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Sissejuhtus 

Vilj andi lähistel, Saarepeedi kUlanaukogqs asub Väike

mõisa Väikelustekodu, .mille booned j a park on võetud arh1tek

tuurimälestiste kaitse alla kohaliku tahtetlae a objektina. 

Väikemõisa ehitiste Däol on tseemiet endiste õieahoone

teg t ebkk1 mitte täiesti tQyapär asea tä.bemuses. 

Viljandimaa (j a kogu Laun -Eesti) õisata pulllll. puutume 

kokku. mõnevõrra teis aadse olu.korra ja probleem1stikuga kui 

seda ole e horj d nägella Põhja- ja K sk-Eesti mõisate juu.

res. Loodu.slikud tingimu ed, sotsiaal-majandusliku arengu er1-

neWs, kroonumõisate suurem. 0 aksel, varasem talude päriseks

ostmine jt. te urid vsjuta$1d omanäolise pitseri Vilj dimaa 

mõlsaarhitek urlle. 

1i nagu. reeglina. .mu.j alg1, oli vastavaltvald aj ale V11-

jandilnaal nelj a liiki mõisaida el' -( aOO11-), rl1g1-, kiriku.

ja linn amõiaad • aj andusl1kal t iseseisva n.ts. pärismõis k~r

al esinesid õrvelmõisad, karjam~isad, poolJnõisad, millede 

side lIemamõis aU o~1 erinev. Ka 'YÕisid need ajutiselt olla 

iseseisvad, eriti ku1 nad olid omaet e üksustena rendile an-

ud. S eli siirdusid nlisu aed abimõ1sad ühest kategooriest 

t eise õi kadusid pärast mõisapiiride reguleerimist hoopi • 

Kõige levinum nimetatu1st 11 karj amõis (-ad) t Ms reeglina 

kuulll (1!'I'1d) 1 a pärismõisa juu.rde. Ka;rj emõisad raj at1 mõisa

su.damikust kaugem2l.e p611u-, hein - ja karjamaade keske1e pa

rema aj du1ie eesmäl:' gil. Hoopi vähem esines pOOlmõisaid, 

ka ei lnud n ende halduslU kuu.luVllS nii selgep1iriline. Just 
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se~llseese poolmõis 

Väikemõisa mõis, . is rajati Karule. (Uue-Võidu) mC51s8 ju.u.rde 

19.sajandi lõpu.l. SUlllise tr 1tsl.oon1 kohaselt Oa is Karule. 

mõisnik Ton HeImersen selleks talupoegade1 t maad t °asi ning 

~dis ~õis 1 0 'sekn Oor male pOja~e.l Väikemõisa mõisa 

takkai S6 k.inn1 iu €ltfl 19. e<j und1 lõpu.! paku"fad pldepunkte 

maa sad aadreslJ:aoml~ ude 189 - date aastate al· se seisun

di t arvestav A. '. KrU geri aadressraamat veel VUikemõisa olemas

lu ei märgi, 1 13. aastal 1l.munud A.. ehteri samalaatine Ule-

ade ag anna Karula mõis poolmõisena Vä1kemõisa (Xle1n-
.~~ 

hof)t mille omanik on Karula mõisnik Viktor ~eodor Yon Hel-
~ 

mersen, rantni aga exander von Heimarsen. 

ee on meie mõ1s~arh1tektu.u.r1 käsitlev ajaJ.oOline 

a1nes väga n pp. Sellioe olllkorra põhjusi on .mi tmal pool 8lltl

laUs1 tud, siinkohal märg1ksime vaid õJlda mo enti .. lTi! polnud 

omaaogne ehitustesse pun~v dokumentateioon ~õrreldav kaasaeg

sega. Paljud küsimused lahendati ainnl t "Iisanditeea või k 

konkreetsete ·pu.n.ä1detega shl.tuse käi ua ( ede. eelkõige just 

kõrvalhoonete ot3as). Samuti olid hoonestuss Pu.u tuTal dokumen

did kindlast1 ka kõi e 'f' ärtuslikum' ka osaks endiste mõisaCl.llla-

nike arhiivi. n· nende kaudu ka ~eatist välja viidud. 

OI. aare ja ebe.tr~itsionaalse mõisa puhul, n gu. seda on 

Väikemõis, puu.dub k tavapärane ku.junem..1a- ja arengulu.gu. mil-

lela om spektist vaadatuna pöörasid tähelepanu balti~saksa 

aj alaolased. Hilisemad teatmeteosed lähevad VäikemG5iaast vai-

1 ftlõnes variandis olnud selleks tütrepoeg, keda vana paru.n oma 
pOj ak nimetas. 
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k1dea mööd e. . eeti Nõukogude . 'tsiiklopeedia sam stab Väike... \ 

m.õisa Peetrimõisaga; mis oli ru. ll.l V a-'81du, h1lj e aga 

Uue-Võidu karj amõis. Nü.üdisajal tuntakse Peetr:tmõisen8 k 

\ 
\ 

PÕ1 taamaa mnt. ääres s$uvat Vllj andi uu. t elamuraj ooni. Karja-

01sa perioodist on Peetr1möisa j 'älla karj alaudad J :Ule ama

n" lina, hinnata .. arhi tek tlr on praegu küll lagunemisahus. 

äikelllõis haanastus (mõ1eM aja t l-tõllakuu.r) a~as

at! arhitektuuriajaloole mõisab onete inventeerimise käigus 

1977. aastal. ning nende 'Väärtust etveetades tehti ettepanek 

võtta arhitektu ~imälest1ste ka1~se alla 1979.aaetal. 
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u. si- e jU.ht tUtle. w.ärgi 1 , 0) i Väi .. e t'51sa vaka El 

areL!." ots::eee1 t; .:>tu.d Iüjrula (hilj em Uue-Võidu) mõisaga, koos 

K:::-ulcga "g aj '~S katlf emnl veel m1. tma teise lähikonna mõisaga. 

Nii moo ustoeid 17. saj endil ühise õie tekampleks1 V~a-Võ1du 

(koos Pee tri.mf5ioaga) t "nga (Enge) J Karule. j 40 ööd1n~ m~isoo, 

mille uu.rust hinn3ti 1688. aastal 27 adremaal.a. 1 Suurim ja 

vanim neist 011. V ena-Võ idu , .mis rajati ju.ba. enne Liiv! sõda., 

tõenäoliselt sj "':Yahe.m.1ku.s 1463-1507. 2 18. P.j andi algul puhke

nud Põhj asõda, n " lg j a eriti 1710. Meta katk olid ränBaka kat

elunuseks k ... oi1 .r.l le r'thvale. Vana-Võidu mõisa talupoega est 

sllri katku 890 inimest (ellu jäi 88 tööj<5ulj.at meest ja 81 

naist, 36 vp,.n j 70 last) .. Karule me;1so. katku. SUl'llll.te arT 011 

90 (elluj tiä..."lute ar'Vud. vast$'Valt 9 tööjõulist meest, 8 n!'ie t • 

5 vana inimest ja 4 leste). 1725. aastal. ula 8 nimetatu,d mõ1sa

tekomplek~i ramaadp. arT umbes 413-ni ennesõjeaegsest. 3 Une 

ela nem1n.e mõ1sam j dUse erenec.a e~gae 18. saj andi keskp:;~ilm, 

sajandi tei el pOOlel kuuluo m~isatekomplekc parQn v n POese 

pär1j atele. 

1 A. ,HUR pographiacne achr10hten von L1ef- und Ehstland. 
Bd .III, Ri t 1782, 1k.3l9-323. 

2 I.Ligi. Ee ti .lii "'lU'anv olukol'd j klassivõitlus Liivi sõja 
aJ.gul (1558-1661). ~allinn, 1.961, lk.349. 

:3 V11j and1 aa. antea:luslik, .ma3 andllslU: j aJ eloo1ine k:Ll'j e1-
d~a. I. tlldosa. T ta, lS}9. lk.279-28 • 
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imet tud mõi~a e hilisem arengulugtl on olnud erinev. 

N agu sissej uhatllses maini tud, k\lulllS Peetrimõisa algul Van -

Võidule, h11j e~ aga karj amõisena Uue-Võidu mõisa juurde. 

Nöödingu. jäi eemo.ti Uue-Võidu. mõisale, ah i seda 18. sajandi 

j oksul .mitmel korTul isea~1s"'a tiksuE!ena mttiidi j A randj t1. 

Än~e ise ei VU~ Vana-Võidu mõis alt 1783.aastal. ~1sõ1gus

J iku. o.m.a tta päri õisen astllb e ~ Velle-~ldu mõisa kõl'v e 

Uue-Võidu, ebkki vael 19.F.ajand esimesel veerandil võrasue-

tatak e K~Ula koos teistega Vana-Võidt korjamõiaaks. 1 183 • 

aastal avaldatud C.G.Rückerl Li1Y1maa k dll on eraldi mär

ritu.d Tue-Võidu (l eu-f.1'oido a) mõis. 
~ ............ """"""'" 

19. j ~d1 keekpailnl ~lgab Viljandimaal hoogne põllums-

j anduae ~,rcng. 19põhjUs1 siinkohal 1 i?.hem al t enaILUisimata mär-

ime 'Vaid, et 19.-20. sajandi vahetuseks I!1UUtus Viljandimaa 

ene trenel1ud m' a1:onnaks estis. Juba 19. aaj andi keskel, heade 

linahind ad e j a sellest ke.svanlld tulud e tõ ttl.l hakkasid V11j 

äi kihelkonna talllPOj ai soonnul rE'llarendlle Ulemineku ts mille 

JUUTPoe:< kL)htasid kUll p.J.eu.l mõisn1ke vastuseisu. ii kirjllta

sid U e-Vt:f.du mõisa talupojad 1853.aastal palvekirja Li1vi-, 

.~eoti- ja. Y..urtll!1 k:!.ndraJ.kuberner11e. Kir~ as paluti kaitset 

Plõj sahärra '6Stu., kes am 1ael t nõud1.s teorantl, mis t€'~upoe

gadele J.11ge raske tundlls ja tegavu ... a u.st piiras. Kuna ta

lttpOj 'ld oli ph1 t~.n1.1d palju. ilU 1 talubooneid - ftmi tmed k1 vi t, 

ja gid 60 j 7 versta. peal t ved.anu.d ", siis lootsid nro 

- -
1 H. v.ilienens amm märgib ~82 • a etal Vilj di kUk •• oidQlAa 

mõi at, millel Ir karj amõ1sa."t - Karu.lut löödiLngu, Peetrimõis 

j a aeti Vilj an1i k1ililaald.helkonna, lee .. ja Oj 0 Suu,re-J sa

ni k'l.rikukihelkonnas. Kokkll 011 mõisa). "l~ siiramaad, !tus 

ele.s 1.47mees ja 1551 na1st. (il, v. ie.nen~, C-eograp-
hische br:1{3 der dre1 deu. schen östaee-Pro en Ruaslanda, 

1 a, 1826, lk.325.) 
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rahar ndist snuremaid "VÕimalusi , et ehi u. tel tekkinlld võlga 

tasu.da. J. Lõpuks, aastatel 1865-1868 o~id Li;LVi- ja st1m.aa 

:rUtttelkann . SU.lul.:itud 'Vastu. võ -ema otal.::Jed roor-.rend11e tilell1i-

nekuks, Ghkki mõnedes mõisatea p~üt1 k hiljel varjatu1t n6u-

a eotcsid. aherend;;.le iUeminek 16i e ods ~ing1mu.sed ta-

lt;tdc ptiriaek ... o,,:.J.mj.oe tJ, milJ.:ne prot s 

nas edenes el. ' i 'õlld sul' .2 Sam a el ~ ~oiruu.s tih1stwnine 

talur Va end aeas. ' it~ r~8 e a mu.utus m 

poegade OlUk 4'. 8'73. s ~ kirjlltave 122 

lae t j Va w,' kkU. pal.;;ekirj kcis.l'ile, ~IAS 

jäänud talu.

õ1du. ma ta.-

sajal11mlt 

se ra .... kuSlie piJhju.s1. Tä "~aa.im. " a Joue '1 'tuteet plda-

sid . - er on pani '·haru-

kvz'd aell.! kõrg .).'Ul a tu. hlakSUd. v 1 perl;; ee ~e peale" t need OJD.a-

kvrüa el andnud see w . tu aeste.r..c en$Jll suü 2:'", ile -Või tegid 

seüa vilti ·õr 'e hi.L:U'li;l ee· t. ~amu .. 1 0 i.m.3i ik ära "Vatnud mi-

'" talil, kä 
3 kac.· te~ • 

OOli' 1 miiiinud r1k-

aj e.tluualiku. tõUSll al:its too Vilj dim' 1 il soodsad ting1-

mllsed ranvllsliku. lii w.m1ae takk1lD.ise .. a., aueesel t su.ndls 

p511Wllaade müUJnina a mõisa l.Etl otsi a u.u.~i tei mõisamaj andUose 

in ensii i .... amiseks .. 19. saj a.JXli lõ,Wu.k "li Ul.le- liidu. m.õisas 

"'«ali 1 panuv · ' l~ v -lIÖll.KUri - id. -.I.xiisi l' d,. j oxksir1 sead, 

o . Lu/'J. ... ",amiseks kwls 

• A meierei, Jms 

valmis t1 ka ~ uus ·~a. .u.aab WlQ ~llkku 
.1"-1 
111.W.1 lilas ka aiandus • 

----------_ .. ----
1 Rl.KA, f .. 2054, .nim. 1: El. -li. ISEl. 

2 Viljandi khk.. oli .DlÕl.semsEJ.. Oat>.ltalll i.d 342, rend1talus1d 
El, .'8 158 (V11~ endimaa. op. e1 t q lk. ~87) .. 

~ RAKA, f.296, nim. 58, a.-a.548. 
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õis sj an~usell.1 kaj ast&j aks n a. ä...'lilli eäi11nuJ l1Qonas'tus t 

mi l'aeeJ.1na rajo'u.d ~9.5e.j a.ncl. i t is 1 P 016_ vÕ119.-20.sa-

jä"b UI: e-VQidl.l öiaas7ids. il~ ,Pro' ,i 

A\.l;3 et. .. u.b ill'Waliid.s~ "e 1 

'v ka põhj aJ.1ka.t·t Umo 

dusel ka,j S-; lvad ar 1.1' ~d õ· .... V al.!lO :m.od 

gu ':.;uvad uu.:cte f'unk alonr.lg~se t, 

:ne,p letv Ol') 1<;1 ,·t 1.')52. aas ' ., 

nastuao 

tol ~Ow tai t 

v 

Js,.., ..... ) 2 
- 0) • 

n: i, ... i._l (t~ r lj cz ,1 '-

rl' est kiruasse 

·1.~~1.;)iivset majan

u rolj efi t5t~ p$1-

h~tektuurllt 011-

!.la.s. i'vllS k&l.eltord-

~ oki 1st vii

ja hoo-

dor TOll I e1-

~ . 0ud edd Liivi-

.,11 lc~: ·ae.mata tuntu.d 

Cl:Sen {1803-

arula jär-

k lts kl; ':"'8 gran11d i EIt 

!.pid: kaks 

1 /l.J.!lu"el. ~ te.ri '3U?tU e ',ne:i" J:te.f' äJ: 11s~be1 delsgeschioh-
~re,-·H:rg::";-178e, • 544. 

2 .i tmea huvi ta ad elu.l oolj.aod andmed vt. ltD" kOgu, f.61. 
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""appi Y 1 :Ialmersenil ja ttk:::. Stael von _ o_~ ei:! il t. 1 1 • saj Cl1-

P ,J ; kt 

ka s nin. su.. si.n.n a al • perioudi ~ ee ka pa 1-

mõis kü.1J. Uu.e-Või-

;J. t.ilU.eL .... ':1:i ü::,';l.c 1 v (.U .;1iXT.k., kes eee 

Oll", 1 a Polli 

!l,n., 1:r:r ~.'1.n ••• · I- .",(~. 
,,-~.wv • ~\.i .... ", ... IoI ... t.;o~. ~gu D'O ~li o~~ud lS . sajandil. 

'!:"- . . 
J. •• () • G..:! \. J u.b '-, lõpille . 

mi.;;:1s, ead j Il j ga

tus el 0 lnaa 

. u .k ~ l~ tekodu. . 

1 V.:\:Pl1n:llm . E' f!t.; •• V 1:i~= <1' te e 1~r'c iil,""':"' .. Viljandi ra
fc~:- "T"äIJ. m, 1~7 . 

! J,el sl"se.n:i.d e pi f,(;l: 4 r:lO't:. . v' ~:~ n 
tud turvisce . a1"ars,nua hoiab looriJ 
"':";C)lo .. ~-t·:">.·t 1ro 1.' ... ~ -l ;· .... v 4 d .Y> "'" .... "'e ( • A':"~ _ .. ~.' ." "(fo, .l -J t"_.l.. _ ,,- ~ .. J-'. .&. ... 

ning rohelised lOOl:' '' ex pär j ~ ~ .,;;\.,.:., • ..:;. ;':J._~;;";::.w;;;;;; .... ;;o.;.J"""'" 
appen u.ch, Stockholm, 1882). 
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Jnü tuur i- ja arhi tektu.ur1~ aloo11sast 

taust st ning Väikemõ1BS ehit! test 

agu eelpoo~ ma1n1tud. langeb äikem.õisa mõisahoone tõe

nä.oline ehitamisaeg ejavahe.m1kkn 19. saj andi l<5PllSt kuni 1909. 

aastani. itmeaugtlste perekondlike j a juriidiliste asjaolude 

tõttu ainu*f'õ1.malikuna esile tõsteta" avahem.1k on täies koos

kõlas hoon ehi tu al ikll Uld1seloo.lI1u j stiili tunnllstega. Kuidas 

siiski võiksime konkreet8e~t Väikemõiaat määratleda arhi ek

tlluriaj alooUsas kQljest? a temata oma suhteliselt tagasi

hoidli.k:ele mahtudele, · tkeb hoone endas :nii mõndagi UllaUla

li~ , i e problem tiltst. 

Kõigepealt i le meil e em1at õlsag traditsioonilis s 

mõttes - peaaogu puudUVad kõrvalhooned - lau.dad, aidai, kuiva-

id, v1ine:Vabriklld. IdieeIt elasid t1 11lõisnikud ratsionaal-

selt ning lUlle endale elumllga~a1 ei unustatud kUnagi prakti

lisi küsimusi. V id erandjuhul pU.sti t ti hooned, loomata sel

leks v alikku nÜlg otse koha peal reel.ieeerunud maj nduslik

ku to.g t1st. 11 oll see kall näiteks Hõredal ja orra mõis 

- nende õlemate puhul jäi aga nn. maj duamõis vahetusse naab

rusessa. a avas mõttes oli sae ju nii ka Vaikemõisas. roõisa 

tollane om ik • v.Helmersen 011 lähedases aSUVa suure ja jõu

ka Vena-Võidu rentnik. See Võimald s omanikuJ.e pfie ;itada Väi-

emõisa mõisah one kui Villa. Tollal veel põlispuUdesae kasva

ma a mõis st avanesid vaated naabru$se jäävale Urgoru.le t pisut 

kau emal haar s pil Va.na- õidn par '1putlde massiivi, f'taelja

tag U joonistus a a b1ederme1erliku pildina välja toll se V11-

j i meeli köi ev p .Oraam. 
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Kah lemata oli selles kõiges paljugi idüllil1st, seotud 

aj astu veidi romantilise ku. teega eemale töömuredest ja arg1-

päev .. st. See oli aeg, ml tehnika pro ess ja Uh "tel'a-.-ake 

muutunud sotsiaalsed vastuolud san iaid inimeet pöörd~ lOo

duse Uke1nd~sse, kus v~hamalt näiliseltk! valitseksid mitte 

ärillaed, -vaid loomu.likud su.h too. 
"emaldumise 11rma sag.1nast j e. käraet tõstsid esile jttb a 

renessansi perioodi arhitektid ja filosoofid. Oli ju tegemist 

o alaad1 hume.ni.sm1 taotlustega, ls :lilliteke 16. saj andU A.Pal-

18<1'10 sõnade kohasel t kõlas nii U 111a - see on paik, kus lin

naelust Väsinud hing võis leid a puhkust ja rah\1. eiin võis ta

geld kehaliste harju tu. ste at sõi ta rataa, kuid pidada ka k<>r

respondantei , luged rSaJAatuld, aut1d kunsti. ,,1 

Loomulikult eg1 elu neisse lde alilähedasteese nõuetesee 

oma korrektiivid, kuid teataVa ptH:Srdu.mleena taas algallikate 

pOole võime möödlUlud saj andi lõppu - käesoleva algust k1nil s

t1 käei tleda. Kõigi muu. kõrval tõi see kaasa ka omalaad se fe

nO eni - sentimentaal-roDle.nt11ise laadlleermatuse ja Villaku.l

tuuri esi teele puhkemise. Ei ole ju Väikemõisal.e peralleelniil

eid vaja kaugelt otsila. Meenutagem näiteks lleimtali Sl ver

oitele kuulunud Peetr~ mõisat ~ metsarüppe peidetud juugend-

11ku arh! tektu\.U'i a eu.vem<51sat. Sellised olid ka oela Uuemõi

ea, 111\1 te või ka KOlga krahvide - 8taabocldde euvitusmõlsa

ke p6bj annikill e1tres. Kõik .eed näited olid kuju.ndatud lä

bi k helike lude, subjektiivsete ja objektiivsete põhju.ste 

prisma .. 

1 G.Ha.inoez1: And~ a l?al1sd10, Leipzig, 1.;180, lk.38 jj. 



... 14 -

~ aa" nostalgiline mineYikku pöör 'us, retromeeleolud, 

selle kõrval a a selgelt arhitektuuri s1semist loogikat rõhu

ta" lJl,Omendin i.saloomllstaY~ kogu vaadeldavat periood1 laie

al.tld. Ja ehkki Väikemõisa pUhul Tõime kõnelda veel ilmsetest 

mööd~nud kuna istiilide .... historit 1 ~ mõjutustest, kuulub a 

suures Osas uue nähtuse .... ju.ugendi valdkonda. JunGendU tild se, 

eriti eil ie is, ei saa .. si tl~ lahus eelneva. perio d1 

arhi tektuuri põhimõtetest ja euWldWilus est. adlile omane 1'a

hillolema ilUS ü.h kasvaVa kodanlilms amieega ning retl'ospekt1iv

ne, i ipUsiv d väärtusi rõhutev suundwn1ne põhjusteala histo

ri 'sistl:1ke v rmivõ't.ete ja .meel e olu.d e pUsimise. 

aid erandjuhUl avaldub meie mõiaaarhite.ktlllU'is ju.ugen -

etiili 1sel omustav ekatrava antsus j piir~ata laomin~l1ne 

Vabadus. juu. end terv1kwl ei ole mel.e mõisates väga eage 

nähtus. i ad Peetri kõrval Võib VUjaJ1dimaal. t tõsta esile 

veel lust ere ja ongi peaae~ õik. Jäädes kUll olu1iaelt al

la Olustvere 1 ssi ~uh~l kah t1 ilmnevale peenele maitsele ja 

erinevate arhitektuur1elementide stiilsela kokku.kõlale, on 

maini tud ri.tbmö& täiesti 1sesoisvana h1nno,tav .ka. Väikemõisa. 

Ka Võib .iiIDast iil eda pisut vc!X8ee.maks. 'Piltlikult v:"'ljenda

des vaatab õisem j tagasi möödunud h1stor1ts1smi periOodi, 

eum' aa os.... on siin a 511s.lr..i ju. a ü.let tud Viimasele omane 

Va aho1 tl.:i.S, mõni.n e rangus ja kalmua. Gati mõisaarhitek-

tu.uI'is On kahe s"viili piir . ikemõisa nä\.ll tegemist 

etappi 10 nud ehi·~u.skunst11ise näitega. 

~1nevalt i9.sajand.ile iseloomUlikust detailide kordami

sest Oll iin asemel astunlJii a El nende vabist1Useer1m1ne. Sel

liste hoone e iselooilluJ.ikuma;1.d jooni on kõrged sadulkatused, 

vahvärkv1ilud, tahutud piidcd, tihedelt rUlldustatud almad. 0-

gu. ekspressiivsila pUll t1 edasi da hoone massides. Valkj a pi te-
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mO't11v1 t' tuur, orgaan111<:!te v··ärtuste rahutamine vastandub 

Ofl1a heleduses tU.medatea toonid ea pui tdeteil':'d "'le. Kindel pea

f~ssaaa pnudub, Y atekohtade muu~des ~anev d kord ühed, kord 

teised kompositsioonilised seosed. 

Xõik main tu iseloQmustab v"lk e alvõi suuremal. .määral 

Ita Väike õieat. Hoone esimene - ~. 0" El kkelkorrus on laotlld 

kl. mbitud aakivldest, millega aheldtlvalt on kohati ka~tatud 

ka tell1ak1Yi. i.türiladu on igati kV ali te tne, Võib tunnetada 

jllu.gendUe omast pingestatust. Kõige ilmekam t on klljunda ud 

hoone läänekaI , kus asuv peasissepääs on vOrmistatUd kõrge 

kaarens.. Viim e toe tub ilsna kõrgelp, terassile t kuhtl juhib pea

tre'pp~ Pe sissepääsunt parem. e jääb lohtine verandst mis toe

tub jämedatele, isegi pisut maj.tsetuna mõjuvaiiele tellisposti

dele. Väärika aktsendi fsssa8dlku.jundusele lisab kaaseteeri ind 

suurepäreste sepishinged ega välisuks nin la s harukOrd sena 

säilinud juugendle.tern. 

Deko;r tii "ne põhilaati Oll. om.~e ka. ltõigile teistele fassaa

didele. Ehkki mitmed detailid - kõr ed kaar vad, akende vormis

tus tellispiireteea kuulu"oo vE.ld vcl this t :ri siemi, erineb 

sellest nende ~mpoe1tsioonilise koosmõju aldine laad. Det -

lid nagu kasVaksid üksteis st välja ning !loonA kord järsuJ. t een

du.'Yad, kord taanduvad osad ükane -"õhut .. ~ üldist seotust. 

Juugend arh.i. tektnurila 1 sel oOl11v.likul kontrastiprin teiib!l 

on h one teine korr~s voxm18t~d vahvär~~onstrukts1oonie -

raakepärase põllukiVi taustal tõuseb see eile õhulise nin ker

gena, valgete seinte taustal eristu omakorda punane looduslikll 

tellisk.i i f$.ktuu~ ... ga katu3t mis d": aue G n saanud. etern11t

katte. 
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Välisarh1 tektuuri kõrval pälvib V"ikemõisas tähelepanu 

ka slsekujundas. Ehkki v:t.im e on tän seks p juak1 kaotanud 

oma esialga ... ilme, Väärib märkimi t üldine planeering. Tege

mist on nn. proje teerim1se a "seest väljapoolett, kus eSlIl8-

tähtis ei Olnlld mit e a1nul t fa saad, vaid k ru.wnide omaVa

h l1..ne koosmljju. elwnu.ga'YU.sed ja fUnkts10naalne läbiJnõeldtla. 

agu väli a.rh1 tek uu.ri i puhul, 't'õib seku.junduses tajuda 

te tud ideel1st lõpetama \1 t - ju.u. endile progI' 111eOO nõu.-

ded on arhitektile olnu.d pigem teadlikaks taotluseks ku1 

seesmiseks veendlUJluaeks. Kõik on "õige", ometi pisut kohmakas 

ja eklektl11ne. uid1.1g1 el tOhi maini tu. puhul unu.stad a omaaeg

eet sisekUjundilae konkreetset laadi arvukate toalilled , korv-

mööbl.i, uur se te võred e jm t- 8. a:u. ö eldlld t on selle st tä-

naseks säilinud vaid Uksikild pudelIled ( "verande lagi, aken

de raamistus, peatrepi võre). 

Kes võia olla hoone arhitektika? agu palju.de teistegi 

Eestimaa maisata pahul, puuduvad meil Väikemõisa ehttuslngu 

val.guetaved arved, ehitu.sprOjektid. Siinjuures piillakaima teha 

mõningaid et111ikr1itili 1 otsustu.si. Eelkõi e võiksime mõel

da tolle perioodi ühele Viljakamale arhitektile Rudolf von 

Enselhardt11e.1 R.v.Engelhardti põhitegevus on ennekõike seo

tud Tartu ja .allilma a, V'dhem on val stamiat leidnud tema 

1 Rudolf or1tz Alexander von D:lgelhardt (l857-1913) sündis 
j a suri I ar Ug. Tema 1 eB G. r • c. v . . ' gt,l .. nr ti unnem.e väl
j a.paistva teolOO . j EL jaloOl sens. Rud olf v .lihgelhard t1 
aks vendadest J.v. 1ge1hQ'd·t oli n1me;-8c pargiarhitekt, 
teine vend tegutses arstins, kolmas - jurist oli 19. saj an
di lõpul ja 20. saj aIlLl1 alsul Vilj ' i linnupeaks. 
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sidemed V11j endiga, kus j urietiat vend ol j 19/20. saj ondi va

hetu.sel linnapeaks. Viuaea aj el raj at! linna. veevärk ja ka-

1.lal.:lss.tsioon, iieamllti ke~d õlveklllt järveni lasku.~ad tri)

pid, r...n. Trepimägi. "Paljude Vil j nuis vaadeldava). a.j al. ehi ta

tud hoonete puh\ll võime kõnelda nn. ang .lhard tIikest j oonteet 

(Posti j Jokobsoni tänavatel, jäZ've kaldanõlvakul jm..). Ei 

oleks midad till tavat selles, kui part)..D.liku.st suguvõsast 

arhitekti tegevus laienes ka ünmerkaudu maale - mõieata seo 

K€I.htlamata jaäb öeldu. k nkreetaete elu. s and me e ptllldumiael euu

rea osas o~etuslikuks. Q1et1 väärika kogu R.v.~llgelhardt1 te

gevus Vilj endla lähemat vaatlemt t; mis on aga jt.lb li päris oma

ette teema. \lid isegi jtlhul, kui Väikemõisa on ehitatud mõne 

vähem tuntu.d loovisiku poolt, &i kahend a see 'ema arm tektuu

r1aj aloolist eisa. i5hutagern veelkor , EIt Ile em.1st on U.be Va

r asema, seejuures siiski kindlalt stiili tll1lnlleteea juu.gend1 

per11ot1 ku.ulu.va mõisashitisega. Kahtlemata lisab paigale "fÕ

Iu. loodu.slik e1-tuataioon. 'Pargi põ11spuud, puisfJtee, kogu 100-

dusliku.s stiilis kujundatud ansambeloll veel p,:r:aegU Viljandi 

pi1r1mail omaette vaatamisväärsuseks. Avamist nõuavad menin

g~ Vaa.ted nii peahoonele mi eelle naa ru oa jäävale sõidu

hobuste tall-tõllakUur11e, niisamuti mõ sast ende~t ürgorllle 

kui ka lähedalt möödu.vale Põl teamaa teele. 
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