks omaenese 

maailmapilti. Minule tundub, et väärt raamatut tuleks kindlasti lugeda  Rauaga kaasa mõeldes. kui 

soovitakse mõista humanitaarias, kultuuris ja hariduses kultuuri ning maailma ning inimesi selle 



 

 

sees. Raua enda sõnadega: “Loodetavasti on sinne käsitlus aidanud lugejal välja kujundada 

arusaama sellest, kuidas võib üldist kultuuriteooriat praktiliselt rakendada mitte ainult teaduslikel 

eesmärkidel, vaid ka igapäevaelus.” Üliõpilase jaoks on siin äratundmisrõõmu, kuna õpitavate 

ainetundide temaatikatega leidub ühisosa, mistõttu on hea võimalus korrata üle ja saada ka lisa 

teadmisi käsitletavates valdkondades. Andragoogile on raamatu kasutegur eriti suur aidates mõista 

inimkonda ja kultuurilisi erinevusi ning tänu sellele oma tööd paremini teha. Raua 

sõnadega:”…alanud sajandil ja jätkuva globaliseerumise tingimustes kujunevad kultuuridevahelised 

suhted üheks inimestevaheliste suhete oluliseks valdkonnaks mis tahes maanurgas. Eestis 

sealgulgas.” 

Rein Raua “Mis on kultuur?” aitab mõista iseennast ja teisi inimesi, kellega kohtume. 

Raamatust kaasa võtan mõiste ELUILM. See on eelkõige ilus sõna ja on pesa teinud minu 

vaimuilma. Usun, et minu eluilm minu õnne ja rahu kodu, see on kõiksus, mis paisub tasahaaval ja 

on tasakaalus (st. mõistmine on sündinud ja kinnistunud). See on ühtlasi ka minu kompass ja minu 

tee sinuni ning sinust minuni. 

 Eluilma puhul on tegemist teatava kultuurikeskkonnaga. 

Rein Raud on oma raamatus “Mis on kultuur?” käsitlenud teemat kokkuvõtlikult nii: 

Edmund Hussler: eluilm - iseenesestmõistetavuse keskkond, milles toimuvaid suhteid me küsimuse 

alla ei sea. Ühtlasi on see ruum, millele saame toetuda teoreetiliste tõdede poole püüdlevates 

spekulatsioonides. Eluilm vastandub inimese poolt teadlikult konstrueeritud sotsiaalsele ja 

kultuurilisele.  

Jürgen Habermas jaoks on eluilm inimeste vahelises suhtes loodud tähenduslik keskkond. See 

sisaldab kolme aspekti: kultuuri ehk teadmist ja mõistestikku, mille abil inimesed loovad ühiseid 

tõlgendusi maailmast ja isiksus kõikide mõtestamiseks vajalike kompetentsidega. Juri Lotman- 

semiosfäär- märkide maailm, mis muudab võimalikuks erinevate individuaalselt mõtestatud 

maailmade suhtelisuse. 

 


