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Kaua on väidetud, et sotsialistliku linnastumise loogika Ida-
Euroopas andis tulemuseks natuke teist tüüpi linna kui Lääne 
režiimides.1 Mitu aastakümmet on Kesk- ja Ida-Euroopa linna- 
geograafid endalt küsinud, kas on olemas selline asi nagu 
“sotsialistlik linn”: linn, mille ruumilised omadused erineksid 
piisavalt oma vastetest arenenud kapitalistlikus maailmas (eriti 
Lääne-Euroopas), et õigustada üldse termini “sotsialistlik linn” 
olemasolu.2 Linnaelul oli varem keskvalitsuse planeerimisele 
allunud riikides eriline tähtsus: ühest küljest aitas see kerge- 
mini täita ambitsiooni saavutada industrialiseerimist ja mär- 
gilist progressi ning teisest küljest soodustas see pigem kol-
lektiivset kui individualistlikku identiteeti eesmärgiga luua 
sotsiaalselt õiglane ühiskond.3 Sotsialistlik valitsus lämma-
tas turu ja jättis sageli poeriiulid tühjaks.4 Riigisotsialismi 
kokkuvarisemine tegi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide linnaplanee-
rimissüsteemid pidevalt muutuvateks.5 

Kuulus postsotsialistlik anekdoot väidab, et “sotsialism oli 
kõige pikem ja valulisem tee kapitalismist kapitalismi”.6 Mis 
juhtub Kesk-Euroopa linnas, mille ühiskondlik-ruumilist struk-
tuuri, linnaelu ja kultuuri on tugevalt mõjutanud kommunistliku 
perioodi totalitaarne poliitiline režiim ja tsentraliseeritud 
käsumajandus?7 Kuni 1990. aastate alguseni leidis linnastu-
mise protsess suurtes Euraasia osades aset tsentraliseeritud 
planeerimispoliitika tingimustes.8 Kesk- ja Ida-Euroopa linnad 
on olnud tsentraliseeritud käsumajanduse all perioode, mis 
ulatuvad 45 aastast 75 aastani.9 Kaasaegsed sõjad ja revo-
lutsioonid (olgu siis vägivaldsed või rahumeelsed) on enam kui 
ühel korral muutnud põhjalikult Euroopa poliitilisi piire ja struk-
tuure.10 1989. aastal läksid Euroopa sotsialistlikud riigid üle 
uude, postsotsialistlikku ideoloogiakategooriasse.11 1989. aasta 
oli erakordne aasta, mil maailm vaatas hinge kinni pidades 
pealt, kuidas Berliini müür langes ja Ida-Euroopa kommu-
nistlikud režiimid üksteise järel kokku kukkusid – aasta, mis 
tõesti muutis maailma palet.12 Üks meeldejäävamaid pilte 20. 
sajandist on Berliini müüri lammutamine.13 Baumani jaoks oli 
see “viimane nael modernsete ambitsioonide kirstus”, Harvey 
jaoks “viimane nael igasuguse marksistliku tõsiseltvõetavuse 
kirstus”, Fukuyama jaoks “ajaloo lõpp” ja Latouri jaoks “libe-
ralismi, kapitalismi võit, Lääne demokraatia võit marksismi 
asjatute lootuste üle”.14 Sotsialismi hinguseleminek tõi kaasa 
radikaalse muutuste protsessi kõigi postsotsialistlike riikide 
majanduses, poliitikas ja ühiskonnas.15 Sotsialistliku süsteemi 
kokkuvarisemine tekitas lööklaineid Kesk- ja Ida-Euroopa 
riikide majandustes.16 Riikliku sotsialismi kokkuvarisemine 
1989./1990. aastal tekitas Kesk- ja Ida-Euroopas kaugele-
ulatuvaid sotsiaalseid ja majanduslikke muutusi.17

Postkommunistlik maailm pakub huvi mitmel põhjusel.18 
Kommunismi langusele vahetult järgnenud aastaid tähistas 
poliitilistele ja institutsionaalsetele muutustele keskendumine.19 
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Pärast riigisotsialismi kokkuvarisemist Ida-Euroopas asusid 
sotsialistlike kasvu- ja arengukontseptsioonide asemele kapital-
istiku kasvu- ja arengukontseptsioonid.20 Pärast kommunistlike 
režiimide kokkuvarisemist Ida-Euroopas oli reformivalitsuste 
esmaste prioriteetide seas omandisüsteemi muutmine.21 
Postsotsialistlikes riikides 1980. aastate lõpus alanud sot-
siaalmajandusliku elu transformatsioon avaldus ennekõike 
linnades.22Segregatsioon kujundab ümber elamurajoonide 
maastikke postsotsialistlikes riikides.23 Üks tähelepanu-
väärsemaid suurlinnade ümberstruktureerimise protsesse 
Ida-Euroopas alates kommunismi langusest 1989. aastal on 
olnud äärelinnastumine.24 Kesk- ja Ida-Euroopas tekkisid pärast 
kommunismi kokkuvarisemist mainekad väravatega elamu-
enklaavid, mis sümboliseerisid postsotsialismile üleminekust 
tekitatud sotsiaalse segregatsiooni uut mõõdet.25 Kas 
endistes sotsialistlikes Kesk-ja Ida-Euroopa riikides kasvanud 
sotsiaalmajanduslik segregatsioon eluasemete osas on turure-
formide sisseviimise ja sissetulekute suurenenud ebavõrdsuse 
paratamatu tagajärg?26 Suurem osa Kesk- ja Ida-Euroopa 
erastamist käsitlevast kirjandusest keskendub makromajan-
duslike strateegiate sisseviimisele ja institutsionaalsetele 
reformidele; väga vähe on kirjutatud sellest, millist mõju aval-
das erastamine individuaalsetele majapidamistele.27

Ida-Euroopa on alates 1989. aastast teinud läbi tormilisi  
üleminekuperioode.28 Viimase 15 aasta jooksul on Kesk- ja Ida-
Euroopa ning Briti Rahvaste Ühenduse üleminekumajandusega 
riigid kogenud erakordselt dramaatilisi muutusi poliitika, majan-
duse ja ühiskonna vallas.29 Väidetavasti on postsotsialistlik 
transformatsioon, mille all mõeldakse majanduslikke, poliitilisi, 
institutsionaalseid ja ideoloogilisi muutusi, mida seostatakse 
“kommunismi” ja “riigisotsialismi” hülgamise ja “kapitalis-
mi” vastuvõtmisega Kesk- ja Ida-Euroopas, kestnud vähemalt 
kakskümmend aastat.30 Enam kui kakskümmend aastat on 
Kesk- ja Ida-Euroopa riigid seisnud silmitsi samade probleemi-
dega poliitilistes, majanduslikes ja sotsiaalsetes süsteemides.31 
“Kapitalismi”-keskset tähtsust postsotsialistliku ülemineku 
diskursustes on nüüdseks laialdaselt tunnistatud.32 Viisteist 
aastat pärast sotsialistliku süsteemi äkilist kokkuvarisemist on 
pooled Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, mis vapralt kommunistli-
kud režiimid kukutasid, teatanud edukast üleminekust turule 
orienteeritud demokraatlikele ühiskondadele.33 Koos kümne 
postsotsialistliku riigi astumisega Euroopa Liitu ning 1989. 
aasta sündmuste 20. aastapäeva jõudsa lähenemisega kuuleme 
üha rohkem üleskutseid postsotsialismi lõpetamiseks.34 Ma 
tegelen nii ajaloo- kui ka tulevikuküsimustega.35

 

See kirjutis koosneb täielikult esimestest lausetest, mis 
on kogutud postsotsialismi käsitlevast teaduskirjandusest. 
Lausete kogu on pandud sidusasse narratiivi, mis sarnaneb 
vormilt ja sisult selle kirjanduse vormi ja sisuga, millest  
see ammutatud on. Samas ilmestab korduv rütm narratiiv- 
seid arhetüüpe, mida selles kirjanduses toodetakse  
ning taastoodetakse.
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