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1666 JA 1966 KUI OLULISED AASTAD
EESTI MUINSUSKAITSE AJALOOS
Riin Alatalu

12.–13. oktoobril 2016 tähistasime Tallinnas Niguliste
kirikus kahe olulise muinsuskaitselise õigusakti aastapäeva rahvusvahelise konverentsiga „Muinsuskaitseseadused omas ajas. Õiguse ja väärtuse vahekord“.
Rootsi kuninga Karl XI määrus 1666. aastast on
varaseim Eesti alal kehtinud muinsuskaitse õigusakt, kui
jätta kõrvale Rooma paavstide kirikuvarade kaitseks mõeldud korraldused. Seaduse teksti avaldas Andres Ottenson
ajakirjas Nõukogude Õigus1. Rootsi seadus on faktina
teada, kuid selle sisu mitte eriti. Vähesed teadmised
muinsuskaitse varasema ajaloo kohta tulenevad ilmselt
tõsiasjast, et kõigest pool sajandit hiljem läks Eesti juba
Venemaa koosseisu.
Seaduse tekst on aga nii intrigeeriv ja põhimõtted
nii ajatud, et see väärib siiski märksa rohkem tähelepanu,
seda enam, et need põhimõtted ei kajastu mitte ainult
Põhjamaade, vaid ka paljude teiste riikide praegusaja seadustes. On tore tõdeda, et 17. saj seadus oli edumeelne,
samas on isegi pisut pelutav tunnistada, et suur osa probleemidest on ilmselt igavesed.
Et kõnealune seadus ei puuduta ainult Eestit, tegime
juba mitu aastat tagasi Põhja- ja Baltimaade ICOMOSidele2 ettepaneku korraldada ühise õigusakti aastapäeva
tähistamiseks konverents. Mõte võeti tänuga vastu, sest
üllatuslikult ei ole seda seadust ka Põhjamaades põhjalikumalt analüüsitud. Liitumine ICOMOSi muinsuskaitse
seadusloome, administreerimise ja rahastamise teaduskomiteega ICLAFI, mis koondab ennekõike muinsuskaitsega tegelevaid juriste, andis ideele aina hoogu juurde.
Rootsi seadus ei olnud pealegi ainuke mullune tähtpäev.
Nimelt täitus pool sajandit Tallinna muinsuskaitsealal,
mis oli Nõukogude Liidu esimene omataoline ja ka kogu
maailmas üsna eakas kaitseala.
Konverentsile tuli 40 väliskülalist 19 riigist Jaapanist ja Singapurist kuni Argentinani ning arvukas kohalik
publik. Kahte päeva mahtus 21 ettekannet. Peale selle
toimusid Tallinnas Põhja- ja Baltimaade ICOMOSide
töökoosolek ning ICLAFI aastakoosolek. Rahvusvahelises
ICOMOSi süsteemis on selline teaduskomitee ja piirkondlike komiteede ühisüritus suhteliselt haruldane, kuid
osutus põnevaks ja kasulikuks – Tallinna konverents on
saanud head tagasisidet. Et suur osa külalistest oli Eestis
esimest korda, viisime nad retkele Narva, Sillamäele ja
Lahemaale. Külalistele avaldas muljet meie avatus erinevate ajastute pärandi väärtustamisel.

Olgugi et 1666. a õigusaktist, nn Plakatist, oli ainult
kaks ettekannet, ilmnes juba konverentsi ettevalmistamisel uusi asjaolusid. Nimelt kasutas Ottenson teksti avaldamisel 1835. a ilmunud De la Gardie perekonna saavutuste kokkuvõtet3 ning nagu selgus, ei olnud see mitte
seaduse tekst ise, vaid vaimulikele saadetud kaaskiri.
Seaduse põhiteksti tõlkis konverentsiks ära Ivar Rüütli ja
see avaldatakse ka siin.
Seaduse kehtestamist võib tõepoolest nimetada
üheks Magnus Gabriel De la Gardie (1622–1686) saavutuseks ja seega on seadusel side ka Eestiga. Nimelt juhtis
Eestimaa kuberner, mitme Eesti maavalduse omanik ja
Uppsala Ülikooli kantsler alates 1660. a alaealise troonipärĳa Karl XI eeskostevalitsust. Õigusakti idee pärineb
siiski ülikooli sekretärilt Johan Hadorphilt, kes võttis aluseks ajaloolase ja riigiantikvaari Laurentius Bureuse memorandumi. Bureus muretses ajaloo tunnismärkide halva
olukorra pärast ja pidas vajalikuks need inventeerida.
Lisaks kunagise Rootsi riigi alamatele anti konverentsil ülevaade ka muinsuskaitselise õigusruumi kujunemisest Norras, Iirimaal, Belgias ja Poolas. Kõige rohkem
äratundmist ja võrdlusmomente pakkus Andris Šnē, kes
rääkis Läti muinsuskaitse vanemast ajaloost.
Viltė Janušauskaitė ettekanne pakkus huvitavaid paralleele Nõukogude Leedu muinsuskaitsest. Aastal 1956
koostati ja 1959 kehtestati Vilniuse vanalinna rekonstrueerimisprojekt, mis oli oma põhimõtetelt muinsuskaitseala eelkäĳa. Nii Leedu kui ka Eesti muinsuskaitsjaid
peeti Nõukogude Liidus kõige professionaalsemateks ja
mälestiste kaitse korraldust kõige paremaks. Teistest tollastest liiduvabariikidest tuldi siia nii meeleldi kogemusi
hankima, et toonased muinsuskaitsejuhid on tunnistanud,
et see võis vahel suisa tüütuks muutuda.
Kolme Balti riigi koostöö oli väga tihe – oma ajalugu
uurides saab naabritelt palju asjakohast materjali. Intrigeeriva tähelepanekuna märkis noor Leedu uurĳa hiljem
Tallinnas arhiivides ja intervjueerimas käies, et kui Vilniuses tunnistatakse, et 1956. a võeti eeskuju Tšehhoslovakkiast, siis eestlased väidavad, et siin mõeldi pigem
kõik ise välja.
Konverentsil ei keskendutud ainult ajaloole, vaid
tutvustati ka tänapäeva probleeme ja osutati tühimikele
õigusruumis. Näiteks ei reguleerita ei Eestis ega ka mujal
maailmas vaimse pärandi kaitset jäigalt, sest ülereguleerimine võib traditsioone suretada või muuta need kom122
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mertslikuks. Teisalt on ka materiaalsel pärandil oluline
vaimne taustsüsteem. Professor Jack Tsen-Ta Lee näited
Singapurist panid mõtlema reeglite ja isevoolu vahekorrale. Materiaalse mälestise kaitset on sageli märksa
lihtsam põhjendada, kui selle füüsiliste väärtuste asemel
rõhutada vaimseid ja kogukonna väärtusi.
Need olid vaid mõned killud konverentsilt, sest valmimas on ettekannete kogumik.
Õigusaktidel on muinsuskaitse ajaloos kandev osa.
Olgugi et õigusaktide vahend on piirangud, on nende eesmärk ikkagi kujundada väärtushinnanguid. Tavaliselt oodatakse seadustelt seevastu karistusi, eeldades, et inimesed ei käitu ilma sunnita õigesti. Nii oli 1666. a määruse
karistus „kõrge ebasoosingu alla langemine“. See võis
tähendada nii mõndagi, näiteks takistusi karjääriredelil.
Praegune õigusruum ei ole menetlustega kitsi, ent
reaalses elus toimivad need harva. Nagu tõdes Jaapani
Kyushu Ülikooli professor Toshiyuki Kono, on väärtustel
põhinevas valdkonnas keeruline määrata nii piiranguid kui
ka karistusi, sest normide ja pidevalt muutuvate väärtuste
vahel tekivad pinged. Et pärandiloome, aga ka selle kaitse
on olemuselt protsess, on juriidikas aktsepteeritav, kuid
protsessile on raske luua kaitsemehhanismi. Ehk on siis
muinsuskaitse peamine relv endiselt selgitustöö? Võibolla ongi täielik ebasoosing ja avalik hukkamõist mõjusaim
edasiviiv võimalus?
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(1) Konverentsil osalejad Niguliste kirikus. Foto Riin Alatalu
(2) Rootsi kuninga Karl XI 1666. a määruse esikaas
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