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näitelause, millega grammatikaolulisustõpetatakse.Võimutäitja juurdetuuakse
kurjategijaning saatekirikäsuga,kus
reas neli sõna „Tappa mitte ellu jätta!"
Sisu sõltub juba sellest,kuhu võimutäitja
ärajäänud koma paneb: kui lausekeskele,
kingitakse kurjategijale elu,kui aga esi-
mese sõna järele,viiaksekurjategijahuk-
kamisele.

Euroopas mõeldakse praegu,kuhu
paigutadakoma. Ühed on veendunud, et
tuleb järgidaimperatiivi:„Hukka mõista,
mitte tappa!" Teised jällegiraiuvadkui

rauda, et koma tuleb nihutada pisut edasi;

„Hukka mõista mitte, tappa!"Pärast 24. jaanuariMariupoli rake-
tirünnakut kogunes ÜRO julgeoleku-
nõukogu, et arutada,kas seeteguhukka
mõista.Venemaa, julgeolekunõukoguala-
lineliige,vetostashukkamõistu kiiresti.
Miks mõista hukka ukrainlased,kesVene
meedia teatelomaenda linnupommitavad
jaoma rahvuskaaslasi tapavad,kuinad
võib ka lihtsalttappa? Ju olidvenelased
mures, etmingitel ..arusaamatutelpõhjus-
tel"tahetaksehoopisneidhukkamõista.

Enamik Euroopast hoidub aga igasu-
gustestvägivallamõtteist.Nende relv eiole
suurtükid jaraketiheitjad,vaidsõnad.Kui
kedagi rünnatakse, siiseitasu sellelemitte

ligilähedaseltkisamagavastata,vaidtuleb
manitsedaningveenda.Jakuiikkaaruei

saada, siis tuleb uuesti hukka mõista jaseda senikaua, kuni lõpuks kritiseeritavale
kohale jõuab.Või ta saab siistõepoolest
kogusellestmõistmisesthukka.

CharlieHebdole rünnaku korralda-
nud islamiradikaalidestvennased järgi-
sidsama kreedot,mida Venemaa.Andrus
Kivirähk leidis,etkirjanikAndrei Ivanov
on sattunud justkuiKafka „Protsessi“
(Päevaleht 24.1).Sama võib öeldaka Prant-
suse satiirikutekohta; neid eimõistetud
(eihukka ega üldisemalt) ning kõrvaldati
nagu JosefK. Pole inimest,pole prob-
leemi. Ju arvasid vennad, et teevad isla-
mimaailmale suure teene jamittekeegi eipila nende jumalatenam iial. Tulemusolimuidugi otse vastupidine.Võib-olla

loodabka Venemaa samu põhimõtteid
järgidestaastada oma üliriigipositsioon.

Ka selleõnnestumineonkaheldav.
Nii Charlie Hebdo kui Ukraina kriisi

puhul on peamiseks konfliktiajendiks

mõistmatus. Islamistid ei saaaru prants-
lastenaljastjavenelased eisaa aru,kuidas
saab nende vennasrahvas tahtaEuroopasse

kuuluda. Nii on üsna kaheldav, etlähiajal-

kui üldse kunagi - jõuame ideaalini,kus
lauses pole ainultkoma edasinihutatud,

vaid ka „hukka“ sealtväljavisatud,etedasi
minna deviisiall„Mõista,mittetappa!".

EestipõhjamaisusehkVanaideeuuedrõivad
Mart Kuldkepp

Mõte sellest, etka Eesti onPõhjamaa,on meid ikka ja jälleköitnud. Eesti kul-
tuuriruumis loobpõhjamaisuse mõiste
hulgaliseltpositiivseidseoseid (ürgne
loodus, väärikas ajalugu,kõrgetaseme-
linekultuur jaharidus) ning välismaail-
magi silmison Põhjamaade maine kõike
muud kui kehv. Ootuspäraselt on vasta-
vasisulist retoorikat seetõttu tihtikasu-
tatud,kui on vaja end kuidagi identitee-
dipoliitiliseltmääratleda.Nimetada võib
korduvalt üles kerkinud plaani asendada
Eesti sinimustvalge trikoloor ristilipuga,
samuti president Toomas Hendrik Ilvese
fantaasiarikast ideed Eestist kui nn Jõu-
lumaast ning uusima näitena Reformi-
erakonna 2015.aastavalimisprogrammi
pealkirjaga „Uus Põhjamaa 1'.Nagu vii-
mase üldosas esimese asjana kangastuda
lastakse,peab maailm saama tulevikus
tundma Eestit kui „Uut Põhjamaad", s.t
„riiki,kus on saavutatud Põhjamaade ela-
tustase ja turvalisus, kuid mis on isiku- ja
majandusvabadustelt jätkuvaltmaailma
tipus ning nii sotsiaalseltkui tehnoloo-
giliseltdünaamilisem japaindlikum kui
vanadPõhjamaad".1

Juba eesmärgipüstitusest ilmneb,
etsee põhjamaisuse mõte erineb nen-
dest Eesti rahvusmüütidest, millel rah-
vusvahelist kõlapinda ei ole jamis seda
ei taotlegi.Põhjamaisuse retoorika on
suunatud maailmale: selles eiväljendu
mitte ainult tahe millestki erineda, vaid
ka tahe teistePõhjamaadega sarnaneda -

isegikui neileühtlasivähest dünaami-
lisust japaindlikkust ette heidetakse.
Seega eipiisa sellevisiooni eduks Eesti
enese tahtmistest, vaid vältimaks

kadaklusse langemistpeab mõte leidmalaiema heakskiidu. Ajalugu näitab siiski,
et seni on tahes-tahtmata olnud tege-
mist ainult seespidiseks tarvitamiseks
kõlbliku seerumiga. Ka Reformiera-
konna seekordne visioon eipaku selles
osasmidagiuut.

Eesti põhjamaisuse idee sündis XIX
ja XX sajandi vahetuse paiku, mil rah-
vuslikult meelestatud eestlaste teadvu-
ses kinnistus arusaam Saksamaast ja
vähemal määral Venemaast kui eestlaste
põlisvaenlastest. Seega kasutati õigust
pöörata silmad regiooni kolmanda aja-
loolisesuurvõimu poole, keda peeti
teistesthoopis sõbralikumaks. Rahva-
likmüüt vanast heast Rootsi ajast, mil
talurahvast kaitses hea Rootsi kuningas,
lõimiti tekkivasse Eesti ajalookirjutusse,
ning Rootsi aega hakati kujutama eesti
rahva omamoodi kuldajana. Ninanip-
suna baltisakslaste kultuuritooja-pre-
tensioonidele olivõimalik näidata, et
just sellal,mitte XIII sajandi alguses,
pandi siinkandisidanema esimesed
vabadusejahariduseseemned.

Esimese maailmasõja segastel aega-
del viis mõte Eesti n-ö kultuurilisest
põhjamaisusest omakorda plaanideni
anda sellele identiteedile poliitiline sisu
Venemaast eraldumise jaPõhjamaa-
dele lähenemise näol. Juba 1917.aasta
septembris tegi Jaan Tõnisson Eesti

Maapäevale ettepaneku luua föderat-sioon,kuhu kuuluvad nii Baltimaade
kui Skandinaavia rahvad. Sõja lõpu lähe-
nedes, kui Eestis oliSaksa okupatsioon,
püüdsid välisdelegatsiooni liikmed Karl
Robert Pusta jaAnts Piip tekitada selle
nn BaltiLiidu kava vastu Antanti maade,
eritiSuurbritanniahuvi.

Rootslastele, kes Eestist õietimidagi
ei teadnud jaolidharjunud nägema seda
Venemaa osana, tulid sellisedambitsioo-
nid suure üllatusena.Skandinaavia-Balti
poliitiliselähenemise väljavaatesse suh-
tusid sealsed poliitikudagaumbusuga,
arvates ettenägelikult,et niipea kui Vene-
maa tugevneb, püüab ta endised Lääne-
mere provintsid tagasi vallutada.Seetõttu
jäiRootsi terveks sõdadevaheliseks ajaks
seisukohale, etBalti riikidega oleks lähe-
maid liitlassuhteidluuavägaohtlik.

1920. aastate keskpaigaks oli ka eest-
lasteleselge,et Skandinaaviamaade
huvi BaltiLiidu projekti vastu eiõnnestu
äratada. 1930.aastatel,kui rahvusvahe-
line olukord läks pinevamaks, tehti sel-
legipoolestkatseid mõte uuesti elustada.
Rootsit aga, mida Eestis on alatipeetud
Skandinaavia võtmeriigiks, sundis see
Baltimaadest vaid veelgiresoluutsemalt
eemalduma.

Eesti iseseisvuse taastamise järel
on kontaktid Põhjamaadega arenenud
hoopis uue tähe all.Kuuluvus Euroopa
Liitu jamuudesse rahvusvahelistesse
organisatsioonidesseon andnud koos-
tööle tugeva poliitiliseraamistiku. Eesti
majandusareng on toimunud suuresti
Põhjamaade toel,millele euroopa-
liku ärikultuuriga jalähikonda jäävad
Baltiriigidon omakorda olnud atrak-
tiivneinvesteerimiskeskkond. Näiteid

kultuuri- jahariduskoostööst onloen-damatu hulk.Vaid Põhjamaade Nõuko-
gusse - organisatsiooni,mille kaudu
oleks end Põhjamaana kõige loogilisem
defineerida- poleEestitsenivõetud.

Küll aga, nagu on toonud välja ka
Mikko Lagerspetz, 2pole praegune Eesti
kindlasti mitte Põhjamaa, ega isegi sin-
napoole teel.Takistuseks pole seejuures
mitte enam poliitiliseusalduse puudu-
mine, vaid see,eton muutunud põhja-
maisuse mõiste. Kui eestlastelseostub
see jätkuvaltkujutelmaga ühisest aja-
loost, kultuurist jaka potentsiaalsest
välisvaenlasest,siismuule maailmale -

olgu see hea või halb - tähendab põh-
jamaisus midagi muud: see on teatud
ideaalühiskonnamudel (sotsiaaldemo-
kraatlik heaoluriik) jasellega seotud
väärtused (võrdsus ja solidaarsus), mil-
lelepandi alus Teise maailmasõja järgse
majanduskasvu ajalning mida pole
tänapäevanilõplikultlammutatud.

Eestlastel,kelleajaloolinekogemus
on teistsugune, sellistpäranditmuidugi
olla ei saa japole ka märke, et seda eriti
kahetsetaks - vähemalt ei tundu oma
valimisprogrammi põhjal seda tegevat
Reformierakond. Küll aga seni,kuni
eestlased põhjamaiseid väärtusi ei jaga,
on tulemus sama, mis 80 aastat tagasi:
ei saa olla juttugi sellest,et meid täis-
väärtuslikuks Põhjamaaks tunnistataks.
Katsed seda positiivselt laetud terminit
kuidagi ümber mõtestada ja ise Põhja-
maadest veelpõhjamaisemaks hakata
ainult maskeerivad seda faktining juhi-
vad kaugemale sellest,millele me just-
kui läheneda soovime. Seetõttukõlbab
ka seekordne Eestipõhjamaisuse-retoo-
rika vaid sisepoliitilisekstarbimiseks.
1 Reformierakonna valimisprogramm 2015.UusPõhja-

maa, lk2.http://reform.ee/FB/Valimisprogramm_2015_
web.pdf
2 Mikko Lagerspetz,Kas EestiikkatahabsaadaPõhja-
maaks?-EestiPäevaleht21.12015.

Ajalugunäitabsiiski,etsenion
tahes-tahtmata olnud tegemistainult seespidiseks tarvitamiseks
kõlblikuseerumiga.
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