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M öödunud sajandi viimane ja alanud sajandi esimene aas
takümme tähendab Eesti ühiskonnale vägagi tormiliste
muudatuste aega. Usulisel ning eetilisel maastikul toimuv1
on tahes või tahtm atult seotud väärtushinnangute ja orientatsioonide muutumisega kogu ühiskultuuris.2 Üha
postm odem iseeruv Eesti näib elavat oma narratiivsetes
1 Vt näit: Raigo Liiman, Usklikkus m uutuvas Eesti ühiskonnas (Tartu:
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001); Ühiskond, kirik ja religioonisotsioloogilised uuringud. Konverentsi materjale. Rahvusvaheline konve
rents, 22. november 2001. Eesti Kirikute Nõukogu, Tartu Ülikooli
usuteaduskond, Siseministeeriumi Usuasjade osakond, Eesti
Evangeelne Allianss, Eesti Piibliselts (Tartu, 2001).
2 Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, Karl Erik Rosengren, Lennart
Weibull, eds., Return to the Western World. Cultural and Political
Perspectives on the Estonian Post-Communist Transition (Tõravere:
Tartu University Press, 1997).
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otsingutes ajaloolist perioodi, kus elu põhiküsimused on
taas omandamas usulis-kõlbelist värvingut.3

POSTMODERNISEERUMISPROTSESSIDEST
1 9 9 7 . aastal inglise keeles ilm unud uurim us Return to
the Western World. Cultural and Political Perspectives on
the Estonian Post-Communist Transition4 on üheks põh
jalikumaks sotsioloogiliseks analüüsiks postm arksistliku
ühiskonna postm odem iseerum ise protsessidest Eestis.
Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm periodiseerivad tao
list ülem inekuaega kolm e-etapilisena, k irjeld atu n a
kuuest erinevast vaatenurgast: poliitilisest, m ajandus
likust, sotsiaalsest, kultuurilisest, avalikust ja psühho
loogilisest.
Esimest perioodi ehk aastaid 1 9 8 8 kuni 1991 on
nim etatud läbim urdeajaks ehk laulvaks revolutsiooniks.5
Sel perioodil toim unud poliitilisi m uutusi iseloomustab
ülimalt tugev poliitiline mobiliseeritus, Eestimaa Kom
munistliku Partei poliitilise võimumonopoli kadum ine,
juhtivate poliitikute pöördumine uute poliitiliste rahvaliikumiste poole ja esimeste poliitiliste parteide teke.
M ajanduslikud m uudatused on iseloomulikud totali
taarse impeeriumi agooniale, mil iga koloonia, kaasa
arvatud Eesti, peab üle elama tohutult kiire, ent põhjanimineva majandusliku kokkuvarisemise, hüperinflat3 Vt näit: Meego Remmel, “Inimeste eluväärtused ja usu koht nende
seas,” Evangeelne kuulutus ja antievangeelne maailm. Aastaraamat
2001 (Tartu: Eesti Evangeelne Allianss, 2 0 0 1 ), 23 -3 0 .
1 Lauristin, Vihalemm, Rosengren, Weibull, eds., Return to the
Western World. Cultural and Political Perspectives on the Estonian
Post-Communist Transition.
5 Ibid, 84-98.
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siooni, toidu- ja esm atarbekaupade “kupongistumise”,
kütusekriisi jpm . Sotsiaalselt eristab inimesi peaasja
likult kas kuulum ine põhirahvuse või migrantide kogu
konda. Nõukogude kord kaob andes aset kodaniku
ühiskonna taassünnile. Kultuurielu iseloomustab kultuu
rieliidi integreeritus ja aktiivne roll kogu ühiskonna m uu
tum ise ja m itm esuguste uuenduste ellukutsum isel.
Kultuuritegelastest saavad poliitikategelased või nad on
väga lähedalt üksteisega seotud. Rahvuslik ajalootead
vus taastegelikustub ja rahvuslikud sümbolid, nagu sinimust-valge trikoloor, domineerivad üle kogu kultuuri
maastiku. M uutub ka avalik elusfäär ja meedia. Viimane
rakendub otseselt vabadusvõitlusse, ajakirjanikest saa
vad selle protsessi juhid ning eeskujud, ellu kutsutakse
esimene laine uusi meediaväljaandeid. Poliitiline plura
lism ilmneb avalikus väitluses võimalike taasiseseisvu
mise strateegiate üle. Meedia on tõeliselt kogu ava
likkuse tähelepanu keskpunktis. Psühholoogilised m uu
tused ilmnevad nii üksikisiku kui kogukonna tasandil.
Inimestel on tohutult suured ootused ja lootused, usal
datakse jäägitult karism aatilisi juhte, esile tuuakse
m uidu seesmise väärtusena eneses kantud rahvuslikud
tunded, inimesed sam astavad omi elusihte ühiste rah
vuslike eesmärkidega. Väikerahva juurdekasv ilmutab
sündide arvukuses erakordset tõusu, samal ajal kui ene
setappude arv, mis m uidu on soome-ugri rahvastel üks
kõrgemaid, jääb oma madalaimale tasemele.
Teisel perioodil, s.o aastatel 1 9 9 1 -1 9 9 4 , pannakse
alus Eesti Vabariigile ja selle radikaalsetele m ajandus
likele reformidele.6 Poliitilises elus on esmase tähtsusega
riigi kui niisuguse taasloom ine, konstitutsiooniline
reform, m itm eparteilise poliitilise süsteemi institutsionaliseerimine, seadusandlike ja täidesaatvate võimu
6 Ibid., 9 9 -1 1 2 .
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struktuuride ning kohtusüsteem i ülesehitam ine, samuti
uute rahvuslike sihtide seadmine seoses “naasmisega
Euroopasse” . M ajanduslikud uuendused sarnanevad
peaaegu “sokiteraapiaga” : rahareform, privatiseerimine,
õigusjärgsete om andisuhete taastam ine, pangandussüs
teemi ellukutsumine, inflatsiooni pidurdam ine, esimeste
pankrottide teke, kiirelt kasvav tarbim ine, välismajan
dustegevuse pöördumine Idast Läände, uus m aksusüs
teem ja elem entaarse riikliku turvavõrgu loomine. Sot
siaalsfääris leiab aset kiire ühiskondlik diferentseeru
mine: märkimisväärseks m uutub vaeste ja rikaste vas
tandum ine, uue majandus-eliidi esiletõus, avalikust sek
to rist sõltuvate elanikkonna gruppide, nagu p en 
sionäride, õpetajate ja teiste, elustandardi allakäik, töö
tuse kui probleemi esiletõus. Kultuuritegelased lahkuvad
poliitikast, taaslahutades avalikus elus ja suhetes kultuu
rilise ning poliitilise sfääri. M eediast saab om aette sea
dustega reguleeritud valdkond, m eediaväljaanded privatiseeruvad ja em antsipeeruvad poliitilistest liikumistest
ja parteidest, ajakirjanikest saavad pigem ühiskonnaelu
“vahikoerad” , reklaam imajanduse sissetulek meediasse
m uudab viimase iseloomu ja välisilmet, avalikkuse huvi
paber-ajakirjanduse vastu kahaneb, uued meediakanalid
vähendavad ja diferentseerivad meedia-auditooriume.
Psühholoogiliselt elab ühiskond läbi nii “üleminekušokki” kui ka desillusioniseerumist. Samal ajal võib
täheldada inimeste enesekindluse ja -kesksuse kasvu,
individualismi järk-järgulist tugevnemist, noorte opti
mismi vastandum ist vanema generatsiooni konservatiiv
susele ja pettum ustunnetele seoses vaba Eesti elu ja tule
vikuga.
K olm andaks ühiskondlike m u u tu ste perioodiks
peavad M arju Lauristin ja Peeter Vihalemm7 aastaid
7 Ibid, 1 1 3 -1 2 6 .
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1 9 9 4 -1 9 9 7 , nim etades neid majandusliku ja kultuu
rilise stabiliseerum isprotsessi ajajärguks. Poliitika professionaliseerub, m ajandusm aailm a tegijad pürivad po
liitilise võimu juurde, poliitilised institutsioonid delegitimiseeruvad. Reaktsioonina radikaalsetele reformidele
tõusetub populistlik opositsioon. Rahvusvahelised suht
ed arenevad sihiga integreeruda Euroopa Liidu ja NATO
ga kui poliitilise enesemääramise ja rahvusliku ene
sekaitse struktuuridega. Eesti m ajanduselu stabiliseerub,
aset leiavad strukturaalsed reformid, privatiseerimise ja
maareformi viimane etapp. Alanev inflatsioon ja pan
ganduse stabiliseerum ine, finants- ja kapitalituru teke
ning aeglaselt kasvav elustandard ilmutavad Eesti uudismajanduselus üldisem alt esimesi positiivseid märke.
Sotsiaalses plaanis jätkub ühiskonna segmenteerumine:
põlvkondade vahelised erisused kasvavad, ülem 
inekuprotsessid jaotavad inimesi “edukateks” ja “luuserite k s” , vaesus kui põhilisem aid sotsiaalprobleem e
süveneb, nagu ka kuritegevus ja korruptsioon, seevastu
väheneb sündide arv ja üldine eluiga. Eesti kultuur, eriti
kultuurieliit, postm oderniseerub. Samaaegselt toimub
“vana” kultuurieliidi depolitiseerum ine ja marginaliseerumine. Globaalselt kasvav tarbim iskultuur mõjutab
üha tugevamalt ka Eestit, võõrandades inimesi rahvuslik
est väärtustest, rahvast tervikuna eestipärase narratiivi
ainuväärtustam isest. M eediaturul kasvab kontsentrat
sioon, majanduslik konkurents ja võitlus avalik-õigusliku
meedia eksistentsi pärast. Ajakirjandus liberaliseerub ja
m uutub ü h a enam kom m ertslikuks. M eedia sõltub
rohkem ja rohkem reklaamiagentuuride ja PR-firmade
tegevusest. Psühholoogilisel tasandil hägustuvad rahvus
likud tunded, kasvab usaldam atus poliitiliste institut
sioonide vastu, erinevate ühiskonnagruppide maailmapilt
m uutub ikka eripalgelisemaks. Tarbimine kasvab nii isik
likul kui ka rahvuslikul elutasandil.
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E elnim etatud u u rim u sest läh tu v alt võib M arju
Lauristini ja Peeter Vihalemma poolt kirjeldatud kol
mele Eesti ühiskonna arenguetapile pidada järgnevaks
jätkuvat postm oderniseerum ise ajajärku. Loomulikult
võib postm odernism i ilminguid täheldada Eestis juba
am m u enne 1 9 9 8 . a a sta t.8 Vaevalt aga on eestlaskond
kui niisugune sajandivahetuseks postm oderniseerunud,
nagu märgib Eesti In stitu u t oma tem aatilise üllitisega
Estonian People. Being Estonian A s A Branch o f Post
m odernism .9 Siiski võib aastatuhandevahetuse eest
laste iseloom ustam ine “postm odernism i võsu” kujundi
ga olla paljuski tabav ning põhjendatav. N äiteks kir
ju tab kultuurinädalalehe Sirp peatoim etaja M ihkel
M utt eelpool viidatud kogumikus: “Ta on postm o
dernistlik rahvas koos kõigi sellega seonduvate heade
ja halbade asjadega; see on pastiche, paroodia, eklekti
ka ja recycling rahvas. U nustades m eenutada kaotatud
paradiisi, püüdlevad eestlased paradiisi moevoolude
järgi. Väga-väga kaasaegne, tõepoolest.”10 Vaevalt on
ühiskond siiski ise endale oma postm odernsust veel
teadvustanudki. Sellest pole ka probleem i. John Deely
on üsna Õnnestunult kom m enteerinud käesoleva ajastu
p o stm o d ern su st oma artik lis Q uid S it Postmodern ism u s?, öeldes:
Postmodernism on kontseptsioon, mis alles
otsib om a definitsiooni. Sellega pole kiiret.
Definitsioonid on m öödapääsm atud ja hoolitsevad
enda eest ajapikku ise. Aga üks postmodernism i
m ääratlevatest elem entidest, mis end siiski juba eksi
m atult on tegelikustanud, seisneb idees, et filosoofi
8 Ibid, 2 4 3 -2 7 8 .
9 Estonian People. Being Estonian As A Branch o f Postmodernism
(Tallinn: Eesti Instituut, 1999).
10 Ibid.
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line töö peaks oma parim ate tulem usteni jõudmiseks
lähtum a ajaloo uurim isest.11
Sama kinnitab ka postm odernse maailma juhtivam aid
moraalifilosoofe Alasdair M aclntyre.12 “M aclntyre näib
ütlevat, et moraalseid kohustusi saab otsesel moel tule
tada vastus(t)est, mida ajaloolised traditsioonid annavad
küsimusele: “Mille jaoks on olemas inim elu?””13 Aga
“igal juhul tõstatab postm odernism teatud küsim usi,”
nagu väidab James L. M arsh, “jõuab teatud avastusteni,
paneb küsimuse alla modernistlikud, kapitalistlikud ning
riiklik-sotsialistlikud patoloogiavormid, ja kujundab tea
tud poliitilisi hoiakuid, m ida võib inkorporeerida teatud
perspektiivi.”14
Nii oma ajaloolise järjepidevuse retrospektiivi kui ka
tulevikulise järjekestvuse perspektiivi otsiv eesti rahvas
seisab silm itsi nendesam ade postm odernism i-ajastu
küsimustega. Kristuse-järgse 2 0 . ja 21. sajandi vahe
tusel elavad eestlased oma mõtlemises üle tõelist paradigma-nihet, mida Thomas Kuhn tutvustas laiemale
maailmale juba 4 0 aasta eest. Ta võrdles uude paradig
masse sisenem ist võõra kultuuri keskele minekuga:
“Sisenemine teise kultuuri ei avarda m itte lihtsalt eel
nenud elulaadi ega uusi võimalusi selles, vaid avab uued
11 John Deely, “Quid Sit Postmodernismus?,” Postmodernism and
Christian philosophy, Roman T. Ciapalo, ed., (Mishawaka, Indiana:
American Maritain Association, 1 9 9 7 ), 79.
12 Vt näit: Meego Remmel, “Kas on ideoloogiavaba eetikat?,”
Kristlik Kasvatus, 2 (2001), 7-12; 3 (2001), 11-12.
13 Nancey Murphy, Brad Kallenberg, Mark T. Nation, Virtues &
practices in the Christian tradition. Christian ethics after MacIntyre
(Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 19 9 7 ), XI.
James L. Marsh, “Postmodernism: a Lonerganian Retrieval and
Critiques,” Postmodernism and Christian philosophy, Ciapalo, ed.,
166.
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võimalused vanade arvel, tehes ilmsiks elu, mida varem
elati. Viimselt võib see kogemus olla vabastav, aga alati
on see ähvardav.”15 Ka Eestimaal “taastutvustab postmodernsus hulga paradokse, mida valgustusaeg ole
tatavalt “ära lahendas” , “lahendada loodab” või igno
reerib” .16 Harjum uspärane tavaarusaam eetilistest nor
m idest on m uutunud Eestis küsitavaks just nõukogu
deaegse totaalse “valgustusprojekti” kokkuvarisemise
järel, mille tu lem u sen a on saanud tu n n etatav ak s
rivaalsete kõlbeliste tõekspidam iste olemasolu. “Postmodernsus on seadnud küsimuse alla nii usu kui ka
mõistuse autoriteedi ja legitiimsuse, näidates, et mõle
mad pakuvad lugusid tegelikkusest, millest aga ükski ei
saa kehtestada täpset vastavust lugude endi ja selle
vahel, mis tegelikult tegelikkuses toim ub.”17 Kui nõustu
da Frederic Jamesoni “postm odernism i positiivse mo
raalse hinnangu” väitega, et postm odernism pole midagi
enam at kui “hiliskapitalismi kultuuriloogika”18 ja võtta
arvesse ka Abramson-Ingleharti kinnitust, et “jõukus
kutsub esile post-m aterialism i,”19 siis võib varakapitalistlik ja lapsekingades postm aterialistlik Eesti ühiskond
tõeliste paradokside ilmnemist alles oodata. Hetkel tuleb
pikki aegu oma sõltum atuse eest võidelnud Eestimaal
tunnistada sõltuvust “vabaturum ajandussüsteem ist koos
15 Thomas Kuhn, Black body theory and the quantum discontinuity:
1 894-1912 (Chicago: University of Chicago Press, 1978), 3 6 8 .
16 J. Natoli, A primer to postm odernity (Oxford, United Kingdom:
Blackwell Publishers, 1 9 9 7 ), VIII.
17 Ibid, 15.
Frederic Jameson, Postmodernism, or, the cultural logic o f late cap
italism (Duke: Duke University Press, 1991), 54.
19 Paul R. Abramson, Ronald Inglehart, Value Change in Global
Perspective (Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press,
1 9 9 5 ), 129.
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sellega kaasneva avaliku konkurentsiga” .20 Ideede ja ide
oloogiate konkurentsisupp aga alles keeb. “Ilma mo
dernism ita me dem okraatiat ei tu n n ek s,” kirjutab Don T.
Asselin, selgitades, et “modernismiga märkigem doktri
inide kom pleksi, mis kristalliseerus ü h ek sateist
küm nendal sajandil ja mille hilistunnused kätkevad egalitaarset ja vabameelset liberalism i” .21
S eitsm eteistküm nenda ja k ah ek sateistküm nenda
sajandi Euroopa ajaloolased on hakanud taasmeenutama, kuidas m odernse riigi konstitutsiooni kohustusli
kuks eelduseks oli religiooni redefineerimine uskum uste
na, religioossete uskumuste sentimentaliseerimine ning
identiteedi seostamine inimese isikliku eluga, mis kuu
lub uudistekkelisena avalikule elule vastandatud privaatelusfääri.22
“Postmodernism kätkeb uskum ust, et nii, nagu
modernism lahutas meid religioonist, nõnda hävitab
postm odernism selle epigooni, moraali; ja nagu mod
ernism ründas hierarhilist korda, olgu teoreetiliselt
või praktiliselt, nii arendab postm odernism epistemoloogiat ja eetikat m itte-hierarhilisena.”23

20 Hein van Garderen, Free-market economy and elementary hum an
rights. A guest lecture at the Estonian Tartu University June 8th
1 9 9 0 (Breda, Netherlands: Seminary for Pastoral Sciences, Faculty
for Theology and Christian Philosophy, 19 9 0 ), 20-21.
21 Don T. Asselin, “Catholic philosophy, realism, and the postmod
ern dilemma,” Postmodernism and Christian philosophy, Ciapalo,
ed., 23 .
22 Talal Asad, Genealogies o f Religion: Discipline and Reasons o f
Power in C hristianity a n d Islam (Baltimore: John Hopkins
University Press, 1 9 9 3 ), 2 0 5 .
23 Asselin “Catholic philosophy, realism, and the postmodern dilem
m a,” Postmodernism and Christian philosophy, Ciapalo, ed., 24.
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ÜHISKONNA ÜMBERVÄÄRTUSTUMISEST
Eeltutvustatud sotsioloogiline uurim us postm arksistliku
Eesti naasm isest lääneilma ei pööra otsest tähelepanu
religiooni ja moraali küsim ustele. Eetilisest vaate
punktist osutub siiski huvipakkuvaks M arju Lauristini ja
Triin Vihalemma analüüs väärtushinnangute m uutum i
sest Eesti ühiskonnas.24 Autorid kirjutavad:
M uutusi isiklikes väärtushinnangutes pärast
Eesti riiklikku taasiseseisvum ist võib empiiriliselt
uurida, kasutades erinevate võrdlevate väärtusuuringute poolt arendatud mudeleid (...). Uurimussrojekti alguses 1 9 9 0 . aastal kuulus Eesti endiselt
Nõukogude Liitu ja kõiki eelolevate aastate ühiskondikke m uutusi polnud võimalik ette näha. (...) Ülem
inekuajal sai enam tähtsaks teine eesmärk: jälgida,
kuidas m uutused ühiskondlikus keskkonnas peegel
duvad individuaalsetes väärtushoiakutes.25
Tuletades väärtuste m õistet Clyde Kluckhohni järgi,
kelle jaoks “v äärtus on kontseptsioon, väline või
seesmine, iseloomulik teatud indiviidile või grupile, sel
lest, mis on soovitav ja avaldab mõju võimalikele vali
kutele tegevuslaadide, -vahendite ja -sihtide vahel,”26
samas kasutades Milton Rokeachi poolt arendatud meto

24 Marju Lauristin, Triin Vihalemm, “Changing Value Systems:
Civilization Shift and Local Differences,” Return to the Western
World. Cultural and Political Perspectives on the Estonian PostCom m unist Transition, Lauristin, Vihalemm, Rosengren, Weibull,
eds., 2 4 3 -2 6 3 .
25 Ibid, 2 4 3 .
20 Clyde Kluckhohn, “Values and Value Orientations in the Theory
of Action: An Exploration in Definition and Classification,” Toward
a General Theory o f Action, Talcott Parsons, Edward A. Shils, eds.
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951), 4 1 0 .
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doloogiat hindam aks baasväärtusi,27 püüavad Eesti sot
sioloogid seostada väärtuseelistuste m uutum ist laiema
ühiskondliku kontekstiga. Nii viivad Marju Lauristin ja
Triin Vihalemm “suhtesse Eesti üleminekuaja kultuurilisi
m uutusi üldisem a läänelikustum ise protsessiga” ning
“eeldavad, et m akrotasandi ühiskondlike m uutustega,
nagu m ajanduslik turustam ine ning sotsiaalsed suhted ja
poliitilise elu dem okratiseerum ine, kaasneb m ikrota
sandil kasvav individualism ” .28
H arry S. Triandis võrdleb individualismi ja kollek
tivismi kui kultuurilisi sündroome ehk “tem aatiliselt
organiseeritud subjektiivse kultuuri elementide kogu
m eid” .29 Individualistliku kultuuri jaoks on see “auto
noomne indiviid”, kollektivistlikus kultuuris aga “kollek
tiivi - perekonna, suguharu, kutseorganisatsiooni, tarbijategrupi, riigi, etnilise grupi või religioosse grupi kesk
sus” .30 Samas on võimalik eritleda kaht tüüpi kollektiiv
sust: vertikaalset ehk kollektiivsusel rajanevat võimu ja
horisontaalset ehk kollektiivsusel rajanevat vastastikust
hoolt ja hoolitsust.31 “Vertikaalne kollektivism,” nagu
Marju Lauristin ja Triin Vihalemm kirjutavad, “on ise
loomulik autoritaarsetele ja totalitaarsetele ühiskon
dadele, ja sam uti on see iseloomulik religioossetele ning
27 Milton Rokeach, The Nature o f H um an Values (New York: Free
Press, 1 973).
28 Lauristin, Vihalemm, “Changing Value Systems: Civilization Shift
and Local Differences,” 2 4 3 .
29 Harry Triandis, “Collectivism and Individualism as Cultural
Syndromes,” Cross-Cultural Studies, 2 7 (3 /4 ) (1993), 15 5 -1 8 0 .
30 Ibid, 156.
31 T. M Singelis. H. C Triandis, D. P. S. Bhawuk, M. J. Gelfand,
“Horizontal and Vertical D im ensions of Individualism and
Collectivism: A Theoretical and Measurement Refinement,” CrossCultural Research, 2 9 (3) (1995), 2 4 0 -2 7 5 .
16
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rahvuslikele liikumistele. Kuna see nõuab indiviidilt
ohvreid ja teenim ist ühiste eesmärkide nimel. Vert
ikaalne kollektivism asetub teravasse kontrasti indiviidi
autonoomsusega, mis paljuski nõuab enam ruumi indi
viidi isiksusele tagam aks, et grupisuhete eeltingimuseks
oleks võrdväärsus ja grupiliikmete sam asus.”32 Autorid
väidavad, et “ 1990-ndate aastate alguses tehtud individualismi-kollektivismi võrdlevates uurim ustes langeb
Eesti kõrge kollektivism iga ühiskondade h u lk a” .33
“Spetsiifilisemalt, pärast nõukogude süsteemi kokku
varisem ist võib pidada Eestis valitsevaks kollektivismi
tüübiks “vertikaalse kollektivismi” kontseptsiooni.”34
Siiski “ei kadunud kollektivistliku mõttelaadi mõju kohe
selt” pärast Nõukogude Liidu kui sotsiaalse süsteemi ja
kommunistliku ideoloogia kui totalitarism i töövahendi
lagunem ist.35 “Eestlaste hulgas oli samastumine ühiste
rahvuslike eesmärkidega oma kõrgpunktis laulva revo
lutsiooni aegadel,” leiavad uurim use autorid,36 ennus
tades samas, et “marketiseerumis- ja demokratiseerumisprotsessis läheb eestlaste tugev (vertikaalne) kollek
tivism vastam isi uute kultuuriliste, sotsiaalsete ja polii
tiliste realiteetidega, mille tulem usena see pehmeneb
horisontaalseks, vähem konfrontatsiooniliseks kollek
tivismi vormiks, või kaob sootuks kasvava individualis
mi ja hedonismi surve all” .37 1 9 9 1 . aastal alguse saanud
poliitilise süsteemi m uutum ine ja üleminek vabaturum a

32 Lauristin, Vihalemm, “Changing Value Systems: Civilization Shift
and Local Differences,” 2 4 6 .
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid, 2 4 7 .
37Ibid.
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jandusele on tugevalt toonitanud konkurentsi ja ratsion
aalsete otsuste vajalikkust Eestis.
M uudatused igapäevases elus eelistavad eeldatavalt
individualistlikum a kultuuri ja väärtusorientatsiooni
kujunem ist. Lisaks sellele on terve rida ajaloolisi,
demograafilisi ja kultuurilisi faktoreid, mis toetavad
eestlaste individualistikku m õttelaadi, nagu seda on hõre
asustatus ja traditsiooniline eluviis üksteisest eraldi talu
des ja talum ajapidam istes, madal sündivus ja tuumikperekondade suur protsent, protestantlike usutraditsioonide rõhuasetus individuaalsele vastutusele ja kompetitiivsusele inim estevahelistes suhetes.38
Hollandlane Hein van G arderen paneb eestlased veel
gi radikaalsem a valiku ette:
Lühidalt: me peame pistm ist tegema kas ma
jandusliku süsteemiga, mis juurdub ajaloolisse m ate
rialismi, või tuleb meil tegemist teha süsteemiga, mis
vastavalt Max Weberi raam atule Protestantlik eetika
ja kapitalism i vaim on juurdunud kalvinismi, ent
mõlemal juhul on meil tegemist vältim atu m ajandus
liku jõuga, mis paneb niivõrd tugevasti vastavate
struktuuridega kokku kasvama, et m eist saavad
nende struktuuride vangid.39
M arju Lauristin ja Triin Vihalemm näitavad, et kul
tuurilisi m uutusi Eestis ei saa õieti mõista, vaadeldes
neid ainuüksi kohaliku fenomenina.
Need sünnivad m itte pelgalt struktuursete
m u u tu ste tulem usel Eestis. Läänele avanem ine
tähendab, et läbi kultuuridevaheliste kommunikat
sioonikanalite, nagu meedia, aga ka Lääne inim este
ga suhtlemise ning kasvava kultuurilise ja m ajandus

38 Ibid.
39 Garderen, Free-market economy and elem entary hum an rights,
20 - 2 1 .
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liku kommunikatsiooni kaudu kohaneb Eestimaa rah
vas üldisem ate, globaalsete kultuuriliste trendidega.40
Seejuures toonitavad eesti autorid Ingleharti kultuurinihete mudeli tä h tsu st m õistm aks m uudatusi väär
tushinnangutes Eestim aal.41 Inglehart on ennustanud
universaalset kultuurinihet, mis baseerub kontsept
sioonile m aterialistlike väärtu ste m uundum isest postm aterialistlikeks.42 Tema m etodoloogia rajaneb m itm e
suguste m ärkide süsteem ile, mis kätkeb nii m ääratle
tu d kui ka abstraktseid väärtushoiakuid. Ingleharti
peam ine järeldus on, et tehnoloogiline ja m ajanduslik
areng, rahu ja stabiilsuse säilitam ine, üha kasvav
haridustase ja m assim eedia kasvav mõju on loonud
noorte põlvkondade sotsialiseerum ise jaoks sootuks
uued tingim used. Seetõttu on põlvkondade m uutu
misega ilm nenud järk-järguline “vaikne revolutsioon” .
Vastavalt Ingleharti teooriale asenduvad post-m aterialistlikus m aailm as m ateriaalse heaolu probleem id indi
viduaalse eneseteostuse probleem istikuga. Inglehart
seostab m aterialistlikke väärtusi m odernism iga ja postm aterialistlike v äärtu ste kasvu postm odernism iga.43
Tema järeld u sed m oderniseerum ise ja postm oderniseerum ise protsessist on rajatud 43 m aailma rahva
väärtusuuringule.44 Ta kinnitab, et kultuurilised m u
delid on eri m aades erinevad seonduvalt m ajandusliku
40 Lauristin, Vihalemm, “Changing Value Systems: Civilization Shift
and Local Differences,” 2 4 7 .
41 Ronald Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990); Abramson,
Inglehart, Value Change in Global Perspective.
42 Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society.
43 Abramson, Inglehart, Value Change in Global Perspective.
44 Ibid.
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ja tehnoloogilise arenguga, leides, et m oderniseerum is
protsessi võib käsitada nihkena traditsionaalse (reli
gioosse) võim u ju u re st legaal-ratsionaalse võimu ju u r
d e.45 Postm oderniseerum isprotsess võtab aga auto
riteedi nii religioonilt kui ka riigilt, andes selle inim 
indiviidile, kes on üha enam keskendunud isiklikele
hüvedele ja huvidele, nagu sõbrad või ajaviide.46
Lõppkokkuvõttes iseloom ustab Inglehart postm oderniseerum isprotsesse viiesuunalise m uutum ise kaudu:
1) nihe harukordse väärtustam iselt turvalisuse väär
tustam isele; 2) bürokraatiavõim u mõju ning tu n n u s
tuse vähenem ine; 3) Lääne kui eeskuju hülgam ine ja
sotsialistliku alternatiivi kokkuvarisem ine; 4) kasvav
rõhuasetus isiklikule vabadusele ja em otsionaalsele
kogemusele; 5) teaduse, tehnoloogia ning ratsionaal
suse prestiiži vähenem ine.47
Eesti uurijad kinnitavad, et vastavalt Ingleharti
1 9 9 0 .-1 9 9 1 . aasta empiirilisele analüüsile “paigutusid
Eesti, Läti ja Leedu peaaegu moderniseerumise tip p u ,”
kuna “kaasaja uurijad, kes tegelevad võrdlevate väärtusuurim ustega, jagavad laialt levinud vaadet, et IdaEuroopa sotsialistlikku süsteem i tuleks lugeda ekstreem 
sel kujul riigikesksena industrialiseerunuks ja moderniseerunuks” .48 Samal ajal ilmneb “postkom m unist
likus ühiskonnas, nagu seda on Eesti, “norm aalse”
põlvkondade vahetum ise mõju kõrval kõigi ühiskonna
gruppide re-sotsialiseerumise protsess, seda kooliõpi
lastest pensionärideni, valitsuse liikm etest põllumeeste

45Ibid, 384 .
46 Ibid, 2 8 5 .
47 Ibid.
48 Lauristin, Vihalemm, “Changing Value Systems: Civilization Shift
and Local Differences,” 2 4 8 .
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ja töölisteni. Selles protsessis võetakse uued “postm ateria listlik u d ” v äärtu sed om aks m itte ainuüksi
noorte inim este poolt, vaid ka keskealiste poolt, kuna
neid väärtusi toetavad tugevalt võimsad sotsialiseerimisagendid nagu meedia, reklaam , elustiili ja tarbim ise
m udelid, mis tulevad Läänest ja kodunevad kiiresti
ü lem inekuaja “e d u k a te ” e lu d e s” .49 T ohutult kiire
progress Eesti m ajanduses iseseisvumis-järgsetel aasta
tel,50 kom bineerudes elanikkonna re-sotsialiseerum ise ja
noore põlvkonna juhtpositsiooniga uues poliitilises,
m ajanduslikus ja kultuurilises eliidis, “teeb post-materialism i esiletõusu Eesti ühiskonnas ülim alt tege
likuks” .51 Eesti inim esed, olnud hiljuti “pelgalt objektid
plaanim ajandussüsteem i raam ides,” nagu kirjutab Hein
van G arderen, “peavad m uutum a objektidest isevalivateks ja iseorganiseeruvateks subjektideks. See tähendab
absoluutset, fundam entaalset ja strukturaalset nihet
mõtlemises ning nõndasam uti uuenenud m otivatsiooni
olemaks isiksuseks, kes on üle saanud oma alaväärsus
tu n d est ja kõikem ääravast ebastabiilsusest. Siis saab ka
vabadus om aksvõetud vastutuse sünonüüm iks, ja mitte
ainult üksikinim ese elus, vaid ka teiste eludes, kellega
jagatakse oma elu uuenenud ühiskonnas. Just sel moel
saab inim indiviid vajalikku tä h elep an u , m ida ta
väärib” .52 Eesti psühholoogidki on analüüsinud post45 Ibid., 2 4 9 -2 5 0 .
50 Vt näit: Marju Lauristin, Peeter Vihalemm, “Recent Historical
Developments in Estonia: Three Stages of Transition (19871 9 9 7 ),” Return to the Western World. Cultural and Political
Perspectives on the Estonian Post-Communist Transition, Lauristin,
Vihalemm, Rosengren, Weibull, eds., 7 3 -1 2 6 .
51 Lauristin, Vihalemm, “Changing Value Systems: Civilization Shift
and Local Differences,” 2 5 0 .
52 Garderen, Free-market economy and elem entary hum an rights, 6.
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m arksistliku ja postm oderniseeruva ühiskonna kollek
tiivse identiteedi fookuse järk-järgulist ülem inekut
rahvuslikult tasandilt rohkem kohalikele ja lähedase
matele gruppidele.53 Nii võib jõuda järeldusele, et “me
võime väga hästi olla teatud kultuuriliste vastuolude
ülem inekuperioodis,” kuna “ühelt poolt on tegemist
rahvusliku taassünniprotsessiga, ühisesse rahvuslikku
ajalukku juurdunud rahvuslike (kollektiivsete) väärtuste
elluärkam isega,” teiselt poolt aga “tähendab postkom 
m unistlik transform atsioon liberaliseerum ist, millega
kaasneb ü h tla si in d iv id u alistlik e v ä ä rtu so rie n ta t
sioonide terav esiletõus”.54 See viitab om akorda millennium ivahetuse Eesti elus ilmnevale fundam entaalsele
moraalsele dilemmale, kus tõusetuvad pinged indivi
dualistliku em antsipeerum ise ja narratiivselt päritud
rahvusliku kogukonna-ideaali vahel.
Näitliku vahekujundina võib tu u a nende “kultuu
riliste vastuolude” esiletõusu 1 9 9 9 . aasta laulupeol.
Vaatamata meediainimeste arvamusele, et kaasaegsed
eestlased ei peaks enam ühislaulu väärtustam a, tulid
inimesed ometi kokku ja laulsid end ühtseks kogukon
naks.55 Kultuurilehe Sirp peatoim etaja Mihkel M utt
andis sellisele üllatavale fenomenile “rahva kollektiivses
hingeelus” omapoolse hinnangu järgmiste sõnadega:
Nimelt pole selles hingeelus kaks korda kaks
tingim ata neli. Seal on ladem eid, milleni kogenud
rahvajuht kohe tee leiab... Rahvas on alati vanem,

53 Vt näit: Anu Realo, Jaak Allik, Maaja Vadi, “The Hierarchical
Structure of Collectivism,” Journal o f Research in Personality 31
(Academic Press, 1 997), 9 3 -1 1 6 .
54 Lauristin, Vihalemm, “Changing Value Systems: Civilization Shift
and Local Differences,” 2 5 0 .
55 Vt näit: Anu Kõlar, “Laulupeo rõõm ja tasakaalutahe,” Sirp: Eesti
Kultuurileht 2 6 (2779), 9 .0 7 .1 9 9 9 .
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rom antilisem ja konservatiivsem kui üksikinim ene...
Mis siis ikkagi oli? President võrdles ju h tu n u t teo
reemiga, m ida oligi tarvis tõestada, aga see pole
päris nii, sest teoreem tõestub eeldustest lähtudes
loogikakohaselt. Seekordsetest eeldustest loogikaga
praeguse lõpptulem useni päriselt minna ei saa. Nagu
ei saanud eeldustest kaine aruteluga tuletada ka
Eesti Vabariigi taastam ist. Juhtunu pole iseenesest
mõistetav, kuna pidevalt näeme, kuidas traditsion
aalsed kultuurid kaovad pealetungiva m assikultuuri
alla...56
Elukeel, m ida eesti rahvas individualistlike kultuuritre n d id e tu u lte s om an d ab , v a sta n d u b o lu liselt
eestipärasele süvanarratiivile, kus kõigele vaatam ata
on igatsuslikuks vooruseks rahvuslik ühtekuuluvus
tunne. Positiivseid väärtusi otsivale inim indiviidile öel
dakse tänases M aclntyre’i järgi sihivabaks (telos-free)
ühiskonnaks nim etatavas sootsium is tahes-tahtm atult:
“Valik on sinu!” . Poliitiline vabadus ja liberaalne
m ajandus on saavutatud, Euroopa Liit ja NATO on lähi
mas käeulatuses, aga rahvusliku narratiivi viimsed
sihid ja voorused hägustuvad. “Eestlane ei m äletagi
enam h ästi oma ju u ri, mis ulatuvad tuhandeid aastaid
tagasi, tal pole rahvuslikke toite, m ida ta ka ise süüa
tahaks, ja tal on vähe tavasid, m ida kogu rahvas
järg ib ,” tõdeb M ihkel M utt Eesti Instituudi kogumikule
Estonian People. Being E stonian as a Branch o f
Postmodernism kirjutatud artiklis.57 Nii leiab ta ka
õiguse väita, et eestlased ongi üks “postm odernistlik
rahvas koos kõigi sellega seonduvate heade ja halbade
56 Mihkel Mutt, “Laulupeokommentaar,” Sirp: Eesti Kultuurileht 26
(2779), 9 .0 7 .1 9 9 9 .
57 Estonian People. Being Estonian A s A Branch o f Postmodernism
(Tallinn: Eesti Instituut, 1999).
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asjadega; see on pastiche, paroodia, eklektika ja recycling rahvas. U nustades m eenutada k aotatud paradiisi,
püüdlevad eestlased paradiisi moevoolude järgi. Vägaväga kaasaegne, tõepoolest” .58
James Schall kirjutab:
Heitlus kahe positsiooni vahel, kus üks pool
loob ise om aenda maailma, iseeneses m eelepärasena,
teine pool aga võtab omaks faktiliselt oleva, osutub
teatu a viisil utoopiate vaheliseks heitluseks. Aga seda
edasijõudnud utoopiate vahel, mis on end eelnevalt
lahti öelnud filosoofide (Platoni) utoopiatest ja nen
destki utoopilistest m õtlejatest, kes on tahtnud raja
da Jumala riiki maa peale (valgustus), kuna on tõaetud, et religioosne asend (ehk igavene elu) on osu
tunud ekslikuks ehk võimatuks. Küsimus pole aga
sellisel juhul m itte eelkõige intellektuaalne, vaid vai
m ulik.5®
Marksismi-leninismi totalitaarse impeeriumi lagune
misse uskunud ja kõiges vastavalt sellele usule elanud
endine dissidendist vang ja hilisem Tšehhi Vabariigi
president, üks Edmund Husserli ja M artin Heideggeri
järelk äijaid ning juh tiv am aid p o stm o d ern iste IdaEuroopas, Väclav Havel, räägib oma raam atus Elu Tões
lootuse voorusest: tõekspidam ised on tõekspidam ised
ainuüksi juhul, kui vastavalt nendele elatakse minemata
kompromissile üm britseva süsteemiga ning kaotam ata
lootust isegi lootusetuid vastuhaku samme astudes, kuna
viimased võivad m uutuda kasutuks vaid siis, kui nen
desse enam ei u su ta.60 Robert Royal märgib, et taoline
58 Ibid.
55 James Schall, “On postmodernism and the “silence” of St. Thomas,”
Postmodernism and Christian philosophy, Ciapalo, ed., 21 9 .
60 Robert Royal, “The forgetfulness of beings,” Postmodernism and
Christian philosophy, Ciapalo, ed., 2 04-217.
17
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voorus ei saa olla muu, kui usuline voorus, kuna “see
kummaline voorus ei rajane ühelegi vahetule maisele
edulootusele, mis taotleks ilmalikku sihti” .61 Estoonlaste
elulaev, avatuna paradiislikus vabaduses lainetava maa
ilm am ere m oevooludele, heitleb aga oma kriitilise
kreeniga tänu sihitult ja voorusevabalt uitamaminekule.
Kui rahvusliku telose kaotsim ineku tulem useks on
ühtekuuluvustunde kadum ine, siis rahvuslike vooruste
ununem ise tagajärjeks on isikliku identiteedi puudu
mine. Elunedes peaasjalikult linnarahvana, kogeb vana
hea M aarjam aa rahvas oma inimlikus üksildusilmas uita
misel pahatihti soovim atut depressiooni ja elust lahku
mise kiusatust. Andrei Hvostov, tuntud kolumnist nii
eesti kui venekeelsetes ajalehtedes, vaatleb eestlasi ja
tõdeb:
Laulva revolutsiooni aegu populaarseks saanud
laul kuulutas: eestlane olla on uhke ja hää. Kokkuvariseva Nõukogude impeeriumi keskel tundis eest
lane end uhkelt ja ülevalt tänu oma märkimisväärsele
rollile impeeriumi kukutamisel. Nüüd, kui suur vaen
lane on kadunud, on kadum a läinud ka eestlaste suu
rus. Eestlasi tabab pidevalt üm britseva maailma hari
m atus; kaugemad m aad ja rahvad ei oska Eestit
maailm akaardil kuhugi asetada; ja lähemad naabrid
ei suuda mõista eestlase eriomast hingelaadi. Teisel
pool m aakera arvavad inimesed, et eestlane kuuleb
rõõmuga venekeelset na zdarovjeJt, kui enne joomist
klaase kokku lüüakse. Lähinaabrid seostavad teda
traagilise laevahukuga või pööravad selja, kuna tema
vanaisa kandis Teises maailmasõjas vale mundrit.
(...) Maailm ei m õista eestlasi ja eestlased ei mõista
maailma. Maailm võib ka nõnda lahedalt ära elada.
Aga eestlased? Selles ongi küsim us.52
61 Ibid, 2 1 3 .
62 Estonian People. Being Estonian As A Branch o f Postmodernism,
(Tallinn: Eesti Instituut, 1999).
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USUKOGUKONNA TAASAVASTAMISEST
Postmarksistliku ja postmodernistliku paradigmanihke
protsessis on eestlastel olnud võimalus teha läbi ka tõsine
taasavastusretk omaenda usulise olemise lätetele ning seda
usukogukonna kui niisuguse taasavastamise kaudu. Kom
munistliku impeeriumi ja ideoloogia “valgustusprojekti”
kokkuvarisemise järel on nii üksikisikud kui ka erinevad
ühiskonnagrupid, olgu eestlased või m itte, kogenud
filosoofilist, religioosset ja eetilist vaakumit. Struktuurid,
millele varem toetuti, osutusid äkitselt absurdseteks.
Ametlik maailmapilt ning selle väljundid poliitilises,
majanduslikus ja kultuurilises tegelikkuses pöörati pea
peale. Eelnevalt väärtusetu muundus korraga väärtus
likuks, väärtuslik aga väärtusetuks. Isikud või ideed väärtustusid vastavalt sellele, missugusest ühiskonnagrupist
või kogukonnast nad lähtusid. Peaasjalikult võidi aga tun
nistada, et ainult kahe kogukonna traditsioonid, narratiivid
ja praktikad Eesti “valgustusprojekti” läbipõlemisel üldse
ellu jäidki. Mõlemaid võib nimetada teatud tähenduses
“usukogukonnaks”: ühed, kes olid uskunud rahvuslike
väärtuste ja vooruste tulevikku; teised, kes olid elanud
usus Kristuse võõrustesse ja telosesse. Rahvusliku pärandi
järjekestvusse uskunud kogukond, eesotsas nõukogude
aegsete dissidentidega, äratas Eesti ühiskonna ning
taaselustas ja taastegelikustas eestipärast narratiivi rahva
ja selle üksikliikmete elus. Kujundlikult väljendudes, eest
laste laulupeo tuli ja helid hakkasid särama ning kõlama
üle kogu Eestimaa. Sama sündis aga ka kristliku
usukogukonnaga. Läbinisti pettununa end ammendanud
valgustusideoloogias hakkasid inimesed otsima uut usku.
MÕned küsisid vastavalt modernistlikule mõttelaadile uni
versaalsete inimõnne valemite ja vormelite järele, olgu isik
likus, perekondlikus, rahvuslikus või ühiskondlikus elus.
Teised lootsid, et kirik pakub omalt poolt teist jalga toeks
rahvuslikule, et eesti rahvas võiks kõndida või koguni joos
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ta Euroopasse. Teatud ringkonnad olid huvitatud totali
taarse vanglarežiimi ohvrite rehabiliteerim isest ning
tõdesid, et ka eestlaste Kristus on Kõigekõrgemana osu
tunud võõra võimu Ohvriks, kes ootab Jumalana enese
rehabiliteerimist inimeste poolt. Teised otsisid pelgalt tur
valist kogukonda, kuhu ebamugaval üleminekuajal kuuluda
või kust üleminekuaja raskustes praktilist abi saada.
Vahendasid ju vabanenud Eesti esimesel külmal talvel - aga
ka enne ja pärast seda - kristlikud kogudused küllaltki
suurel hulgal vaesele Eestimaale saadetud majandusabi.
Loomulikult oli ka neid, kes otsisid tõeliselt elavat Jumalat
ja kogesid sõna otseses mõttes vaimulikku usukogukonna
ligitõmmet. James Wesley Griffin tõdeb selle aja arenguid
käsitlenud doktoritööd Christian Conversion in Post
communist Estonia lõpetades: “Käesolevas uurimuses esi
tatud andmed dokumenteerivad mitmeid pöördumisprotsessi aspekte. Kokkuvõttes kinnitab see ühtainust lihtsat
tõika: Jumal teeb postkommunistlikus Eestis oma tööd,
tuues rahvast kristliku pöördumise kogemuseni.”63
Eesti Evangeelse Alliansi poolt teostatud uurim us Kui
kristlik on Eestimaa?6* kinnitab koos muude religioonisotsioloogiliste uuringutega,65 et postm odem iseerum isprotsessides Eesti kaldub enam uses usku pooldama,

“ James Wesley Griffin, Christian Conversion in Postcommunist
Estonia. Dissertation Toward Fulfillment o f the Requirements fo r the
Doctor o f M inistry Degree at A sbury Theological Sem inary (Wilmore,
Kentucky, 1 9 9 5 ), 122.
64 Merike Uudam, Kui kristlik on Eestimaa? (Tartu: Eesti Evangeelne
Allianss, 1997); http://sool.ioc.ee/~alland/kogudus/statAuikrO.htm
“ Vt näit: Liiman, Usklikkus m uutuvas Eesti ühiskonnas; Ühiskond,
kirik ja religioonisotsioloogilised uuringud. Konverentsi materjale.
Rahvusvaheline konverents, 22. november 2 0 0 1 . Eesti Kirikute
Nõukogu, Tartu Ülikooli usuteaduskond, Siseministeeriumi
Usuasjade osakond, Eesti Evangeelne Allianss, Eesti Piibliselts;
http://www.ekn.ee/TOOVALDKONNAD/SOTS/index.htm
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samal ajal kui ateistina või ateismi poole kalduvana on
end m ääratlenud vaid mõni üksik protsent eestim aa
lastest. Samas selgub, et olem asolevate organisat
siooniliste institutsioonide seas usaldab ühiskond üle
kõige kirikut.66 Õigupoolest osutub erinevatest konfes
sioonidest m oodustuv kristlik usukogukond üle Eestimaa
ainsaks absoluutenam use usaldust pälvivaks institut
siooniks üldse.67 Ingmar Kurg kommenteerib seda tõika
järgmiselt:
Kiriku ajalugu on näidanud, et kirikute ja
koguduste vaheline koostöö saab võimalikuks siis,
kui peetakse silmas ühist eesmärki - rõõmusõnumi
k u u lu tam ist Teesusest K ristusest kui P äästjast.
Koostöö on takistatud ja arusaam atusi tekitav, kui ei
tu n n u stata konfessioonide ajaloolist erinevust või kui
püütakse endale liikmeid saada teiste kirikute arvelt.
Tänapäeval kasutatakse m õistet sekt ja sektant nende
religioossete grupeeringute kohta, kes ei tunnista üldkristlikku õpetust ja väidavad vaid endil olevat lõp
liku tõe m õõdupuu inimeste päästm iseks... Tõeline
kristlik kirik ei ole kunagi suletud ega salajane, vaid
on avatud ja nähtav kõigile inimestele. 1 9 9 4 . aastal
korraldatud küsitluse tulem usel selgus, et ühiskond
likest institutsioonidest usaldavad eestlased kõige
enam kirikut - 54% vastanutest oli seda meelt, et
kirik on usaldusväärne. M assimeediat usaldas 49%
küsitletuist. Kõik m uud institutsioonid jäid neist
kaugele m aha.68
Siiski esitab uuele sajandile vastum inek Eestim aa
k ristlask o n n ale aina suurem a väljakutse. Kuivõrd
66 Ibid.
67 http ://so o l. ioc.e e /~ alland/kogudus/statAuikr8 2. htm
68 Ingmar Kurg, “Kristlikud uskkonnad ja organisatsioonid tänapäe
va Eestis,” Jaan Gnadenteich, Kodumaa kirikulugu. Usuõpetuse
õpperaamat (Tallinn: Logos, 1995), 1 2 1 -1 2 2 .
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suudab 2 0 . sajandi viim ase küm nendi alguse usulise
elavnem ise ja koguduste liikm eskonna üleüldise kasvu
järel 2 1 . sajandi esim esel küm nendil suhteliselt stabi
liseerunud arvukuse ja mõjuga kristlaskond kehastada
E estis jä tk u v a lt tu g e v a im a t ja v een v aim at usukogukonda? Postm odernse eurom aailm a individualist
likult orienteeritud väärtusm õõtudega kaasam inem ise
foonil peaksid kristlased om a usulise ja kõlbelise elu
eripäraga elam a olevaks veenva kontrastkogukonna.
Totaalse privatiseerim ise ajajärgul, kus igaüks näikse
olev at u n u s ta n u d ü h is v ä ä rtu se d , ta o tle d e s vaid
om aväärtusi, on ühe rahva ü h ist narratiivi võim alik
lo etavalt ja k aasah aarav alt k irju tad a m itte enam
niivõrd eriliste tek stid e, kuivõrd erakordsete inim 
elude ja -suhete baasil. K ristlik usukogukond peab näi
tam a, et kristliku usu ja elu tõeline sisu pole m itte
sõnades, vaid sõna lihakssaam ises. Nii näiteks otsib
uude aastatu h an d esse astu n u d eestlaskond praktilisi
lahendusi kahe Eesti sündroom ile, rääkim ata dem o
graafilisest kriisiseisu n d ist. K ristlaskond võib aga
kehastada ainulaadse usukogukonnana kaht Eestit
üh teliitvat “kolm andat E estit” , kuna erinevate edu- ja
jõukuskihtide esindajad võivad ühise koguduserahvana üksteisele k ä tt ja abi andes leida osad u st tän u
üle kõige ja kõigi v äärtu ste kõrguvale kolm andale Kõigekõrgem ale.
Mis aga eestluse elujõusse puutub, siis “kange
laslike eesliinil võitlejate” Aino Järvesoo69 ning Jaak
U ibu70 kõrval on avalikkuse ees saanud eestlaste püsi
m ajääm ise võim alikkust kinnitada kristliku usukogu69 Vt näit: http://www.algatus.ee/m ain.php
70 Vt näit: Jaak Uibu, Eesti rahvastiku tervis X X I sajandi künnisel.
2 ., täiendatud väljaanne (Tallinn, 1999);
http://w w w .opleht.ee/A rhiiv/2001 / 2 3 .0 2 .0 l/e lu /l.s h t m l
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konna harukordse elujõulisuse näitel praktiliselt kõik
Eestim aa kirikute esinduskogud,71 m ainim ata antud
küsim usi uurinud k ristlastest spetsialiste.72 See aga ju
ongi ning peakski olema kristlaskonna m issiooniks su u ta kristlikest voorustest lähtuva usukogukonnana
tõlkida individuaalhüvedest kõrgemale m inevat telost,
narratiivi ja p raktikaid telos-free ühiskonnale arusaa
davasse keelde.
“M uutused Eesti ühiskonnas eeldavad kristlaste
kogukonnalt kaasaegset v astu st, kaasa arvatud värske
evangeelium i herm eneutika, mis suhtestub iseseisva
Eesti tegelikkusega,” tõdeb James Wesley G riffin.73
Samas ei tule h ak ata “v ärsk et” herm eneutikat välja
aretam a ega kasvatam a tü h jalt kohalt. Eesti k rist
laskonna om anäoline aja-, elu-, usu- ja kõlbluslooline
narratiiv am m utab elujõudu herm eneutilistest “ju u r
te s t” , mis on to itn u d seda kogukonda läbi aegade.
Suulises traditsioonis loodi Eesti kristlikku narratiivi
läbi piiblilugude tundm aõppim ise ja ellurakendam ise,
põlvest põlve elusa ainesena järjekestvas kujunem is
loos olnud kristliku narratiivi edasijutustam ise ja pärandam ise, nende lugude luulendam ise ning laulendam ise kaudu vaim ulikeks rahvaviisideks jne. Kir
jalikus traditsioonis on aga sarnase tih en d atu d ühism älu ja elukogem use varal loodud, kogutud, säilitatud
ja edasi antud kristlikke tekste ning nende tekstide tõi-

71 Ühiskond, kirik ja religioonisotsioloogilised uuringud. Konverentsi
materjale. Rahvusvaheline konverents, 22. november 2001. Eesti
Kirikute Nõukogu, Tartu Ülikooli usuteaduskond, Siseministeeriumi
Usuasjade osakond, Eesti Evangeelne Allianss, Eesti Piibliselts.
72 Liiman, Usklikkus m uutuvas Eesti ühiskonnas; Hans Hansen,
“Kristlikust eluhoiakust ja rahvuse püsimajäämisest,” Eesti Kirik,
1 7 .0 4 .2 0 0 2 .
73 Griffin, Christian Conversion in Postcommunist Estonia, 125.
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gendam ise ja taastõlgendam ise järjepidevust. Kõige
selle juures on sündinud om aette traditsioon tra d it
sioonis - Eesti kristlik usuelu- ja kõlblustraditsioon
eestlasekssaam ise, -olemise ning -jäämise traditsiooni
keskmes. Aga nim elt niisugust traditsiooni traditsioo
nis uus Eesti ühiskond vajabki - andm aks püsivam at
täh en d u st ühe rahva narratiivile, olgu siis euroilmas
või kodum aal. A astaid väliseesti luterlikku kogukonda
peapiiskopina teeninud Konrad Veem on toonitanud, et
saades “võim aluse hakata om a elu ise korraldam a ning
riiki taas üles eh itam a,” tuleb igal juhul “m eenutada
oma rahva, kiriku ja riigi ajalugu, et taas kerkiksid
esile meie oma elu põlised vaim sed kan d etalad ” .74
Sama eetilis-religioosse dim ensiooni olulisust ühe
rahva olemis- ja jätkum isloos rõhutab kodum aine religioonipedagoog Pille Valk:
Rahva ajalugu on alati lugu ka sellest, kuidas
rahvas on m õtestanud m aailm a enese üm ber ja
iseennast selle m aailm a sees. Rohkem kui 7 0 0 aasta
jooksul on Eesti kuulunud kristliku m aailma kultuuriringi. (...) M õjutusi võib leida m itm esuguseid.
Ometi on meil oma eripära, sest meie rahvuskultuur
on seotud selle paigaga, kus oleme elanud. Nõnda
oleme ikka meie ise, kuigi tu handete niitide abil
teiste kultuuridega seotud. (...) Nõukogude võimu
aastatel püü ti kiriku ja usu tä h tsu st ajaloos välja
lülitada või vähem alt tugevasti deform eerida. Nüüd
oleme olukorras, kus taasavastam ist ja aktualiseerim ist vajab ka ajaloo see dim ensioon.75
Järgmine osa käesolevast artiklist sellesse süüvibki,
millist tähendust on antud Eesti kristlikus usu- ja kõlb71 Konrad & Maria Veem, Eesti kirik: tunaeile, eile, täna (Stockholm:
EVR, 19 9 3 ), 5.
75 Pille Valk, “Eessõna J. Gnadenteichi “Kodumaa kirikuloo” kor
dustrükile,” Gnadenteich, Kodumaa kirikulugu, 3.
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lustraditsioonis eestipärasele kristlusele, eestlusele ter
vikuna ning eestim aalaste suhetele marksistliku ja postm arksistliku ning modernse ja postm odernse maailmaga.
(Järgneb)
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