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Tallinna vanalinn, mille tänini säilinud ilmet sätestav kude kujunes peamiselt 
13.–15. sajandil, on alati olnud pildilisele meediale atraktiivne motiiviallikas. 
Tähelepanuväärse lõigu selle kujutamise ajaloos moodustavad aga 20. sajandi 
kuuekümnendad ja seitsmekümnendad aastad, mil vanalinn ja keskaja temaatika 
laiemalt omandasid korraga erilise aktuaalsuse nii akadeemiliste ringkondade 
kui massikultuuri jaoks, inspireerisid nii pildilist kui sõnakunsti. See nostalgilis-
romantiline “vanalinnamood” materialiseerus lugematus hulgas tarbeesemetes, 
arvukates interjöörikujundustes ning terves reas filmides. Eesti kahes filmistuu-
dios, “Tallinnfilmis” ja “Eesti Telefilmis” valmis nende kahe kümnendi jooksul 
1950. või 1980. aastate toodanguga võrreldes märkimisväärselt palju vanalinna 
kujutavaid-käsitlevaid kontsert-, dokumentaal- ja vaatefilme. Eriti reljeefselt ja 
ajaliselt kontsentreeritult kajastus see aga mängufilmis: 1969–1972 valminud 
umbes paarikümnest mängufilmist tuginesid vanalinna kujundistule koguni 
viis.1 Käesolev artikkel püüabki nende näitel mõtiskleda keskajavaimustuse am-
bivalentse, kohati paradoksaalse olemuse ja tihti konfliktsete tähendusväljade üle 
ning esile tuua motiivikasutuse erinevaid paradigmasid. 

1. Tardunud vaated: fragmendid, monumendid, panoraamid

1925. aastal kirjutas Le Corbusier oma märkustes Plan Voisin’ile: “Voisin’i projekt 
isoleerib kogu iidse linna ning toob rahu ja vaikuse Saint Gervais’st tagasi Etoile’i 
{---] nii pole minevik enam ohtlik elule, vaid leiab hoopis oma õige koha selles” 
(tsit Kahn 1992: 24). Selle idee on kinematograafias suurepärase peene irooniaga 
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visualiseerinud Jaques Tati filmis Playtime (1967), kus vanast Pariisist pole moder-
niseerimise käigus alles jäänud muud kui mõned ikoonobjektid, nagu Eiffeli torn, 
Place de la Concorde ja Étoile, mis vilksatavad kättesaamatute peegeldustena uue 
linna klaaspindadel, justkui hoolikalt vitriinides säilitatud muuseumieksponaadid. 
Analoogne nägemisviis iseloomustab ka 1970. aastal “Tallinnfilmis” valminud 
“lauludega lugu” “Varastati Vana Toomas”, kus Tallinna vanalinna vaatamisväärsusi 
eksponeeritakse eraldiseisvate kildudena, piltpostkaardilike võtete reana. 

Alus sellisele monumendikesksele nägemis- ja esitlusviisile pandi õieti juba 
18. sajandi lõpul, mil tärkavate rahvusriikide võimudiskursus avastas kaasajal 
loodud monumentide kõrval ka ajaloolise ehituskunsti kui efektiivse kollektiivse 
identiteedi sideaine, kogukondliku mälu konstrueerimise ning oma võimsuse ja 
kultuurilise järjepidevuse legitimeerimise vahendi. Ajalooline substants kippus 
aga peagi jalgu jääma industrialiseeruvale ja urbaniseeruvale ühiskonnale, mis-
tõttu tekkis tungiv vajadus tagada monumentide kaitse ja säilimine. 19. sajan-
dil tegutsesidki muinsuskaitsjad ja restauraatorid riigi kopsakal toetusel selle 
nimel aktiivselt kõikjal Euroopas. Svetlana Boymi restauratiivse ja reflektiivse 
nostalgia määratlust kasutades võib võimu esindushuve teeniva, identiteete 
sätestava muinsuskaitsepraktika arvata esimese alla: “Restauratiivne nostalgia 
avaldub mineviku monumentide täielikes rekonstruktsioonides, reflektiivne 
nostalgia võrsub aga varemetest, aja ja ajaloo paatinast, teise koha ja aja unistu-
sest.” (Boym 2001: 41.) Restauratiivset nostalgiat iseloomustab püüd kehtestada 
objektiivset tõde mineviku kohta, mis ei tähenda aga midagi muud kui mineviku 
koloniseerimist oleviku huvide positsioonilt. Restauratiivne nostalgia taotleb aja 
ruumistamist, selle jätkuvuse peatamist täiusliku ja igavikulise momentvõttena, mil 
puuduvad igasugused märgid kulumisest, algupärase ja autentse välimuse muutu-
misest (Boym 2001: 41, 49–50).

Modernismi lätetel linnaruum seega teatavas mõttes tarretati. Samuti tähen-
das võimu ja muinsuskaitsjate eriline tähelepanu konkreetsetele ajaloolistele ehi-
tistele linnakoe killustamist reaks üksikobjektideks, mis kapitalistlikus süsteemis 
omandasid lisaks varasematele kultusväärtustele ka turuväärtuse (Linnap 2003: 
436), ning linnas “hakati nägema turistlike vaatamisväärsuste kogumit” (Groys 
2004: 85). Turismitööstus omakorda võimendas rahvuslike ajaloomonumentide 
sümboolset väärtust – Boris Groysi arvates “alles turism ise loobki need monu-
mendid, [---] monumentaliseerib linna – alles läbisõidul oleva turisti pilgu all 
saab linna pidevalt voolavast ja muutuvast argipäevast monumentaalne igavi-
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kupilt.” (Groys 2004: 85–86.) Siiski ei tasu alahinnata ka riiklikku/rahvuslikku 
aspekti, seega kohalikku alget kui algset tõukejõudu vaatamisväärsuste loomise 
protsessis, sest vähemalt Lääne-Euroopas on ennekõike kohaliku pilk see, mis 
esimese valiku teeb. Seda kinnitab ka Dean MacCannelli konstrueeritud turismi-
atraktsioonide nn sakraliseerimise mudel, milles vaatamisväärsused läbivad viis 
faasi (vt MacCannell 1999: 44–45). Esimene on nimetamise faas, millele sageli 
eelneb hoolikas ettevalmistustöö tõestamaks objektide väärilisust: objekte vaa-
deldakse röntgenikiirte all, neid fotografeeritakse ja uuritakse spetsialistide poolt, 
määratakse kindlaks nende esteetiline, ajalooline, rahaline, ühiskondlik ja ajaviite-
väärtus. Teist astet sakralisatsiooniprotsessis nimetab MacCannell raamistamise ja 
esiletõstmise, objekti eksponeerimise faasiks. Sellele järgneb nn pühaliku säilita-
mise ehk talletamise (enshrinement) faas, mis saavutatakse, kui objektide raamistus 
ise siseneb sakralisatsiooni esimesse astmesse. MacCannell peab selle klassikaliseks 
näiteks Pariisi Sainte Chapelle’i, mille Louis Püha ehitas “tõelise okaskrooni 
laekaks”. Esimeses kolmes faasis on mälestised peamiselt erialateadlaste, muin-
suskaitsjate ja restaureerijate tähelepanu all. Neljas on nn mehaanilise reprodukt-
siooni faas, kus toimub plakatite, fotode, mudelite või kujutiste loomine objektist, 
mida omakorda hinnatakse ja eksponeeritakse. Just see tõstab vaatamisväärsused 
turismitööstuse huviorbiiti. Sakralisatsiooniprotsess lõpeb sotsiaalse reprodukt-
siooni faasiga, kus linnad või piirkonnad hakkavad end nimetama oma kuulsate 
turismiatraktsioonide järgi. 

Neljandas faasis toimuv mehaaniline reproduktsioon tõstatab arhitektuuri re-
presenteerimisviiside küsimuse. Otseselt on omavahel seotud ülalkäsitletud monu-
mendikeskne lähenemine linnaruumile, mis mõtteliselt killustab selle isoleeritud 
fragmentideks, ning giidiraamatutes ja vaatealbumites kinnistunud arhitektuuri 
kujutamise laad, mis kandus üle ka filmikunsti turismimarketingi eesmärki teeni-
vatesse “kaleidoskoopsetesse” (Linnap 2002: 258) vormidesse (selgeim näide on 
vaatefilm, ent see võib esineda teisteski žanrites). Sellist lähenemisviisi iseloo-
mustab enamasti pealiskaudsus, objektide, ehitiste või linnaruumi lõikude teadlik 
ja tahtlik irrutamine argipraktikatest, nende “musealiseerimine”, kontekstist ja 
kohamälust lahti rebimine, stereotüpiseerimine. Edward Relph (1986: 80–87) 
nimetab niisugust turistlikku kohakogemust mitteautentseks, võltsiks, levinud 
arusaamade kriitikavabast ülevõtmisest lähtuvaks vahekorraks ümbritsevaga, 
millele vastandub autentne, keskkonnaga süvitsi suhestuv, otsene ja ehe koha ko-
gemise viis.2 Kuigi linnakude objektideks killustav representatsioonilaad tingib 
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turismidiskursuse raames enamasti klantsiva ja ühemõõtmelise soovtegelikkuse 
loomise, millel puudub igasugune side reaalse linnamaastiku mitmepalgelisusega, 
võib seesama fragmentaarne kogemis- ja esitlusviis anda diametraalselt erine-
va, Relphi terminit kasutades, autentse3 tulemuse. Nii näiteks loob Dziga Vertov 
oma filmis “Inimene kinokaameraga” (1929) monumentaalse arhitektuuri ja mä-
lestusmärkide isoleeritud võtete reast killustatud linnamaastiku, mis ei muutu 
äratuntavaks geograafiliseks tervikuks. Montaažilaual konstrueerib ta “mängulise 
visiooni linnast, mida pole võimalik kaardistada”, vaatleb keskkonda perifeerselt, 
mitte tsentraalselt positsioonilt ning loob nii nägemuse hierarhiseerimata ruu-
mist (Widdis 2003: 225–226). Vertovi linnamaastik on inimestega asustatud 
ja elav, seevastu turiste ligi meelitama seatud visuaalid on tihti inimtühjad ning 
monumendid seisavad uhkes, kuid üksildases vaakumis. 

Vertovi käsitlus vastandub teisele suurele pildilise kujutamise kaanonile, mille 
19. sajandi maastikukujutuses lõid valged Lääne fotograafid Francis Frith, Wil-
liam Henry Jackson, Timothy O’Sullivan jt, pildistades kaugeid eksootilisi paiku, 
peamiselt Lähis-Idas, aga ka Ameerika kõrvalistes inimtühjades maanurkades. 
Selle tunnusteks on panoraamsus, laiahaardelisus, põgus ja pealiskaudne pilgu-
heit kaugelt ning eredas päikesepaistes (Linnap 2003: 437). Ehedaim näide on 
muidugimõista vaade linnulennult, milles avaldub keskkonda kaardistav, korras-
tav, abstraheeriv ja seetõttu kontrolliv pilk. Eriti vaimustusid sellest rakursist mo-
dernistid 1920. ja 1930. aastail, kuna õhuperspektiiv tegi võimalikuks ühe nende 
peamise arhitektuurse ambitsiooni – muuta linn selgeltloetavaks (vt nt Frisby 
2002) – saavutamise või õigemini küll selle eesmärgi tajumusliku simuleerimi-
se. Samas märkis juba Sergei Tretjakov, 1920. aastate vene avangardkunstnike 
rühmituse LEF liige, et aerovaated tekitavad maastiku ja vaataja vahel omandi-
suhte, tarbijaliku vahekorra ning vaatajalt võetakse kogemusliku “teadmise” 

2 Relphi mõistet “turist”, kelle mitteautentse kohakogemuse vastandiks on keskkonda süvitsi kogev 
“kohalik”, ei tasu siinkohal võtta hinnangulise ja isikustatuna, vaid pigem teatud tunnustega kesk-
konnaga suhestuja üldnimetajana, s.t turistlik kohakogemus võib olla iseloomulik ka kohalikule. 
Sama kehtib ka neist tulenevate representatsiooniviiside kohta: nagu juba eespool märgitud, 
osutab igasugune turistlik kujutamine esmajoones kohaliku eelistustele ja minapildile ning sellele, 
missugusena tahetakse end teistele näidata.

3 Relphi autentsusemõistet ei tohi segamini ajada Boymi tekstis esineva autentsusega: viimasel juhul 
osutatakse restaureerimisviisile, mis peab oluliseks ehituskehandi algupärase välimuse säilitamist 
kõigi hilisemate kihistuste alaväärtustamise ja hävitamise hinnaga ning on seega õigupoolest vastu-
olus Relphi kontseptsiooniga, mis peab seesugust ajaloo rekonstrueerimist ja idealiseerimist ehk 
“museumiseerimist” mitteautentse kohakogemuse üheks avaldumisvormiks (vt Relph 1986: 101).
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omandamise võimalus (tsit Widdis 2003: 236). Ka Michel de Certeau järgi on 
aerovaade kontrolliv, aktiivset sekkumist välistav ning võõrandumist sugereeriv 
ruumiesitlusviis (vt nt de Certeau 2004), mis ohverdab “linnaelu lähidetailide 
tunnetamise” ning “aitab kaasa linna objektistamisele” (Shields 2004: 153). Kuigi 
1920. aastate Vene avangard pidas seda nõukogude kunstile ebasobivaks võtteks, 
kasutati linnulennuperspektiivi 20. sajandi teise poole nõukogude visuaalias üsna 
ohtralt. Ühelt poolt lubas see vaatepunkt demonstreerida ja rõhutada nii vanade 
kui uute arhitektuursete ansamblite suurejoonelisust, ent teisalt võiks spekulee-
rida, et linnulennuperspektiiv oli vahend, mis aitas sätestada uut kodukontsept-
siooni – Nõukogude suurt “kodumaad” väikese kodukoha asemel – ja peegeldas 
püüdu oma kodanikke lahti kangutada kõige intiimsemast territooriumist, nende 
“pesaruumist” (Bachelard 1999: 145–161; vt Linnap 2002: 255), ning soodustas 
homo soveticus’e identiteedi loomiseks olulist kollektiivset eksistentsi, surus alla 
väikekodanlikku individualismiiha ja tasalülitas ühtse Nõukogudemaa illusiooni 
taotledes kohalikke eripärasid.

2. Tallinna vanalinna juhtum

Tallinna vanalinna kui ajaloolise monumendi, arhitektuurimälestiste kogumi-
ga, selle mõistmise ja mõtestamisega nii teaduslikus kui ka populaarses vormis 
ning selle pildilise ja sõnalise kujutamisega on küllaltki aktiivselt tegelnud pea 
paar sajandit nii baltisakslased kui ka eestlased, kuid just nõukogude ajal, 1960. 
ja 1970. aastail akumuleerus tekstikogum, mille ontoloogiline ja tähenduslik 
konfiguratsioon tundub eriliselt intrigeerivana. Nõukogude okupatsioon lõi kul-
tuurisituatsiooni, mis ühelt poolt võimaldas integreerida vanalinna kui iidse 
saksa kantsi kohalikku rahvuslikku identiteeti, võtta eestlastel lõplikult omaks 
kunagiste koloniseerijate pärand ning teatud määral teha sellest koguni rahvus-
liku vastupanu locus (Kalm 2001: 425, 432). Teisalt ei põlanud nõukogude võim 
omaenda uute monumentide rajamise kõrval ära ka juhust ehtida end võõraste 
sulgedega nii Venemaa kui kõigi teiste liiduvabariikide ajaloost, lõimides stalinli-
ku teesi “sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik” raames osavalt nõukogude internat-
sionaalsesse kultuurikangasse muuhulgas ka vanalinna esmapilgul ideoloogiliselt 
vastukäiva pärandi. Väheoluline pole seegi, et vanalinn lülitati ka välismajanduse 
mehhanismidesse, muudeti turismitooteks, mis tõi sisse hädavajalikku välis-
valuutat. On paradoksaalne, et just siis, sotsialistliku ühiskonna tingimustes, 
pandi alus vanalinna kujundamisele täisvereliseks turismiatraktsiooniks, subjekti 
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loovust allasuruvaks ja tema reaalsustaju ähmastavaks vaatemänguliseks “teema-
keskkonnaks” (vt Debord 1995; Gottdiener 2001). “Vanalinnamoest” kujunes 
niisiis vastandlike huvide ja identiteetide kohtumis-, kuid veelgi enam nende ko-
handumispaik; see oli kultuurikatel, mille leem maitses ühtmoodi nii vallutajaile 
kui allutatuile. 

2.1. Teadusest turismini: vanalinna sakraliseerimine

Selle keskajahuvi kui väga mitmepalgelise ja kohati konfliktse ilmingu hõlpsa-
maks struktureerimiseks, ent teatud mõttes ka skematiseerimiseks rakendan Dean 
MacCannelli ülalkirjeldatud turismiatraktsioonide sakraliseerimise mudelit, sest 
see võimaldab kergemini hoomata nähtuse sisemisi arengujooni ja -loogikat, hõl-
mata arutellu seda iseloomustavaid erinäolisi elemente teadusest popkultuurini. 

MacCannelli mudeli esimesele faasile vastab vanalinna teaduslik uurimine 
erialaspetsialistide poolt. Tallinnas asutati 1950. aastal Riikliku Ehituse ja Ar-
hitektuuri Komitee juurde Teaduslik Restaureerimise Töökoda, mis koondas nii 
projekteerijaid kui ka uurijaid. On oluline rõhutada, et just “teaduslik restauree-
rimine” oli nõukogude muinsuskaitse peamine printsiip, mis üldjuhul tähendas 
hoonete autentse, algse kuju taastamist ning kõigi hilisemate kihistuste kõrvalda-
mist.4 Teaduslikkus pidi tagama objektiivse, ideoloogiliselt sobiva ja administra-
tiivselt kontrollitud “tõeni” jõudmise, mis omakorda viis teatud ajalookihistuste 
eitamiseni ning sageli ka mälestiste moonutamiseni.5 Selline suhtumine on Boy-
mi restauratiivse nostalgia näide par excellence: mineviku mitmepalgelisus ning 

4 Sellise lähenemisviisi juured ulatusid omakorda 19. sajandisse, mil Prantsusmaal esindas samasuguseid 
seisukohti sealse restaureerimistegevuse ja -teooria suurkuju Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. 
Inglismaal jagas samu arusaamu restaureerimisest Cambridge’i Camden Society. Nõukogude 
Liidu muinsuskaitsediskursusesse jõudsid need ideed Igor Grabari kirjutiste kaudu. Grabari 
tsaariaegsed kirjutised restaureerimisest avaldati trükis küll alles 1969. aastal, kuid tema seisu-
kohad võeti omaks juba Teise maailmasõja järel, mil toona 73-aastasest Grabarist sai tsentraal-
sete Restaureerimise Töökodade teadusdirektor (French 1995: 180–181). Eestis oli teadusliku 
restaureerimise retoorika ajakirjanduslikus diskussioonis küll laialdaselt kasutusel, kuid praktikas 
eelistati enamasti “konserveerimist koos osalise restaureerimisega kui ehitusmälestiste suhtes kõi-
ge pieteetlikumat, neutraalsemat ja väärlahendusi välistavat korrastamismeetodit” (Tamm 1984: 
11). Tõsi, vahel esines siiski ka autentse (gootika) väljapuhastamist: näiteks raekoja, raevangla, 
Neitsitorni jt objektide puhul (vt nt Tamm 1984: 22, 26–27, 29).

5 “Enne kui lahendatakse tegelike kaotuste renoveerimisega seotud küsimused, tuleb lahendada 
kihistunud setete küsimused; see tähendab, et tuleb põhjalikult uurida, missugused elemendid ek-
sisteeriva mitmekihilise konglomeratsiooni hulgas on genuiinsed, autentsed ja kõige väärtusliku-
mad, missugused on juhuslikud või neutraalsed ja missugused võltsid, laenatud või võõra(maise)d, 
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ajaloo koltunud võlu hävitatakse oleviku üheplaaniliste otstarvete huvides ja uue, 
illusoorse kollektiivse identiteedi, võltsi mälu konstrueerimise nimel. 

Tallinna kontekstis võib sakralisatsiooniprotsessi teise faasi paigutada juba 
1950. aastail alanud mälestiste nimekirja arvatud üksikobjektide “sildistamise” 
kampaania, millega asuti täitma “eksponeerimismiinimumi” (vt nt Üprus 1955). 
Eksponeerimismaksimumiks pidi kujunema linn kui muuseum.6 Ühelt poolt oli 
selle idee käibessetoomine ilmselt seotud kohalike restauraatorite ja kunstitead-
laste sooviga säilitada vanalinn tervikuna olukorras, kus modernistlik, kõiges 
efektiivsust taotlev linnaehitus ähvardas vana keskuse kõverad tänavad ja pito-
reskse keskkonna ohverdada tõhusale liikluskorraldusele ning murda magistraali 
Balti jaama ja vastvalminud kaubamaja vahele (vt nt Härmson 1963). Teisalt tä-
hendas linna “museumiseerimine” aga ka funktsioonivahetust, kus argised ruumi 
kasutamise praktikad asendatakse tardunud ekspositsiooniga, vanad tähendused 
ja sümboolsed koodid tasalülitatakse, autentne kohakogemus taandub ebaautent-
se kohatuse (placelessness) ees, ehedad reaktsioonid ja kogemused summutatakse 
(Relph 1986: 80). 

MacCannelli mudeli kolmandast faasist võiks üle võtta metatasandilisuse 
üldise idee ning paigutada siia vanalinna ajaloolise pärandi kaitsmise propa-
geerimise ajakirjanduse veergudel jm, aga ka restaureerimistulemusi tutvustavad 
näitused, millest esimene toimus 1960. aastal Kunstihoones üleliidulise muinsus-
kaitsekonverentsi puhul; järgmine 1968. aastal koostatud ekspositsioon rändas ka 
mitmetesse Soome linnadesse (Kaljundi 1968). 

missugused saabusid siia teisest esteetiliste ideaalide maailmast, teisest mitterahvalikust kuns-
tikultuurist, missugused katsid monumendi autentse arhitektuuri võõraste dekoratiivsete orde-
ritega ega oma tõelist väärtust. Lühidalt, enne kui alustatakse kadude taastamist, tuleb täpselt 
defineerida, mida tõepoolest taastada, mida tuleb hoolikalt säilitada ja restaureerida, mida võib 
säilitada ajutiselt või teatud reservatsioonidega ning mida ei tule üksnes mitte säilitada või veel 
vähem restaureerida, vaid vastupidi, eemaldada kui võõrast ja monumendi autentse vormi suhtes 
destruktiivset.” (Opolovnikov 1974: 7; tsit French 1995: 191.)

6 Muinsuskaitse hakkas linnasüdameid Teise maailmasõja järel komplekssete monumentidena 
vaatlema kõikjal Euroopas ning Prantsusmaal ja Itaalias võeti 1960. aastail nende säilimise ta-
gamiseks kasutusele seaduslikud meetmed (Boyer 1994: 382). Ka Tallinna vanalinnas kehtestati 
1966. aastal riiklik kaitsetsoon – esimene omataoline Nõukogude Liidus. Kui Lääne-Euroopas 
mõisteti üsna pea, et luksuslikult restaureeritud linnakeskusi ähvardab tardunud muuseumideks 
muutumine, mis oligi juba juhtunud paljudes Prantsuse väikelinnades (Boyer 1994: 383), siis 
Tallinna vanalinnas säilis linn-muuseumi idee veel 1980. aastatel, mil seoses muutunud, n-ö post-
modernistliku arhitektuuri- ja keskkonnakogemisega tõsteti paralleelselt kilbile argipraktikatega 
seonduv ning kõnelema hakati regenereerimisest (vt nt Heidmets 1983: 16–17).

Sotsrealistlik keskaeg. Tallinna vanalinn ENSV mängufilmis 1969–1972
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Selles diskussioonis esitatud seisukohad omasid teatud ühisjooni neljandas 
faasis toimunud vanalinnakujundistu massilise reprodutseerimisega. Limitee-
ritud ressursside tõttu keskendus restauraatorite reaalne tööpõld kogu perioodi 
vältel üksikutele “pärlobjektidele” (raekoda, Niguliste kirik, Paksu Margareeta 
suurtükitorn, Kolme Õe ansambel jne) ning press kajastas neid vahel aastakümnete 
pikkuseks veninud restaureerimistöid kaunis aktiivselt, tekitades massiteadvuses 
nn fassaadikultuse või fassaaditsemistendentsi, nagu seda nimetas Leo Gens 
(1966). Ametlikes esindusalbumeis ja (vaate)filmides, aga ka muus turismitöös-
tusele suunatud visuaalias peegeldus see selgelt, haakudes ühtlasi juba 19. sajandil 
kujunenud arhitektuuri pildistamise kaanonitega, mida olid järginud “inimesed 
kaameratega” ka nii tsaari- kui sõdadevahelisel Eesti vabariigi ajal (vt Epner 
2002a, 2002b; Magnus 2002). Vanalinna kujutamise viisid, eriti aga võttepaikade 
valik, nn objektimenüü säilisid läbi aegade küllaltki konstantseina. Nii on näiteks 
linnapildis domineerivad kirikutornid olnud alati panoraamvõtete kompositsi-
oonilisteks sõlmpunktideks või teatud üksikobjektid, kindlad tänavalõigud ning 
detailid armastatuimateks motiivideks. Kuid just nõukogude ajal saab valitse-
vaks tendentslik Tallinna kujutamise kaanon, mille kontekstis asetuvad need 
motiivid uude valgusse. Ametlikult vastuvõetava fassaadimenüü moodustasid 
teatud vanalinna hooned, millele sekundeerisid vastkerkinud modernistlikud 
ehitised. Tallinna arhitektuursest ruumist kõrvaldati kõik ehituslikud kihistused 
peale värskelt restaureeritud keskaja, täpsemalt gootika, ning Teise maailmasõja 
järgse modernismi. Vanalinn redutseeriti nn intentsionaalseks memoriaaliks, kui 
kasutada Alois Riegli mõistet (Riegl 1982; tsit Boym 2001: 78), igavesti nooreks 
võimu didaktilisi eesmärke täitvaks monumendiks, restauratiivse nostalgia ruu-
miks. Kõrvale jäid materiaalselt ja moraalselt vananenud, kulumise, ajaloo mit-
menäolisuse ja vastuolulisuse märke kandvad tsoonid, sest need kõige surelikkust 
ja juhuslikkust demonstreerivad ruumid ohustasid ajaloo selektiivset ja ilustatud 
rekonstruktsiooni (Boym 2001: 78–79). Kuni 1980. aastateni ei näidatud fotos 
ja filmis puitaguleid, enamasti hoiduti ka vabariigiaegsest ehituspärandist ning 
stalinistlikest “arhitektuursetest liialdustest”. Vanalinna klanitud fassaadide taga 
peituvate räämas õuede ja hoovide ning laokile jäetud nurgataguste mitteesin-
duslik elu tsenseeriti. Linn-muuseumi imago oli üheselt keskaegne, mistõttu välja 
jäid sageli ka vanalinna hilisematel perioodidel lisandunud kihistused. 

Keskaja eelistamist seletaks ehk ühelt poolt ajaline distants, mis aitas süm-
bolkoodidega hõlpsamalt manipuleerida. Teisalt sobitus keskaja ehituskunsti 
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anonüümsus hästi leninliku teesiga “kunst kuulub rahvale”, mis võimaldas selle 
valutult lülitada sotsialistliku egalitaarsuse narratiivi. Lisaks on oluline seegi, et 
siin puudus pealtnäha vajadus rahvusliku identiteedi tasalülitamiseks, sest eest-
lased polnud keskaega varem jõudnud oma kollektiivses mälus “monumentalisee-
rida”, vaid olid pigem tegelnud uute rahvuslike monumentide rajamisega. Samas 
toimus paradoksaalsel kombel üheaegselt keskaegse ehituskunsti “sovetiseeri-
misega” ka vastupidine protsess: kohalikud avastasid vanalinna kui taktikalise 
vahendi nõukogulikule importkultuurile vastandumiseks. 

2.2. Sotsrealism ja vaatemäng

Nagu mainitud, kooti vanalinna kujundistu nõukogude internatsionaalsesse 
kultuurikangasse stalinliku dogma “vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik” telgedel. 
Paralleel “vanalinnamoe” ja sotsrealistliku kaanoni vahel võib tunduda küll mõne-
võrra ootamatuna, kuid lähemal vaatlusel mitte sugugi meelevaldsena. Vanalinna 
suhteliselt valutu inkorporeerimise sotsrealistlikku kaanonisse võimaldas ennekõi-
ke postuleeritud reeglite ja ülesannete üldsõnalisus. Juba see, et sotsrealism mää-
ratles rahvusliku vormi “elava ja areneva ajalooliselt kujuneva nähtusena” (Taev 
1945), andis kogu kontseptsioonile elastsuse ning võimaldas pseudoetnograafi-
liste õllekappade ja rahvarõivaste kõrval käsitleda rahvusliku vormina ka terav-
kaari, perspektiivportaale ja ristlillikuid. Need on lihtsalt ühe ja sellesama rahvuse 
“psüühilist laadi” (Taev 1945) väljendavad ruraalsed ja urbaansed aspektid. Goo-
tika sai sotsrealismi märgisüsteemis eluõiguse ennekõike tänu müüdile keskaegse 
ehituskunsti anonüümsusest, mis automaatselt lahterdas selle rahvalike – ja niisiis 
progressiivsete – vorminähtuste hulka. Ühtlasi vastas keskaeg kaanonis esitatud 
tüüpilisuse nõudele: just gootikat tõsteti esile Tallinna vanalinna kõige iseloomuli-
kuma ja selle üldilmet määrava elemendina, kuigi statistiliselt oli stiiliperioodidest 
kõige arvukamalt esindatud hoopis klassitsism (Üprus 1967). 

Pildilises kujutamises on sotsialistliku realismi vahest kõige silmatorkava-
maks jooneks paatosliku ja võltsilt positiivse soovtegelikkuse konstrueerimine, 
stereotüüpsete karakterite, olukordade ja probleemilahenduste kasutamine. Nõu-
kogudeaegseid vanalinna kujutisi iseloomustab samuti plakatlikkus, linnaruumi 
valikuline ja tendentslik jäädvustamine, illusoorsete, tegelikkust moonutavate 
ruumisuhete loomine. Stereotüüpsed vaated korduvad albumist albumisse ja 
filmist filmi. Positiivset ja optimistlikku meeleolu aitab sugereerida ere päikese-
paiste, mis pea kunagi ei peitu pilve taha ega lähe looja. 

Sotsrealistlik keskaeg. Tallinna vanalinn ENSV mängufilmis 1969–1972
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Kui ühelt poolt haaras Tallinna vanalinna motiivistu enda rüppe sotsrealism 
ning “vanalinnamoes” peegeldusid nõukogude võimu ideoloogilised ambitsi-
oonid mineviku (re)konstrueerimisel, oleviku heroiseerimisel ja tuleviku konsti-
tueerimisel, siis teisalt tiriti see ka turismitööstuse ja ajaviiteäri kommertslikule 
karussellile. Vanalinna kaubastamisest tunnistasid reaalses linnaruumis kõne-
kaimalt arvukad meelelahutuskohad, mis ehitati Tallinna vanalinna keldritesse 
ja tornidesse. Ühtpidi aitasid need küll vanu hooneid lagunemisest päästa, 
räämas keskuse heakorrastatuse taset tõsta, kuid teisalt võib neid vaadelda si-
tuatsionistide juhtfiguuri Guy Debord’i kirjeldatud vaatemänguühiskonna (vt 
Debord 1995) ühe väljendusena. Debord’i järgi on vaatemäng ühiskonna patsi-
fitseerimise ja depolitiseerimise vahend, mis levitab oma uimastavat mõju aja-
viitega seotud kultuurimehhanismide kaudu. See surub maha aktiivse subjekti 
ebasoovitavat energiat ning loob passiivse, (tarbimis)ihadest aheldatud, võimu 
mängukannina manipuleeritava indiviidi. 

Analoogsed eesmärgid olid ka nõukogude võimul, mille stalinistlik repres-
siivaparaat asendus 1960.–1970. aastail tunduvalt rafineeritumate, kuid ometi 
mitte vähem repressiivsete mõjutusstrateegiatega. Homo soveticus’e kujundamisel 
ei põlatud ära kapitalistide efektiivselt toimivate manipuleerimismehhanismide 
kopeerimist, mille varjatum iseloom muutis ka vastupanu hiilivale sovetisee-
rimisele märksa raskemaks. Nii Tallinnas asuvad moodsad restoranid-baarid 
(“Vana Toomas”, sisearhitekt Leila Pärtelpoeg, 1960; “Tallinn”, sisearh.-d Vello 
Tamm ja Vello Asi, 1967–1968; “Karoliina”, sisearh.-d Vello Tamm ja Vello Asi, 
1967–1968 jt) kui ka maakohtades restaureeritud kõrtsid (Koeru, arh. Kalvi Alu-
ve,1960–1965; Audru “Kuldlõvi”, arh. Kalvi Aluve, sisearh. Arne Maasik, 1970–
1977; Viitna, sisearh. Aala Buldas, 1978), tuulikud (Kuressaare kohvik “Veski”, 
arh. Fredi Tomps, sisearh. Arne Maasik 1970–1974; Adavere, arh. Fredi Tomps) 
olid “edasipüüdlikuma” rahva seas populaarsed meelelahutuskohad. Neid rah-
vuslik-etnograafiliselt või “gotiseerivalt”-rustikaalselt restaureeritud ruume võib 
vaadelda tärkavale tarbimisühiskonnale nii iseloomulike teemakeskkondadena, 
üksikute reaalselt teostunud osadena suuremast süsteemist – vanalinnast kui 
teemapargist (vt Gottdiener 2001). Nii Idas kui Läänes pakkus tematiseeritud 
ruum nostalgilist hingekosutust alternatiivina modernistlikule, anonüümsele ja 
võõrandunud keskkonnale, põgenemisvõimalust karmist, ükskõik kas siis kapita-
listlikust või sotsialistlikust reaalsusest, ning teenis samas vaatemänguühiskonna 
subjekti nüristavaid huve. Vahest oli nende efekt ida pool tugevamgi, sest siinne 
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tarbimisühiskond oli ühtlasi ka defitsiidiühiskond ning piiratud võimalused 
kütsid ihad veelgi kuumemaks. Nappide vahendite tõttu ei suudetud vana-
linna teemapargistumise projekti nõukogude ajal siiski lõpuni viia ja reaalse 
keskkonnana säilitas see oma psühhogeograafilised omadused, mis omakorda 
annab nüüd alust nostalgiliseks tagasivaateks nõukogudeaegsele “puutumatule” 
vanalinnale. 

2.3. Vastupanu ja kohandumine

Siiski kätkes vanalinnavaimustus ka kohaliku kultuurilise eristumise ambitsiooni, 
mis muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas evis selgemalt rahvusliku résistence’i 
alatooni, ent massilise nostalgilis-romantilise “vanalinnamoena” omandas pigem 
nõukogulike kultuuriväärtustega kohandumise värvingu. 

Muinsuskaitse andis vallutatud väikerahvale7 võimaluse sovetliku retoorika kil-
bi varjus tegelda kohaliku ajaloo uurimisega, oma kultuurimälu säilitamisega ning 
rõhutada (ja alal hoida) kuulumist Euroopa, mitte Venemaa kultuuriareaali. Res-
taureerimistegevusega kaasnenud diskussioon leheveergudel tekitas rahva seas siira 
huvi vanalinna ja keskajaga seotu vastu. Lisaks sellele pakkus keskaegne vanalinn 
reaalset keskkondlikku alternatiivi anonüümse massarhitektuuriga täidetud uus-
linnajagude lohutule üksluisusele, haakudes nõnda samal ajal erinevatele stiiliperi-
oodidele suunatud nostalgialaine esilekerkimisega modernistlikust arhitektuurist ja 
internatsionaalse stiili keskkonda unifitseerivast diktaadist tüdinud Lääneriikides 
mõlemal pool Atlandi ookeani. Ühendriikides oli selle tunnistuseks vesterni žanri 
populaarsus, aga ka näiteks Martin Scorsese ja Woody Alleni looming, milles au-
torite lapsepõlvemälestuste elustamisel segunes nostalgia reaalsuses eksisteerinud 
New Yorgi ja selle ekraanikujutistega (Albrecht 1996: 39–43; vt ka Davis 1979: 
89–90).

Ühe vanalinna kujutamise vastuolulisi tendentse ilmestavaks näiteks on Bruno 
Vesterbergi 1966. aastal disainitud ja algselt suveniiriks mõeldud “Vana Tooma” 

7 Tegelikult andis nõukogulik muinsuskaitsekontseptsioon samasuguse võimaluse rahvusliku, eriti 
aga religioosse pärandi ning ühes sellega ka kultuurimälu kaitsmiseks Venemaalgi, kus Nikita 
Hruštšov korraldas aastail 1959–1964 kampaania kirikute sulgemiseks ja hävitamiseks, mille-
le reageeriti 1966. aastal Ülevenemaalise kultuuri- ja ajaloomälestiste säilitamise ühingu (vn 
akronüüm VOOPIK) loomisega. Selle tähelepanuväärne kasv tunnistas lausa massiliste mõõt-
metega rahva ajaloolise mälu taaselustamise toetusest: umbes kümne aasta pärast teatatati 12-
miljonilise liikmeskonna saavutamisest (Hosking 1989: 125–126); teistel andmetel rajati ühing 
1965. aastal ning jõudis viimaks 13 miljoni liikmeni (French 1995: 183).
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öölambike, mis muutus eestlaste hulgas omamoodi kultusesemeks.8 Nõukogude 
ajal omandas Vana Toomas pea suveräänse “isandkujundi” staatuse. Teda kujutati 
lugematutel turismimeenetel ning koguni püksitaskuembleemidel (Kuuskemaa 
1978: 27), aga näiteks ka linna “maskotina” Kielis 1970. aastate lõpus eksponee-
ritud näituse “Kunst Tallinnas ja Eestis keskajast tänapäevani” kataloogi kaanel 
(Kuuskemaa 1978: 28); tema järgi nimetati tänav9 ja restoran, temast loodi lau-
le ja filme.10 Olgu märgitud, et Vana Toomas kui Tallinna sümbol on ilmselt 
nõukogudeaegne konstrukt. Saatesõnas kogumikule “Lugusid vanast Tallinnast” 
kirjutatakse: 

Huvitav on see, et ei leidunud ühtki vanemat teadet nüüd nii populaarse Vana Tooma 
kohta. Selgus, et 19. sajandil vähemasti kohalikud baltisaksa autorid seda ei tundnud. 
Nii jäigi esialgu lahendamata, kas see on kirjanduslik väljamõeldis või liikus legend ai-
nult eestlaste hulgas ja oli üles kirjutamata. (Goldman 1979: 5–6.)

3. Vanalinn kui võtteplats

Romantiline keskajavaimustus puudutas sügavalt nii kohalikku kui üleliidulist 
filmitööstust. Tallinna vanalinnast sai võtteplats arvukatele kostüümidraamadele 
(kuulsaim näide on ilmselt kolme musketäri saaga), turistide kõrval väisasid seda 
igal aastal mitmed vennasvabariikide filmirühmad. 

Eesti filmitööstus paiskas 1970. aastate algul välja rea vanalinnaga seotud 
mängufilme, osad neist ajaloolised (seiklus)filmid (“Viimne reliikvia”, “Verekivi”, 
8 Mart Kalmu suuline teade. Huvitav on märkida, et kuigi krestomaatiline Eesti disainiajalugu 

tunneb vaid üht varianti “Vana Tooma” öölambist, siis tegelikult kujundasid Estoplasti disainerid 
terve rea variatsioone, nii seinale kui põrandale, nii kirjadega kui ilma, nii ühe- kui mitmekuplilisi 
– kõige markantsem on ehk võimas kolmjalal ja kolme kupliga põrandavalgusti. Gaasilaternast 
lähtuvad valgustid omakorda moodustasid vaid ühe osa suuremast, erinevaid vanu valgustus-
vahendeid tsiteerivast seeriast, kuhu kuulusid näiteks kõrvaga alusele asetatud valge küünla ning 
õlilambi vormi imiteerivad lambid. Masstootmisse jõudis siiski vaid Vesterbergi laualamp.

9 1963. aastal nimetati vanalinnas rataskaevu juurest Raekoja platsile viiv Dunkri tänav Vana Too-
ma tänavaks.

10 Selle sõjasulase representatsioonid ületavad nii ruumis kui ajas käesoleva artikli piirid: tema si-
luett ehib tänaseni ühe Riias asuva söögikoha logo; Tallinna sümbolina on Vana Tooma kujutis 
jätkuvalt kasutusel tänapäevalgi, nii riikidevahelises suhtluses kui ka reklaamitööstuses – uue 
ühistranspordi ID-kaardil põhineva elektroonilise piletisüsteemi käivitamisega ärgitatakse tallin-
lasi ID kaarti omandama plakatiga, millel kujutatud raekoja tornikiiver Vana Tooma tuulelipuga, 
juures kiri ”Tallinna ID”. (Kampaanial on veel teinegi plakativariant, millel kujutatud 1980. aasta 
Moskva olümpiamängude Tallinnas toimunud purjeregati maskott Vigri.) Samas on tuulelipp 
ilmselt teadlikult kaadrist välja jäetud Tallinna raekoja 600 juubelist teavitavatel Andres Saare 
fotosid kandvatel plakatitel.
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“Kolme katku vahel”), teised muusikalised camp-kokteilid minevikust ja kaasajast 
– “Varastati Vana Toomas” ja “Don Juan Tallinnas”. Kui esimeste stsenograafia 
allus esmajoones aja seadustele ja võttepaikade valiku tingis konkreetne ajalooli-
ne (arhitektuurne) situatsioon, siis viimased andsid võttegrupile võimaluse mani-
puleerida vana Tallinnaga eelkõige esteetilises plaanis. Mõlemaid iseloomustavad 
aga keerukad kohandumise ja vastupanu mustrid ning vastuoluliste jõujoonte 
mängulised lõimingud.

Filmi “Varastati Vana Toomas” tootmismehhanismi liikumapanev jõud oli 
Kesktelevisiooni tellimus ning kunstilise kontseptsiooni aluseks sihtotstarve 
– vahetada seda “kunstilist kontsertfilmi” välismaa televisioonistuudiote toodan-
guga, mistõttu nõuti “Tallinna ilu, au ja uhkuse” eksponeerimist. Selle segasevõitu 
süžee sõlmpunktiks on raekoja kuulsa tuulelipu ja “Eesti populaarseima persooni” 
Vana Tooma ootamatu animeerumine ning “vahipostilt” lahkumine. Punnitatud 
“humoorikas” raamjutustus Vana Tooma seiklustest linnas seob lõdvalt rea op-
timistlik-naiivseid ja šabloonselt nõukogulikke, sageli progressimüüti (kosmos!) 
kandvaid laulunumbreid, mille esitajate ring on poliitiliselt korrektne (kojamees, 
laps, naisansambel jne). Seda kergekaalulist ja üsna üheplaanilist “revüüfilmi” 
võiks nimetada audiovisuaalseks Tallinna turismigiidiks ning iseloomustada 
tollaseid stereotüüpseid reklaamlauseid kasutades: “Päev Tallinnas, imekauni ja 
progressiivse Balti kuurordi pealinnas”, alateemadega “Merelinn Tallinn”, “Tal-
linn – tornide linn” jne. Tallinna eksponeeritakse veidi kerglase meelelahutuskes-
kusena, mida täidavad turismi- ja filmivõttegrupid. Linnale lähenetakse giidiraa-
matutes ja esindusalbumeis kinnistunud representatsioonimudeli kaudu, haarates 
kaadrisse museumiseeritud, klantsiva ja päikesepaistelise vanalinna “pärlobjektid” 
ning uuslinna lõputult laiuvad majamassiivid. 

Filmi “Don Juan Tallinnas” stsenograafilist kontseptsiooni võiks võrrelda ees-
pool kirjeldatud lokaalide keskajatemaatikast inspireeritud interjööride kujundus-
printsiipidega, mille juhtmõtteks oli ajaloo moodne tõlgendamine, stiilimängude ja 
autentika ühendamine.11 See avaldub filmi kogu mise en scène’is – nii arhitektuurses 
keskkonnas, kostüümides, rekvisiitides kui ka soengutes. Vabameelse kerguse-

11 Sama võib öelda aga ka raekoja 1970. aastail valminud uue interjöörikujunduse kohta, mis muuseas sai 
karmilt sugeda modernismivaenulikult vanalinnaapologeedilt Jüri Kuuskemaalt ning üllatuslikult ka 
massikultuuri ja “kõrgkunsti” ristumisi propageerivalt Andres Toltsilt, kelle “Ehituses ja Arhitektuu-
ris” ilmunud ühisartiklis peetakse raekojas toimepandut pea vandalismiks (Keevallik, Tolts 1976).
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ga on ühendatud ajaloolised fragmendid ja kaasaegsed elemendid12 retrolikuks 
camp-tervikuks, millest läbi kõverpeegli reflekteerub soovtegelikkus, iha ilusate 
asjade ja lääneliku elustiili järele. Sellisena on film ühtlasi üllatavalt tabavalt oma 
ajastut kirjeldav mosaiik, märg unenägu, mis tunnistab tollases ühiskonnas valit-
senud rahuldamata tarbimistungist. Vaatemängulisus omandab aga paradoksaalsel 
moel kultuurilise eristumise värvingu ning eskapismist saab mitte allutatuse, vaid 
vaikiva vastandumise tunnus. Kuigi võib öelda, et siinne vanalinnakaemus on 
mõnevõrra tundlikum kui filmis “Varastati Vana Toomas”, kuna eksponeeritakse 
ohtralt ka rustikaalseid paekiviseid seinu, laguneva krohvi vanunud ilu ning maa-
lilisi tänavavaateid, mis mängivad pigem vanalinna atmosfääriga tervikuna ega 
toetu üksnes staarhoonetest kujundistule,13 on siingi tegu vaid kauni kulissiga, 
mille peamine eesmärk on täita audiovisuaalse turismibrošüüri funktsiooni. 

Ajaloolised põnevusfilmid “Viimne reliikvia” ja “Verekivi” ning psühholoogili-
se draamana määratletav “Kolme katku vahel”, mis nii otseselt turismidiskursuse 
diktaadile ei allu, kuigi omavad üldise “vanalinnamoe” raames sellega kahtlemata 
teatud kokkupuuteid, esindavad sootuks erinevat filmikujunduse liini. Muidugi-
mõista seadis oma raamid juba ajaloofilmi žanr ning kujundus pidi järgima 
enam-vähem konkreetseid ajalis-stilistilisi raame. Eesmärgiks oli autentsus, aja-
looline pastišš, kuigi mitte alati ei tähendanud see ekraanil absoluutselt illusoor-
set reaalsust. See nõudis vaevanõudvat eeltööd detailitäpsuse nimel,14 mistõttu 
võiks oletada, et suhestumine keskkonnaga toimus süvitsi ning tulemuseks saadi 
ka mõneti tundlikum linnaruumikäsitlus. Märkimisväärne on see, et trafaretseid 
staarhoonete fassaadikujutisi neis ei esine. Kuna kõigi filmide juures lõid konsul-

12 Nii võib näha “keskaegset” interpretatsiooni õlleautomaadist või hobuste lasipuu juures parkimist 
lubavat liiklusmärki. Don Juani ja Komtuuri libaduelli kommenteerib Florestino hääl, mis tuleb 
makilindilt, samas kui Florestino ise mugib puu otsas saiapätsi ja joob pudelist piima peale. Don 
Ottavio suvila paigutub aga teise tollal väga populaarse nähtuse areaali: modernistliku ehitus-
kunsti ja taluarhitektuuri rahvusliku laadi ühendusse, mis väljenduski ennekõike suvitushoonetes 
(vt Kalm 2001: 369–373).

13 Sellise representatsiooniviisi paralleeliks on nii sõdadevahelisel perioodil kui nõukogude ajal 
esinenud nn kunstfoto traditsioon, mida iseloomustab pitoresksus, reaalsuse stiliseerimine 
peamiselt modernistide arsenali kuuluvate vormivõtete abil, pinnalisuse rõhutamine ning 
subjektiivne objektivalik, mis väljendus enamasti nn staarhoonete vältimises ja kõrvalisemate 
vanalinna sopistuste eelistamises (vt Epner 2002b: 32–33; Jänes 2002: 54). Nõukogude 
ajal tähendas see ühtlasi nii ainsat alternatiivi sotsrealistlikule kujutamiskaanonile kui ka 
võimupoolset järeleandmist fotograafide sotsiaalselt tundlikemate teemade käsitlemisest 
eemalhoidmise nimel ( Jänes 2002: 54).

14 Vestlus Silva Merega 4. III 2004, Rein Raamatuga 9. III 2004 ja Halja Klaariga 10. III 2004.
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tantidena kaasa tollased tuntud arhitektuuri- ja kunstiajaloolased (näiteks Villem 
Raam (“Viimne reliikvia” ja “Kolme katku vahel”), Rein Zobel (“Verekivi”) ning 
Teddy Böckler (“Viimne reliikvia” ja “Verekivi”), kes joonistas kunstnike tarbeks 
ajastuomaseid detaile), tekib ka küsimus, kas võiks neist leida jälgi muinsuskaitse-
sfääris esinenud latentsest rahvuslikust sentimendist.

1969. aastal valminud ja otsemaid kultusfilmi maine omandanud “Viimne re-
liikvia” on küll pigem kantud üldisest keskajavaimustusest ning otseselt Tallinna 
vanalinna näidatakse väga vähe, õieti vaid ühes stseenis. Käsitluslaad on kas roman-
tilis-rustikaalne, patineerunud paekivi määrdundhallikat koloriiti esiletõstev või 
tahutud puidu raskepärale toetuv. Teistsugust stilisatsioonivõimalust esindab aga 
Pirita kloostri kujundus, mille tühjavõitu ja kohati kliiniliselt heledaina mõjuvad 
ruumid aitavad ruumilise metafoorina15 väljendada kirikuinstitutsiooni kalkust 
ja kõrkust. Nende puhta heleduse foonil tõusevad graafiliselt esile munkade 
tumedasse rüütatud siluetid, ent samavõrra ka vaimulike tumedad teod, küüni-
lised ja külmaverelised intriigid “püha ürituse” nimel. Suhtumine kirikusse on 
negatiivne nagu nõukogude filmile kohane: klooster on paik, mis abituid naisi 
vangis hoiab ning kus pühaduse sildi all lokkab kuritegevus. Isegi abt tunnistab, 
et tema kloostris elavad mungad on “joodikud, vargad, liiderdajad, laiskvorstid, 
[ja] tainapead”. Kokkuvõtvalt võib öelda, et nii hea ja halva vahekordade kui ka 
neid väljendanud ruumirepresentatsioonide poolest on tegu lihtsakoelise, õnneli-
ku lõpuga seiklusfilmiga, milles parasjagu romantikat ja muusikat ning millel on 
kõik eeldused subjekti uimastava vaatemänguühiskonna repressiivsesse ajaviite-
mehhanismi kuulumiseks. Ometi omandas film ainsana siinkäsitletavatest selgelt 
rahvusliku vastupanu konnotatsioonid. Üheks nende väljendajaks oli muusika, 
mida Michel de Certeau määratluse järgi võiks nimetada taktikaliseks käiguks 
etableerunud, strateegilist võimu omava struktuuri raamides. Paul-Eerik Rummo 
kirjutatud laulutekstid tõstsid reljeefselt esile filmi kõlavaimas lööklauses “Meie 
reliikvia on vabadus!” kokku võetavat mitmetimõistetavust, sekkudes nii viivuks 
domineeriva jõu diskursiivsesse ruumi, luues vaakumi, kus korraks valitses Teine 
(de Certeau 1988: 30–39). 

“Viimsele reliikviale” sai osaks menu ka üleliidulisel ekraanil, seda müüdi 
kümnetesse välisriikidesse Jaapanist Brasiiliani ja Soomest Sambiani ning kaht-
lemata oli filmil oma roll keskaegse olustiku edasises (üle)ekspluateerimises, 

15 Väärib rõhutamist, et arhitektuuri kasutamine metafoorina on Nõukogude Eesti filmikunstis 
suhteliselt harv nähtus.
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kaasaarvatud “Vana Tooma” ja “Don Juani” sarnased ettevõtmised. Tema otsene 
“kloon”, 1972. aastal valminud “Verekivi” oma eelkäija edu korrata ei suutnud, 
ei ajaviitetööstuse kontekstis ega rahvusliku vastandumise sentimendi kandjana, 
kuigi see kõneles samuti maarahva kannatustest rõhujate all ning tõstatas taas 
vabaduse teema. Et tegu on palju vähem tuntud filmiga, olgu lühidalt markee-
ritud selle põhisisu: linaloo aluseks on mõisnik Johann von Uexkülli 7. mail 
1535 tegelikult aset leidnud hukkamine, milleni viis Tallinna rae pretsedenditu 
järjekindlus nn aasta ja ühe päeva seaduse järgimisel. Ilmselt tingis ajalooliselt 
väga konkreetse sündmuse käsitlemine (vastupidiselt “Viimsele reliikviale”, kus 
ajalugu oli läbinud kolmekordse kunstilise filtri liinil Bornhöhe romaan – Valtoni 
stsenaarium – Kromanovi režii) ka palju jäigema autentsusetaotluse keskkonna 
kujutamisel. Stsenarist Lembit Remmelga, toonase “Tallinnfilmi” toimetuskol-
leegiumi peatoimetaja sõnul pidi filmi üheks peategelaseks olema keskaeg16, 
mistõttu ei saanud “fantaasial vohada lasta” ja tuli “restaureerida [---] enam-
vähem konkreetne pilt XVI sajandi Tallinnast”17. Kuigi algselt tahtis režissöör 
Madis Ojamaa filmida võimalikult palju natuuris,18 ei osutunud tollane Tallinn 
siiski enam sobivaks rohkem kui 400 aasta taguse mineviku autentseks jäädvus-
tamiseks ning filmimiseks püstitati mitu küllaltki suurejoonelist dekoratsiooni. 
Imposantseima näitena ehitati Viinistusse pea reaalmõõtmetes koopia Harju 
väravatest, mille rekonstruktsioon oli “teaduslikult” täpne. Tihedast koostööst 
restauraatorite ja arhitektuuriajaloolastega tunnistab ka hämmeldust tekitanud 
Tallinna raekoja raesaali punane interjöör, mille toon järgis filmitegemise ajal toi-
munud restaureerimisel võetud värvisondaažides avastatut. Filmi üldkoloriit on 
Tallinna vanalinnale eriliselt omastes murtud pae hallides toonides. Mäletatavas-
ti oli seda materjaliomapära oma artiklites rõhutanud ka Helmi Üprus. Seega oli 
“Verekivi” vanalinna representeerimise viis, kunstnikutöö intentsioon vähemalt 
teatud määral kantud restaureerimistegevuses sisalduvast topeltidentiteedist, 
kuigi ei paisunud publiku silmis teadvustatud vastupanu väljenduseks. 

Kui “Viimne reliikvia” ja “Verekivi” kuulusid ajalooliste seiklusfilmidena 
meelelahutustööstuse väljale, siis Jaan Krossi kirjutatud stsenaariumil põhinevat 
“Kolme katku vahel” määratles autor psühholoogilis-ajaloolise või ajaloolis-
psühholoogilise draamana (Kross 1965: 2), mida võib pidada teadlikuks eemal-

16 Eesti Riigiarhiiv (ERA), f R-1707, n 1, s 1256, l 6.
17 ERA, f R-1701, n 1, l 31.
18 ERA, f R-1701, n 1, l 32.
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dumiseks populaarkultuurist. Filmi stsenograafiat, aga ka operaatoritööd ning 
režissuuri iseloomustab “keskaegse gravüüri staatika” (Tobro 1970). Soovi va-
standuda kergele ajaviitele, mida visuaalses plaanis konnoteerisid muuhulgas 
paljukasutatud piltpostkaardilikud vanalinnavaated, väljendab Krossi kirjandus-
likus stsenaariumis esitatud keeld korraldada “vana arhitektuuri ja muuseumi-
varude väljanäitus[t]” ning palve selle asemel rõhutada “taustade ja mahukama 
esemelise materjali faktuuri [---]: munakivisillutis, puidusüü, kare riie ja eriti 
paekivimüür” (Kross 1965: 2). Lõpptulemust vaadates tundub, et Krossi tahet 
võeti arvesse. Režissööri sõnul oli just Kross ka see, kes soovitas arhitektuu-
riajaloolisteks konsultatsioonideks kasutada oma ammuse sõbra Villem Raami 
abi. Raam mängiski võttepaikade valikul määravat rolli.19 Tema töö garanteeris 
ajastutruud ehitised kaadris (kuigi mitte alati detailideni, näiteks on kaadrisse 
jäänud betoonplaatidest kõnniteesillutis Pikas jalas ja raeapteegi ees), samuti rõ-
hutas arhitektuuriajaloolase osalus veelgi juba Krossi süvitsi minevat hoiakut ja 
aitas trafaretsete vanalinnavaadete asemel leida kulumata võtteperspektiive, mis 
küll traditsioonilisele filmile kohaselt ei sekku tegevusse ega tõuse metafoorina 
esile. Ainuüksi vanalinnaromantikast hoidumine positsioneerib filmi väljapoo-
le soovtegelikkust (re)produtseerivaid illusioone. See resoneerib stsenaariumi 
teksti mitmetähenduslikkuse ja nõukogude ühiskonna kontekstis ideoloogi-
liselt problemaatiliste elementidega, näiteks Russowi positsioon pastorina, 
küsimus tõerääkimise lubatavusest ja tsensuurist, võimu ja vaimu vahelisest 
võitlusest20. Teisalt lubas just teksti ambivalentsus rakendada kummalgi poo-
lel enesele sobivaid lugemisviise ja andis tõlgendustele elastsuse. Ei maksa ka 
unustada, et tegu oli telefilmiga, mis sel ajal veel Moskva ees aruandekohus-
tuslik polnud. See tähendas muidugi rahaliste vahendite nappust (mida teised 
ajaloolised filmid ei tundnud), mis väljendus näiteks sõjastseenide asendamises 
tummfilmilike vahetekstide ja keskaegsete puulõigete laadis joonistega (autor 
Jüri Arrak). Siinkirjutaja provokatiivne oletus, et peategelast pastor Russowit 
võeti mängima üleliiduliselt populaarne laulja Georg Ots võimaliku tsensuuri-
ohu vähendamiseks ning “musta” minevikuga Krossi kaasautorluse tasakaalus-
tamiseks, osutus režissööriga vesteldes alusetuks. 

19 Vestlus Virve Aruojaga 5. III 2004.
20 Kõige otsesemalt vihjab ehk just sellele võimu ja vaimu võitlusele stseen, kus raad arutab Russowi 

kroonika avaldamise lubamise küsimust: raehärrasid (ehk võimu) kehastavad mitmed toonased 
tuntud kultuuritegelased-vaimuinimesed, teiste seas Kross ja Raam ise.
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Vanalinnakujutised filmides, olgu siis “Varastati Vana Toomas” ja “Don Juan 
Tallinnas” laadis turistlikku joont rõhutavatena, “Verekivi” moodi ajaloolist 
pastišši taotlevatena või “Kolme katku vahel” stiilis väljapeetult vaoshoituina, ei 
väljunud nõukogude kinematograafia raamistikust ega pöördunud üheselt selles 
kehtinud ideoloogiliste nõuete vastu, avaldades pigem kohandumise kui vastupa-
nu märke, kuid toimides siiski ka kultuurilise eristumise locus’ena. 

Kokkuvõtteks

Nn vanalinnamoe olemus ja funktsioneerimine oli juba iseenesest “modernistliku” 
Nõukogude Liidu kontekstis ambivalentne ja mõneti paradoksaalne. Ühelt poolt 
rahuldati võimu ideoloogilised ja representatiivsed vajadused, lõimides samas 
nõukogude kultuuri internatsionaalsesse kangasse Lääne-Euroopa keskaegse 
kujundistu, mis omamoodi taaselustas Peeter I idee Euroopasse akna raiumisest. 
Teisalt jättis see kohalikele legitiimse võimaluse säilitada kontakt oma ajalooga 
ja mingigi omanäolisus eripärasid tasalülitava ja (keskkonda) unifitseeriva ametliku 
paradigma raames. Ühtlasi võib vanalinnamoodi pidada sotsrealismi rafineeritu-
maks variandiks, kus Stalini ajal õilmitsenud pseudoetnograafiline “rahvuslik vorm” 
tõmbas üll gooti rüü, uinutades kohalike valvsuse “sotsialistliku sisu” suhtes, ent 
andes ühtlasi ka võimaluse valutumaks kohanemiseks paratamatu situatsiooniga. 
Teadussfäärist alguse saanud vanalinna keskkonna väärtustamine, millega kaas-
nes mõningane rahvusliku résistence’i alatoon, suubus suuresti massilisse roman-
tilis-nostalgilisse retrokujundistusse, mis rakendati turismi- ja ajaviitetööstuse, 
subjekti allutava vaatemänguühiskonna teenistusse.
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