
 Lääne-Euroopas poleks sellise konverentsi korraldamisel olnud mingit 
mõtet, sest seal on ammu aru saadud autentsuse säilitamise tähtsusest 
ja leitud, et hävinud ehitiste asemele pole õige ehitada koopiaid 
(erandiks selles kontekstis on vaid endine Ida-Saksamaa). Riia konveren-
tsi korraldamine oli tingitud mitmetes Ida-Euroopa riikides täielikult 
hävinud – või hävitatud – poliitiliselt oluliste hoonete ülesehitamisest. 
See komme on jõudnud ka Baltimaadesse – piisab, kui meenutada Paide 
linnuse torni ehitamist 1991. aastal. Paide torni juhtum on Eestis siiski 
marginaalne ja on mõjunud kainestavalt kõigile edasiste suuremahuliste 
rekonstruktsioonide ihalejatele. 
Lätis on olukord keerulisem – Teises maailmasõjas sai pihta ning hiljem 
lammutati täielikult Riia raekoja platsi hoonestus, sealhulgas ka raekoda, 
Mustpeade ja sellega liituv Schwabe maja. Poliitilise surve tõttu on 
tänaseks nullist üles ehitatud Mustpeade ja Schwabe maja koopiad. 
Selline samm on tekitanud palju diskussioone ja päris ühest suhtumist 
ei ole veel kujunenud. Kui tõsiseks need arutelud on läinud, näitab 
seegi, et on kahtluse alla seatud Riia vanalinna sobilikkus UNESCO 
maailmapärandi nimekirja (sellesse kuulub 1997. aastast ka Tallinn). 
Tuleb küll kohe öelda, et Läti ametlikud muinsuskaitse ringkonnad ei ole 
seda projekti kunagi toetanud. 
/- - -/

Rekonstruktsioon kui ajaloo võltsing 
Konverentsi avasessioonides esinesid ICCROMi (Kultuuriväärtuste 
Säilitamise ja Restaureerimise Uurimise Rahvusvaheline Keskus) 
programmidirektor Herb Stovel, Inglise Heritage’i maailmapärandi 
peaspetsialist Christopher Young ja maailmapärandi linnade organisat-
siooni teadusdirektor Michel Bonnette. Herb Stoveli ettekanne andis 
ülevaate autentsuse ja rekonstruktsiooni teema käsitlemisest rahvusva-
helistes konventsioonides ja muudes dokumentides. Veneetsia hartast 
1964. aastal kuni Nara dokumendini 1994. aastal (värskeim rahvusva-
helise tähtsusega autentsust käsitlev dokument) rõhutatakse originaali 
tähtsust ning üheselt välistatakse rekonstruktsioonid kui ajaloo 
võltsingud – Veneetsia harta sõnastuses lausa “a priori”. Siiski on 
erandjuhtudel koopiana taastamine lubatud, kahjuks täpsustamata, 
millised on need konkreetsed erandjuhud. Herb Stovel püüdiski 
erinevatest dokumentidest kokku panna põhimõtted, mis määratleksid 
selliseid juhtumeid. Nii on rekonstrueerimine lubatud, juhul kui 
mälestised on traagiliselt hävinud või kui nende taastamine aitab 
säilitada koha tähtsust. Seejuures tuleb rangelt arvestada mitmete 
tingimustega: tuleb loobuda igasugustest hüpoteesidest ja tugineda 
vaid faktidele, uus peab olema vanast selgelt eristatav, rekonstruktsioon 
võib olla vaid piiratud ulatusega, autentsesse materjali tohib minimaal-
selt sekkuda ja rekonstruktsioon peab olema tagasipööratava iseloomu-
ga. Lõpetuseks märkis Herb Stovel, et poliitiliste sümbolite taastamise 
on senises maailma praktikas järgmine põlvkond alati hukka mõistnud. 
Christopher Young käsitles Inglismaal kehtivaid põhimõtteid ennekõike 
arheoloogilise materjali säilitamisel. Lähtutakse printsiibist “conserve as 
found” ehk konserveerida selles seisus, nagu mälestis on leitud. 
Üheksakümne üheksal juhul sajast nii ka toimitakse, kuid on üksikuid 
juhtumeid, kus läheb teisiti. Esimene erandjuhtum on ümberkukkunud 
rajatiste püstitõstmine – nii on vertikaalseks aetud Stonehenge’i 
kromlehhi püstkivid, mis veel XX sajandi alguses olid üpris viltu. Teine 
juhtum on samuti esiajalooliste mälestistega seotud: menhirialleedesse 
on lisatud puuduvate kivide asemele markeerivad betoonpostid. 
Kolmandaks erandiks on rajatise säilimiseks vajalikud lisandused. Nii on 
Hadrianuse valli ilmastikukahjustustele avatud horisontaalpind kaetud 
pliiplekiga, millele on laotud peale laugjas kivikiht. Kõik need 
sekkumised on tegelikult rahvusvahelises praktikas täiesti aktsepteeri-
tud, kuid tekitavad inglastes tunde, et põhimõtetega on vastuollu 
mindud ja sellist sekkumist tuleb õigustada. Vaid üks Christopher Youngi 
toodud näide oli võrreldav Ida-Euroopas toimuvaga – ühes roomlaste 
kindlusasulas on üles ehitatud väravahoone. Analoogseid ehitisi on 
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piisavalt mujal Euroopas säilinud ja seega võib rekonstruktsioon üsna 
täpne olla, kuid küsimus ei olegi täpsuses, vaid põhimõttes ja nii on see 
uus hoone põlu alla sattunud. Konverentsi üldises kontekstis mõjus see 
ettekanne lausa puristlikult, kuid laiemalt võttes on inglaste põhimõtted 
need, mida järgib enamik Euroopa riike. 

Quebeci eksperimendi kurb kogemus 
Kõige õpetlikum konverentsil osalejaile oli Michel Bonnette’i ettekanne – 
iseasi, kui palju sellest õppida taheti. Ettekande pealkirjaks oli: “How 
would you like to be told a lie?” ehk tõlkides: “Kas teile meeldib, kui teile 
valetatakse?” või (arvestades lause rõhku esimesel sõnal) “Milline vale 
teile meeldiks?” See käsitles üht läbikukkunud rekonstruktsiooniprojekti. 
1970ndail taastati (õigemini ehitati nullist üles) Quebecis terve 
prantsuse linnaosa, nagu see oli XVII sajandil. Tagamaa oli rahvuspoliit-
iline: prantsuse vähemus püüdis nii oma identiteeti rõhutada ja taasluua 
kadunud ajalugu. Michel Bonnette oli tol korral selle projekti tulihinge-
line pooldaja ja üks eestvedajaid. Õige peatselt selgus, et see eksperi-
ment oli määratud nurjumisele. Majanduslikult oli tegemist !askoga: 
uusvanades majades ei tahtnud keegi elada, poed kiratsesid ja kolisid 
kaugemale, taastatud tsitadellile ei leitud funktsiooni, infrastruktuuri ei 
õnnestunud luua jne. Kunstlikult tekitatud ajalooline keskkond ei 
hakanud kunagi tööle. Kuna see projekt oli ka väga kallis, ei jäänud raha 
autentsete ajalooliste hoonete korrastamiseks ja paljud neist hävisid. 
Tänaseks vajavad juba need uued hooned restaureerimist ja nii on 
tekkinud surnud ring. Michel Bonnette on oma vaateid ajaga korrigeer-
inud ja esitab nüüd selle eksperimendi kui hoiatava näite kõigile, kes 
pooldavad rekonstruktsioone. Kõige kahetsusväärsemaks võib aga 
pidada seda, et on raske vahet teha tõeliselt ajaloolise miljöö ja 
pseudoajaloolise vahel. Nii võltsibki selline rekonstruktsioon ajalugu. 

Olemasolev kontekst üle kõige 
Järgnevates sessioonides kõnelesid Baltimaade, Valgevene ja Ukraina 
ajaloolased, arhitektid, linnaplaneerijad ja muinsuskaitsjad. Eestist 
esinesid Mart Kalm moodsa arhitektuuri restaureerimise teemadel ja 
Jaan Sotter repliigiga populaarsetest argumentidest rekonstruktsioon-
ide vastu. Mida kaugemalt lõunast ettekannete pidajad olid, seda 
rohkem nad pooldasid rekonstruktsioone. Motivatsiooniks oli ajaloolise 
ebaõigluse heastamine ja ebameeldiva lähiajaloo kustutamine rahva 
mälust. Ehk siis teistpidi võttes on tegemist taas ajaloo võltsimisega. 
Loomulikult võib aru saada soovist taastada konkreetse rahva ja riigi 
identiteedile olulised sümbolid. Küsimus on vaid selles, kuidas seda 
tehakse: kas makettehitised on ainumõeldav lahendus või on siiski õige 
okupatsiooniperioodi(de) ja sõjapurustuste täielik mahavaikimine. 
Sümboleid on võimalik taastada ka varasemaid monumente kopeerima-
ta ja pommiauke linnakeskkonnas täita uue arhitektuuriga, säilitades 
mahud ja struktuurid. Siinjuures ei tohiks kalduda teise äärmusse – 
säilinud ajaloolisse keskkonda elementide lisamisel tuleb arvestada 
olemasoleva kontekstiga. Kuidas seda tehakse, sõltub juba iga 
kunstniku, arhitekti ja linnaplaneerija professionaalsusest. 
Konverentsi lõpus võeti vastu Riia harta, mis rõhutab kultuuriväärtuste 
tähtsust ja ajaloolise materjali muutmata kujul säilitamise primaarsust. 
Samas loetleti ka juhtumid ja tingimused, mille puhul tuleb kõne alla 
hävinud hoonete rekonstrueerimine. Lubatud on see vaid erandjuhul 
loodus- või inimkatastroo!des hävinud eriti olulise keskkonna osas, kuid 
ka juhul, kui ajaloolised hooned on tahtlikult (näiteks omaniku poolt) 
hävitatud. Rekonstruktsioon on võimalik vaid siis, kui on olemas piisavalt 
andmeid täpseks taastamiseks ja kui see ei kahjusta olemasolevat 
autentset ajaloolist keskkonda. 
Lõpuks võib küsida, kas kogu sellel problemaatikal on mingit relevant-
sust tänases Eestis. Tallinna raekoda ja Mustpeade maja sõjas ei 
purustatud, oma vürste pole meil kunagi olnudki ja kirikud on (Ukraina-
ga võrreldes) kergelt pääsenud. Pärnu Nikolai kiriku ülesehitamist pole 
päevakorda kerkinud. /- - -/ ANNELI RANDLA
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