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 AVALUGU ESTOONLASED PETERBURIS

E
esti piirivalvuri silmad lähevad järjest 
suuremaks, kui ta Tallinna-Peterburi 
bussis sõitjatelt passe kogub. Ikka ja 
jälle ulatatakse talle mõne eksootili-
se ja Narva piiripunktis harva koha-

tava riigi reisidokument.
Reisiv rahvaste paabel on rahvusooperi 

Estonia balletitrupp, mis suundub Piiteris-
se külalisetendust andma. Minu ees istub 
Kanadast pärit tantsija, kes loeb täpselt 
päevi, kui kaua ta tohib Eestist ära olla ja 
millal peab tagasi jõudma. Tema on üks 
neid välismaalasi, kellele ei jätku parasja-
gu Eesti riigis pikaajalise tööloa kvooti, ja 
ootab uut aastat, mil avaneb võimalus elu 
lihtsustavaid pabereid taotleda.

Ühtlasi on ta Krati osatäitja Esto-
nia balletietenduses „Kratt”, mis on teel 
Peterburi maailmakuulsa ja ajaloolise 
Maria ehk Mariinski teatri lavale. Oleks 
kehv lugu, kui need päevad poleks täp-
selt üle loetud…

Sel hetkel muutub hoomatavaks, mil-
line logistiline ettevõtmine on Eesti rah-
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E
ile hilisõhtul, kui koalitsioonikõnelused Keskera-
konna ja Tallinna sotsiaaldemokraatide vahel olid 
kestnud tunde, tuli valimised võitnud keskparteilt 
selge „ei”. Kahe maailmavaateliselt üsna sarnase 
erakonna huvitavast liidust ei saa siiski asja.

Läbirääkimistega edasiliikumine võinuks anda tun-
nistust, et Eesti läheneb meil seninägematule, aga Põhja-
maades üsna loomulikule konsensuspoliitikale. Keskera-
kond võib küll üksinda valitseda, kuid ühehääleline ena-
mus tähendab pidevat praadimist. Partneri kaasamine oleks 
andnud võimaluse jagada nii vastutust kui ka võimu.

Arusaadav, et SDE-l polnud huvi minna „sülekoeraks” 
nagu Jüri Pihli ajal aastail 2009–2010, kui Edgar Savisaa-
re võimuvertikaal neist üle sõitis. Vastutuse saanuks selli-
sel puhul niikuinii, aga reaalset võimu mitte. Sotside soov, 
et otsused oleksid konsensuslikud, võimaldanuks surnud 
punktist edasi liikuda. Ent samamoodi võib mõista Keskera-

konda, kes mäekõrguse 
ülekaalu juures ei suut-
nud väiksemale partne-
rile vetoõigust anda.

Ikkagi on need vali-
mised Eestisse toonud 
positiivseid muutusi.
Kõigepealt oldi kam-
paaniakulutustes üld-
joontes tagasihoidli-
kumad kui varasema-

te jõukatsumiste ajal, ehkki vähenemine polnud nii järsk, 
kui veel paari kuu eest tundus. Siiski sai kinnitust tõsiasi, 
et kampaaniate kulukuse ja erakondade tulemuste vahel 
pole üksühest seost. Eriti ilmekalt näitas seda Tegusa Tal-
linna ja Savisaare valimisliidu rahalõkke õhku haihtunud 
sähvatus.

Heal juhul võib kulutamisele piduri tõmbamine anda 
tunnistust ühiskonna vaiksest küpsemisest. Kui inime-
sed teevad poliitilisi valikuid vähegi teistel alustel kui 
kaubanduskeskustes kampaaniapakkumiste ajal, on üks 
samm kodanikuks kasvamise teel juba astutud.

Küüniliselt võiks küll väita, et ju siis polnud panu-
sed enam nii suured. Küllap on kapo tõhus töö võt-
nud nii mõneltki ebaeetiliselt poliitikasse pürgijalt soo-
vi „toiduahelasse” lülituda. Ent ilmselt on iroonia enami-
ku puhul siiski kohatu. Allolevalt graa� kult on näha, et 
kuna jagamisele läinud mandaatide hulk tänu haldusre-
formile vähenes, pole nii tihedat omavalitsustesse pürgi-
mist varem olnudki.

Ja kui ka Tallinnas üldise positiivsuse taustal päris uut 
poliitkultuuri ei sündinud, jätkub mujal mõneti omaka-
supüüdlikku head tahet küllaga. Peaministriparteil Kesk-
erakonnal käiakse kosjas ka neis omavalitsustes, kus 
keskpoliitikuid tingimata kaasama ei peakski. 1
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Uut poliitilist kultuuri 
veel ei sündinud

Lk 12 Anto Raukas ja Mati Valdma: ärge lahutage Baltimaid   
 poliitilistel kaalutlustel Venemaa energiasüsteemist!

JUHTKIRI

Estonia Maria teatris. 

EESTI PÄEVALEHE SEISUKOHT

Keskerakond võinuks toetuda vali-
mistel ilmnenud positiivsusele ja 
poliitilist kultuuri edasi arendada. 
Laiema valijate ringkonna võimu juur-
de kaasamine annaks rohkematele 
inimestele kindlustunde, et nad osa-
levad oma linna juhtimises.

Esitati ka 
ooper ja anti 
galakontsert
Estonia andis teisipäe-
val Maria teatris veel 
teisegi etenduse, And-
res Mustoneni takti-
kepi all esitati Hände-
li barokkooper „Rinal-
do”. Kolmapäeval kor-
raldati Peterburi Jaa-
ni kirikus galakontsert, 
millega tähistati Ees-
ti EL-i eesistumisaega 
ja lähenevat vabariigi 
saja aasta juubelit.

ÜLESASTUMISED

Rahvusooper Estonia esines Neevalinna maailmakuulsas 
teatris, sai täismaja ja meeldis kriitikutele. Estoonlaste 
reis Venemaale oli omamoodi logistiline meistritöö.

vusooperi kolmepäevane Peterburi külas-
tus. Üle teatritöötajate õla näen tihedate 
ridadega Exceli tabelit, kuhu on märgi-
tud iga lähematel päevadel aset leidev 
tegevus.

Kirja on pandud, millal väljusid Tal-
linnast kaks tavalist ja üks ekstrasuur-
te mõõtmetega dekoratsioone vedanud 
rekat; millal järgnevad balletitrupp, 
orkester, ooperitrupp, poistekoor; kes 
ja mis ajal liigub Peterburis 
hotelli, teatri, proovisaali ja 
grimmitoa vahet; millal ta 
tuleb sama rada pidi tagasi...

Mida rohkem Estonia ini-
mesi Peterburi jõuab, seda 
enam meenutab hotell sipel-
gapesa. Tõeline möll algab 
siis, kui kahe bussitäie ees-
otsas saabub teatridirektor 
Aivar Mäe. Sel hetkel saavad 
külalisetendused ühel maail-
ma kuulsamal laval käegakat-
sutavaks.

Inimesed, pillid ja kohvrid 
õnnelikult hotelli paigutatud, 
hüüab ta juba takso ja sõidab 
Vene riikliku uudisteagen-
tuuri ITAR-TASS-i Peterburi 
pressikeskusse, et seal Estonia 
saabumisest kohalikele ajakir-
janikele teatada.

„Minu andmeil kestab sõit pressikeskus-
se viis minutit,” ütleb Mäe taksojuhile, 
sest ajakavast ollakse natuke maas. „Viis-
teist,” julgeb taksojuht pakkuda. „Viis,” 
kaupleb Mäe lustlikult.

Sergei, anna muusikat!
Pressikeskuses on ta kolme sammuga 
juba saalis ja lükkab umbes minutiga 
ajakirjanikele mõeldud toolid seina äär-

de. „Sergei, anna muusikat!” 
ütleb ta mikrofoni ja kõlari-
test kostab Tubina „Krati” 
muusikat. Üks-kaks-kolm on 
kohal kolm paari tantsijaid ja 
keset pressikonverentsi saali 
kantakse näitlikul kujul ette 
lõik Maria teatri lavale toodud 
algupärasest Eesti balletist.

„See on nüüd küll ajaloos 
esimene kord, kui TASS-i ruu-
mes tantsiti,” õhkab pressi-
konverentsi juhataja. Kohal 
on ka Peterburi linnavalitsu-
se tähtsad ametimehed välis-
suhete ja kultuuriosakonnast. 
Eesti ja Peterburi kultuurisu-
hetest räägivad nad meelsas-
ti. Suupistelaua juures ülla-
tab üks neist eestlasi väga 
hästi hääldatud küsimusega: 
„Tere, kuidas läheb?”
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Konkurents tegelikult suurenes

KOHALIKU OMAVALITSUSE
VOLIKOGU VALIMISED 

RIIGIKOGU VALIMISED

Ehkki kampaaniakulud ja kandidaatide väike üldarv võisid jätta mulje, justkui olnuks 
huvi viimaste valimiste vastu väike, tähendas haldusreform, et ühele kohale pürgija-
te hulk hoopis suurenes.

EUROOPA PARLAMENDI 
VALIMISED

KANDIDAATE MANDAADI KOHTA


