
27.01.2023, 20:26Station

Page 1 of 7https://station.ee/#47919785

Punamonumentide allesjätmine on eesti
rahva ja kunstnike taasohvristamine
Ei maksa teha mineviku loovinimeste olemusele liiga ja
mälestusele korvamatut kahju, seostades neid kriminaalse
riigikorralduse ideoloogilise kunstiga, mille tootmine polnud tihti
nende vaba valik, kirjutab orientalist, teoloog ja assürioloog
Peeter Espak.

Viimasel ajal on esitatud avalikkuses mitmeid kummalisi
seisukohti, nagu polekski punamonumentide ja muude inimsuse-
ja rahuvastaseid kuritegusid õilistavate sümbolite eemaldamine
avalikust ruumist meie riigi jaoks prioriteet. Sotsiaalkonstruktivist
ja uue ajalooteaduse üks peamisi maaletoojaid Eestisse Marek
Tamm läks isegi nii kaugele, et nimetas meie justiitsministrit
seonduva seadusandluse edendamise eest julgeolekuohuks
riigile. Tamm edendas ka narratiivi, nagu oleks nõukogude
sümboolika eemaldamise teema alles nüüd Ukraina sõja tõttu
ühiskonnas aktuaalseks muudetud ning justkui oleks tegu
hoopiski valimiste kontekstis populistliku häältepüüdmise
kampaaniaga. Seda aga olukorras, kus kõik meie erakonnad
maailmavaatest sõltumata on pigem monumentide ja sümboolika
eemaldamise poolt ning vahe seisneb pigem ainult retoorikas.
Ukraina sõda, mis Tamme sõnul on alles nüüd tekitanud
vajaduse asuda nõukogude sümboolikat kriitilise pilguga üle
vaatama, ei alanud aga samuti mitte selle aasta veebruaris, vaid
juba kaheksa aastat tagasi. Tamm väidab, et Eesti avalikkuses
polevat tegelikult punamonumentidega mitte mingisugust suur
muret ja «see probleem on suuresti välja mõeldud».
Tegutsetavat «lihtsalt omaenda valijagrupi huvides, mitte Eesti
riigi ja ühiskonna huvides».[1]

Samal ajal tsiteerib Tamm aga enda seisukoha õigustamisel
hoopiski küsitlustulemusi, mille kohaselt suhtuvat üldsus
punamonumentidesse vaat et pigem hästi või ei minevat nad
üldsegi suuremale osale inimestest korda, mistõttu
«justiitsminister, kes tegutseb oma valijatele meeldimise nimel,
on suurem julgeolekuoht, kui seda on ohvitseride maja, kino
Sõprus või Estonia teatri laemaal». Tekib aga küsimus, et kelle
häälte saamise või kellele meeldimise nimel siis meie poliitikud,
kes on kõik üldiselt punamonumentide eemaldamise poolt,
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vaeva näevad, kui antud teema olla avalikkuses teisejärguline ja
oluliselt kedagi ei huvita. Ehk kumb vastab tõele – kas teema
pole ühiskonnas üldse oluline või siiski on nii tähtis, et selle pealt
annabki kõikidel korraga valimistel profiiti lõigata?

Kõik meie erakonnad maailmavaatest sõltumata on pigem
monumentide ja sümboolika eemaldamise poolt ning vahe
seisneb pigem ainult retoorikas.

Teistsuguse seisukoha võttis aga poliitikust teadlane Mihhail
Lotman, kes väitis, et punamonumentide eemaldamine polevat
tema ja ka erakonna jaoks prioriteet. Ta leidis, et ehk oleks
mõnitusena vastasele võinud Narva tanki hoopiski teisaldamata
jätta, vikerkaarevärviliseks võõbata ja toruga Venemaa poole
keerata. Lotmanil tundub ühest küljest olevat õigus, teisalt jälle
üldsegi mitte. Nimelt tema öeldu «Ma ei tea ühtegi suurt
[punasümboolikaga] kunstiteost praegu Eesti avalikus ruumis,
millel oleks kunstiline väärtus»[2] näibki tõepoolest just nii olevat.
Küsimuse all olevad monumendid või ka mõni üksik kunstiteos
(sh Estonia laemaal, mis on inimlikult ilma vastikustunnet
tekitamata vaadeldav alles pärast tulede kustumist saalis) ei
oma mitte mingisugust suuremat kunstilist väärtust, mida
peaksime justnimelt avalikkuses säilitama. Valdav osa
kõnealusest esemelisest materjalist, sealjuures viisnurkadest
ning sirpidest-vasaratest majade fassaadidel, on kunstiliselt
enamasti väärtusetu või isegi esteetilisi tundeid tugevalt
kahjustav ehk väga halb kunst. Sellel ongi väärtus ainult kas
kuskil ajaloomuuseumis eksponaatidena kuritegeliku
inimsusevastase reziimi võimuajastust või siis fotodena
arhiivides sellest, mis «antud kohal kunagi oli». Monumente ei
tohigi ajaloost ära kustutada, vaid mälestus neist peab
hoiatusena tulevastele põlvedele kindlasti mälus säilima.

Ka kunstiliselt või kultuurilooliselt väärtuslikud taiesed, olgu
kasvõi Endel Taniloo Kivi-Jüri[3] monument Hiiumaal Kärdlas
(mida ei saa küll pidada vast kunstniku elutöö tipuks), sobiks
igati olema eksponaadiks kuskil muuseumiõuel või teemapargis,
mitte aga avalikus ruumis meenutamaks punaste koletuid
veretöid. Endel Taniloo tõelise eestimeelse mehena, kelle seltsis
on endalgi õnnestunud rohke arv tunde koos isamaalisi laule
laulda, vaevalt soovinuks ka ise, et teda kui loojat jäädakse
meenutama punaajastul paratamatult repertuaari kuulunud
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okupantide röövvägedele püsitatud pahameelt tekitavate
puuslike tõttu. Kunstnikku peaksime meenutama ikka «kunsti» ja
«suure loome» pärast, mitte tol ajal äraelamiseks paratamatute
ideoloogiliste tellimuste täitmise eest. Ärgem tehkem oma
mineviku loovinimeste olemusele liiga ja mälestusele korvamatut
kahju, seostades neid kriminaalse riigikorralduse ideoloogilise
kunstiga, mille tootmine polnud tihti nende vaba valik, vaid
tulenes inimlikust soovist «peret toita».

Kumb vastab tõele – kas teema pole ühiskonnas üldse oluline
või siiski on nii tähtis, et selle pealt annabki kõikidel korraga
valimistel profiiti lõigata?

Ainult üksikud julged, olgu kasvõi Enn Tarto või ka Linnart Mäll,
suutsid pärast nii füüsilist kui vaimset peksasaamist organitelt
ning töölt minemaajamist jääda ka okupatsiooniajal siiski
sisemisele veendumusele täiesti kindlaks. Suurem osa
enamvähem ausaid inimesi aga pingele ja vahel ka ahvatlusele
vastu ei saanud, olemata sealjuures kollaborandid või isegi
parteisse astumise järgselt eestivastased ideoloogiasse uskuvad
punakriminaalid. Just nende inimeste mälestuse kaitseks ja
nende vastu okupatsioonivõimude poolt tehtud kurja
tasandamiseks peaksimegi eemaldama avalikust ruumist ka
nende mälestust häbistavad taiesed. Kui me seda ei teeks, oleks
tegu taasohvristamisega, kus korra juba kannatama pidanud
ohver häbimärgistatakse põhjendamatult uuesti andes mõista, et
hoopis ohver oligi ise kriminaal. Avalikku häbiposti igavesti
ülesjätmine viitega, et see või too kunstnik siin oli okupantide
käsilane ja seeläbi Eesti iseseisvuse vastu tegutsenud
kuritegelik indiviid.

Marek Tamme arutelu viib aga tõdemuseni, et «Mineviku ja
ajaloo politiseerimine on küll selline trend, mida tuleks ära
hoida». Ning see ongi tõsi. Oma minevikku tuleb suhtuda ausalt,
objektiivselt ja seda ka tõlgendada ilma iselaadseks keerutavaks
ja nähtavalt ebaausaks «mälufarsiks» pööramata. Teadlase
ülesandeks ei ole mitte konstrueerida meile minevikust
tänapäeva vasaknarratiividesse sobivat kujutelmajalugu, vaid
nimelt ajaloos toimunud fakte leida, uurida, süstematiseerida ja
seoseid luues esitleda.

Järgnevalt aga esitangi oma selge vastuseisu põhjendamiseks
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eelpoolkirjeldatud seisukohtadele fakti ja argumendi, miks minule
isiklikult ja sadade tuhandete teiste eestlaste jaoks on
röövvägede kuritegude õilistamiseks püsitatud monumentide ja
ka sümboolika ärakorjamine avalikust ruumist kohustuslik. Minu
vabadusristi kavalerist vanavanaonu Eduard Aalbock[4] lasti
taganevate punavägede, võimalik et hävituspataljonlaste poolt,
tsiviilisikuna aastal 1941 maha. Nagu suguvõsas on räägitud,
olla ta soovinud minna küla peale kas jalutama või poest suitsu
ostma. Tagasi ta enam ei tulnud, vaid leiti hukatuna kuskilt
kraavist õhukese kihi mulla alt. Leitud ja ära oli ta tuntud maast
välja ulatuva käe sõrmes oleva sõrmuse järgi. Hukkamine toimus
täpselt samamoodi ja sama stsenaariumi kohaselt, nagu Butšas
ja mujal Ukrainas aastal 2022. Juhuslikult tänavatel ettejäänud
inimesed, kel polnud seost mitte ühegi võitleva poolega, lihtsalt
hukati julmas vihas ja kättemaksus punaarmee ja
hävituspataljonide otsese õigusjärglase Vene Föderatsiooni
relvajõudude poolt taandumiskibeduse käigus. Sarnaseid kogu
elu mõjutanud «mälukogemusi» punaste kuritegudest on
lugematul hulgal tuua pea igal Eesti perel. Nagu nüüd kogu
järgneva sajandi jooksul aga taas igal Ukraina perel.

Sümbolid ja monumendid, mille kaitsele on loomeliidud suure
osa oma liikmeskonna käest isegi luba küsimata ning
teavitamata viskunud ning millele koostavad apoloogiaid meie
«kultuuriajaloolased», on selle sama ja just ka täna massimõrvu
sooritava režiimi poliitilisi ja sõjalisi huve edendavad ja
kehastavad. Täpselt see sama riigikorraldus ja ideoloogia jätkab
samade sümbolite all ja kaasabil oma korraks soikujäänud
mõrvategevust täna Ukrainas ning teeb seda võimaluse tekkides
ka edaspidi mujal just ka meie enda teadlaste ja loovisikute olgu
teadvustamata või teadlikul kaasabil.

Teadlase ülesandeks ei ole mitte konstrueerida meile minevikust
tänapäeva vasaknarratiividesse sobivat kujutelmajalugu, vaid
nimelt ajaloos toimunud fakte leida, uurida, süstematiseerida ja
seoseid luues esitleda.

Kui kellegi meelest ei ole vastavate (sh eestlastest
hävituspataljonlastele) terrorismimonumentide ärakoristamine
prioriteet tänases Eestis või tegu olla isegi meie «mälu või ühise
ajalookogemuse lõhkumine või vägivaldne ümbermuutmisega»,
siis kerkibki üles järgmine küsimus. Kas tänaste ukrainlaste, olgu
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kasvõi Butšas hukatute kauged sugulased ja järeltulijad peaks
kunagi samamoodi suhtuma tulevastesse sõjamonumentidesse
ja vaenuväe sümbolitesse olgu kasvõi 80 aastat hiljem?
Tänastele mõrvaritele ja röövvägedele kindlasti rajatakse
edaspidi Venemaa poolt (kui just imet ei sünni ja Kreml ei
«muutu») rohkelt monumente; võimalik et ka Ukrainalt
okupeeritud territooriumidele. Kas ka ukrainlased peaks
nimetama täna nende kallal toimepandavaid inimsusevastaseid
kuritöid ja neid tegusid heroiseerivaid ja kehastavaid sümboleid
samamoodi «meie ühiseks mäluks ja ajalookogemuseks, mida
peame kõik koos demokraatlikult arutledes austama»?

Punanomenklatuur suutis ka pärast taasiseseisvumist sageli
kindlustada nii kultuurilistel kui poliitilistel ametikohtadel oma
järglastele nii positsiooni kui varalise jõukuse. Peame tõele
näkku vaatama ja tõdema, et sageli ei kaitsta ka täna nii
mõneski (sh kultuurilises) ringkonnas punamonumente ja
«mälu» mitte ajaloo või ka kunsti säilimise pärast, vaid justnimelt
oma esivanemate ning nende kogukonna olemust ja mälestust.
Nende mälu ja mälestust, kes polnud mitte torude ees
hukatavatena, vaid vajutasid päästikule või vähemalt
küüditajatest ja hävituspataljonlastest «loomeinimestega» kaasa
mõtlesid. Peame oma lähiajaloo mälu-uurimisel kindlasti
tulevikus just keskenduma ka neile mehhanismidele, mil moel
nõukogudeaegne loovintelligents ennast taastootis. Eriti aga just
siiani avalikkuses salongikõlbmatule teemale, millest
loomeinimeste ringkonnas küll tihti arutletakse, aga mida väga
avalikult ei käsitleta – ehk kelle lapsed ja millise ringkonna
«lehmalellepojad» võeti eelistatult vastu just nõukogude perioodil
väga prestiižsetele kunsti ja ka näitekunsti erialadele ning kuidas
toimus sel perioodil üldse «suureks kunstnikuks» kujunemine.

Sageli ei kaitsta ka täna nii mõneski (sh kultuurilises) ringkonnas
punamonumente ja «mälu» mitte ajaloo või ka kunsti säilimise
pärast, vaid justnimelt oma esivanemate ning nende kogukonna
olemust ja mälestust.

Hukatutel aga pole sageli isegi järeltulijaid, sest vanemad lasti
enne maha, kui järeltulijate saamiseks võimalus tekkis. Aspekt,
mille üle ka igati väärikas ja objektiivne teadlane Lotman võiks
veidi arutleda just eri päritolusid kaalutledes ja mäletades. Nagu
vist keegi ei tõtta ka gaasikambrite korstnaid säilitama või
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vikerkaarevärviliseks võõpama «mõnituseks sakslastele», on
samavõrra kurioosne miskit sellist soovitada ette võtta Narva
tankiga, millesarnaste suguvendade roomikute all hukati ja
lömastati teadlike massimõrvade käigus ilma ühegi sõjalise
õigustuseta lugematu arv meie kaasmaalasi.[5]

Marek Tammele olla võõristav kuulata «väljendeid, et on õige ja
väär ajalookäsitlus». Ta küsib, «Kas kuskil on komisjon, mis
hakkab otsustama, milline on õige ja milline on väär
ajalookäsitlus?» Selle peale vastakski, et jah – selline komisjon
nagu ka tribunal, mis hakkab Ukrainas uurima inimsusevastaseid
kuritegusid ja sõjakuritegusid, on juba olemas ja ka
kohtupidamine rahvusvaheliselt on ettevalmistamisel. Eestis
seisab ausa «komisjoni» moodustamine või ajaloo tõsiasjade
aktsepteerimine aga alles ees, sest kartuses Venemaa sõjaliste
vastuaktsioonide ees, ei julgetud oma ajaloole ja meie rahva
kallal toime pandud massimõrvadele kuni käesoleva aastani
rohkem kui 30 aastat ausalt otsa ega silma vaadata. Seeläbi aga
taasohvristati vaenlase ideoloogiale järele andes ja oludesse
sobivat ideoloogiliselt korrektset uusajalugu arendades kogu
meie rahvas.

Nüüd ja praegu takistab meil aga oma ajalugu objektiivselt
uurimast ja ka teadvustamast ning selle järgi ausalt ja õiglaselt
käitumast ainult ideoloogiline pimestatus, teadmatus või ka
kuritahtlikkus. Millise rahva ajaloo «mälu» kaitseb või uurib
Marek Tamm ja paljud sama narratiivi edendavad uurijad, on
minu jaoks teadmata. Igal juhul ei ole see selle Eesti rahva mälu
ega ka ajalugu, millesse kuulun ja kust ise pärinen nagu ka
valdav osa siinkirjutaja sõpru-sugulasi-kolleege. See on pigem
mingi teise rahva või ka mitterahvast impeeriumi oma.

[1] https://www.err.ee/1608789199/ajaloolane-hoopis-
punasumbolitega-voitlev-justiitsminister-on-julgeolekuoht

[2] https://www.err.ee/1608791359/lotman-punasumbolite-teema-
ei-ole-isamaa-jaoks-prioriteet

[3] https://et.wikipedia.org/wiki/Kivi-Jüri

[4] https://parnu.postimees.ee/6568358/kui-kuulipildujad-
tarisesid?fbclid=IwAR09IyfuhSjtsznTc-
5pYYxCtDZzliRvMLAd4AFzfTSPjId3nfCF8PPCUDo
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[5] http://kultuur.elu.ee/ke529_porkuni.htm?
fbclid=IwAR3xuM8zN-u7Hv9ztQo08mowREd9XBlbEOy-
b3uOFVTWdhGlxIEwfc8Qpco

 


