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CRITICAL AND CREATIVE THINKING:
ARE INNOVATION AND INITIATIVE
WELCOME IN THE MILITARY?
TOOMAS MÖLS
■

INTRODUCTION
The purpose of this paper is to discuss the direction in which the command
philosophy of the Western militaries is moving. We live in a time of rapid
change. The developed world has been living in an information society for
some time now, the nature of post-Cold War conflicts seems to be different
from previous conflicts, and since 11 September 2001, we have been facing
a new and very serious enemy – international terrorism on a truly devastating scale. All of these factors influence the development of the military
and pose new requirements for the command structures and arrangements.
This paper attempts to provide some insight into the factors influencing
the development of modern armed forces. It begins with an outline of the
nature of war, especially its unchanging features followed by a description of
different command philosophies. The study then turns to the question of how
the different aspects of modern warfare and the present armed forces influence the command philosophy used. An insight is provided through looking at
the nature of joint planning, personnel policies, evolving leadership styles
and the influence of modern technological developments. The article concludes with a summary and conclusions.

THE PHENOMENON OF WAR
Human history, the evolution of societies and their technological development have been closely interrelated and influenced by the need to achieve
success and survive in armed conflict. So far it seems to be the permanent
tragedy of human history and man seems to be unable to free himself from
the menace of war1.
Nowadays, centuries later, the nature of war is still as described by
Clausewitz in his famous book “On War”. It is the realm of ultimate
1

Hooker, R. D. 2005. Beyond Vom Kriege: The Character and Conduct of
Modern War. – Parameters, US Army War College Quarterly, June 22, 2005, p. 4.
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uncertainty. Almost three quarters of the factors on which action in warfare
is based are wrapped in a fog of greater or lesser uncertainty2. It is highly
ironic that of all human activities war most closely resembles a game of
cards3. Battle is chaos on a grand scale, with chance playing an important
role continually4. Chance makes everything more uncertain and interferes
with the whole course of events5. After 2001 the enemy has also been
changed, gone is the reassurance and safety of a well-known, predictable and
easily-contemplated enemy. The conclusion is that, the individuals, units and
formations have to be agile flexible and capable of responding to the
unforeseen and unexpected6.
Presently, the conduct of war in the Western world seems to be changing.
Modern democratic states employ extremely advanced means of waging
armed conflict. Technology has increased the distance at which the targets
may be effectively engaged, it has enhanced the precision and lethality of
weapons used, and reduced the time needed to train for war. For developed
and wealthy states, cutting-edge technology supports trend towards maintaining smaller, more professional, and more expensive militaries equipped
with precision weaponry and networked sensors. However, there are other
factors that are as crucial as technology to the outcome of armed combat7.
In addition, modern democratic states seem to have different war aims
than they used to have in the past. Strategist Colin Cray asks with reasonable
justification: “What defines success? Is it displacing Osama Bin Laden?”
But anyway, all the solutions have to be politically and morally tolerable, he
concludes8. This means that for commanders in the XXI century the options
of using force are always restricted. Traditionally, an attack has been
expected to lead to dominance over an opposing force, and the desired endstate of war has been the comprehensive defeat of the enemy. Yet even
Clausewitz pointed out that the conquest of the whole territory of an opponent is not always necessary, and on the other hand – total occupation of his
territory may not be enough9. The lack of desire to occupy the territory of an
opponent is very visible in modern conflicts. It underlines the growing
2

Clausewitz, Carl von. 1976. On War. Ed. and trans. Michael Howard and Peter
Paret. Princeton, N. J.: Princeton University Press, p. 101.
3
Clausewitz 1976, p. 86.
4
Clancy, Tom; Franks, Frederick M. 1997. Into the Storm: A Study in Command. Kirkwood, N.Y.: Putnam Publishing Group, p. 129.
5
Clausewitz 1976, p. 101.
6
Horn, Bernd. 2003. Complexity squared: Operating in the Future Battlespace. –
Command and Control, Autumn 2003, p. 8.
7
Hooker 2005, p. 11.
8
Gray, Colin. 2002. Thinking Asymmetrically in Times of Terror. – Parameters,
US Army War College Quarterly, Spring 2002, p. 9.
9
Clausewitz 1976, p. 595.
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importance of political settlement as the desired end-state of conflict. Militaries should, then, plan carefully and act flexibly to achieve such an elusive
goal.
The Human Resource Management theorists state that our future strength,
and often survival, will depend less on physical or financial assets and
increasingly on our adaptation and lifelong learning10 and because of the
rapid technological advances the “chaos” of battle and “fog of war” can be
presently managed only by very qualified personnel. The level of experience
of personnel involved in conducting armed combat operations is crucial. It
seems to be the reality of life that if one is not personally experienced in war,
it is hard to understand what the actual difficulties associated with war are,
and why a commander must have intellectual brilliance and exceptional
ability to lead11.

THE COMMAND PRINCIPLES
How does the commander fulfill his duties then? How can he lead and direct
his forces under the conditions of utter uncertainty? To introduce the topic, I
would like to make a brief review of command and control methods.
Using the typology suggested by Czerwinski, we can reduce the command philosophies to three basic options – command by direction, command
by plan and command by influence12.
Command-by-direction is claimed to be the oldest method of leading
forces. It is neither centralized nor decentralized, but highly commanderdependant. This method is the so-called “play with one card” approach,
which means that if the commander is a genius we win, otherwise we lose.
Command-by-plan was implemented by Frederick the Great. He tried to
plan every move in advance, relying on highly trained troops and strict
discipline to carry out the (battle) scheme as ordered13. The most important
legacy of that time for modern militaries is the tendency to do everything by
the plan and to have highly centralized decision-making. ‘If we have a plan,
the plan can go wrong, if we do not have any plan, everything will go
wrong’, is the slogan reflecting the importance of a plan.
10

Glass, Neill. 1998. Management Master Class. London: Nicholas Brealey Publishing, pp. 11–12.
11
Clausewitz 1976, p. 119.
12
Czerwinsky, Thomas. 1996. Command and Control at the Crossroads. – Parameters, US Army War College Quarterly, Autumn 1996, pp. 121–132.
13
Creveld, Martin van. 1985. Command in War. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, p. 53.
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Command-by-influence is the use of mission type orders (or Auftragstaktik – the control-free method of command used by Germans in World
War II). This method provides the commander’s intent in broad terms and
the command is decentralized. Uncertainty is devolved to the lowest level
possible by encouraging a subordinates’ initiative to use the opportunities
provided by local situational awareness. The units must be self-contained,
joint or combined-arms, and semi-autonomous.

MODERN WARFARE AND MILITARIES:
STIMULATING INNOVATION AND INITIATIVE?
Joint Operations
The fundamental goal of the joint planning process is to tailor in the best
possible way the capabilities available for a given operation, and at the same
time to minimize the risk of fratricide among participating forces. In terms of
the command philosophies outlined earlier, the joint doctrine tends to fall
into the category of commanding-by-plan14. The reason for such a categorization is the approach adopted in joint planning that presumes the existence
of linear and tightly coupled systems. The ‘linear’15 aspect corresponds to
the mechanistic approach used largely in engineering and the sphere of
technology16. It means that inputs are proportional to outputs, everything is
carefully pre-planned and the success depends on a detailed monitoring and
control. The pre-planning is done using simplified reductionist processes.
The reductionist analysis consists of taking large, complex problems, and
reducing them to manageable chunks17.
How has commanding-by-plan weathered modern conflicts? During Gulf
War I – one of the most successful wars fought after the end of the Cold
War – General Schwarzkopf intuitively rejected the battle-by-formula
approach taught at the US Army schools and practiced by US forces in

14

Czerwinsky 1996, pp. 121–132.
“Linear interactions are those in expected and familiar production or maintenance sequences, and those that are quite visible even if unplanned. Complex interactions are those of unfamiliar sequences or unplanned and unexpected sequences,
and either not visible or immediately comprehensible.” Cf. Perrow, Charles. 1984.
Normal Accidents: Living with High Risk Technologies. New York: Basic Books,
p. 78.
16
Perrow 1984, p. 78.
17
Czerwinsky 1996, pp. 121–132.
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NATO. His decision was based on the poor performance of the Army in
Grenada while trying to conduct operations by checklist18.
Clearly, joint planning is an invaluable tool for establishing inter-service
synergy. However, considering joint planning, one should remember that
there is always the possibility to choose at which level one wants to see more
certainty. If we locate it at the top to achieve superior control, it is possible
to have it only at the expense of bigger uncertainty in the actual battlefield19
in other words in the place where men will meet the enemy. Hence,
continual innovation should be encouraged in order to develop the ability of
personnel at all levels to react quickly to unexpected developments.

Personnel Policies after the Cold War
The end of the Cold War brought along downsizing of armed forces in the
developed world. The lack of a major threat made it impossible to justify the
need for large forces and obtain the necessary political support for their
funding.
The process of downsizing has only increased the tension that exists
because of the pyramidal shape of the career path. Downsizing compels
personnel to develop a perfect career record and to comply with the rules.
Such an emphasis on service could actually transform preparing units for
combat into a secondary task.
This danger is not new. Almost 30 years ago, during the Cold War, Gabriel and Savage pointed out that “up or out” (or the “zero defect culture”)20
might come as a serious drawback to an army’s ability to be critical and
innovative. This means that personnel are afraid to give their opinion and
defend it, they do not dare to take the initiative as complying with rules and
being an obedient subordinate opens up a safe road to the top. Thus there are
reasonable grounds to argue that the military culture today, because of the
downsizing, is diametrically opposite to the risk taking21 and command-byinfluence philosophy.

18

Trainor, Bernard E. 1994. Schwarzkopf the General. – U. S. Naval Institute
Proceedings, May 1994, pp. 110.
19
Creveld 1985, p. 274.
20
Gabriel, Richard; Savage, Paul. 1978. Crisis in Command: Mismanagement in
the Army. New York: Hill and Wang, pp. 86–88.
21
Israeli army slogan “Risk, Risk, Risk” – to gain initiative on the battlefield
against superior enemy. Cf. Yale, Wesley W.; White, Isaac D. and Manteuffel,
Hasso E. von. 1970. Alternative to Armageddon: The Peace Potential to Lightning
War. New Brunswick, N. J.: Rudgers University Press, pp. 149–150.
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However, if a country does not belong to a “superpower” category and
cannot project overwhelming military might against its foes, it needs capable
and innovative leaders, because the uncertain and chaotic nature of war
described by Clausewitz22 has not changed. The commander on the
battlefield still faces the two most fundamental choices: risk immediate
action into the unknown or wait for information that might never come,
while in the meantime the opportunity to win the battle has been missed23.
Despite the need to be innovative, we seem to live in times where
militaries tend to return to command-by-plan or command-by-directive
philosophies. It is facilitated by the “zero defect” culture that has made fear
of failure widespread24 among service personnel25. The situation is made
even more difficult to reverse because of the modern tendency to over-rely
on technology.
The straw of hope can be found in the words of British strategist Liddell
Hart who has claimed that force can always crush force, given sufficient
superiority in strength or skill, but it cannot crush ideas26. Hence, as long as
the idea of need for innovation in armies is discussed and developed, the
potential of armed forces to cope with the modern unpredictable security
environment can be increased dramatically.

Leadership: Toxic Leaders
Recent research has shown that the term ‘toxic’ is becoming increasingly
omnipresent in discussions focusing on modern organizations. It has been
connected with a particular style of management. Flynn has provided one
description of a ‘toxic manager’27: such a manager bullies, threatens, yells
22

“The war is the realm of uncertainty; three quarters of the factors on which action in war is based are wrapped in a fog of greater or lesser uncertainty (Clausewitz
1976, p. 101) at the same time, many intelligence reports in war are contradictory;
even more are false, and most are uncertain.” Cf. Clausewitz 1976, p. 117.
23
Yale, White, von Manteuffel 1970, pp. 149–150.
24
Research of the 12,500 Army personnel. Cf. Ulmer, Walter, F. 2000. American
Military Culture in Twenty-First Century: A Report of the CSIS International Security Program. Washington, D.C.: CSIS Press.
25
Ulmer 2000, pp. xxi–ii; xv; 36–37.
26
Liddell Hart, Henry Basil. 1991. Strategy: The Indirect Approach. New York:
Penguin Group, p. 220.
27
Flynn, Gillian. 1999. Stop Toxic Managers Before They Stop You. – Workforce, August 1999, pp. 44–46. Cited in: Reed, George E. 2004. Toxic Leadership. –
Military Review, July–August 2004, p. 67. See on-line at:
<http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/milreview/reed.pdf>, accessed 20 October
2009.
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and his mood dictates the climate in an office – the ‘toxic manager’ is a
backbiting and belittling boss from hell. The definition of a ’toxic leader’
more related to the military is a bit different28: a destructive leader who is
focusing on a visible, short-term mission accomplishment.
Such a leader provides his superiors with impressive, articulate presentations and enthusiastic responses to missions. He does not care about troop
morale, being arrogant, self-serving, inflexible and petty. These leaders are
sometimes called “career-orientated persons” in the most negative sense.
Thus one could connect the “zero defect culture” and “toxic leadership” as
the latter could be seen as a response to the need to have a perfect service
record and the support of superiors to stay in service or advance on one’s
own career path.
In both cases – be it in civilian organization or the military – toxic leaders
are focused on serving their self-interest in the short-term and could actually
be detrimental to the accomplishment of the wider mission of the organization. This circumstance has a particular importance to the military.
It is a historical fact that armies that promoted flexibility, creativity and
innovation, and did not try to control everything from the top have been
most successful on the battlefield29. Confidence and trust between the
commanders and subordinates is crucial to the application of command-bydirection philosophy. Toxic leaders are in this sense counter-productive: they
undermine trust, create stress, and promote negative values and hopelessness30 among subordinates. Such toxicity between people can lead to
tragedies even in peacetime. Major Kern has noted the importance of
positive leadership and command climate in the cases of plane crashes31.

Leadership: Managers
The reclusion of the military and some other large organizations (e.g. business corporations and public administration) is a well-known fact. The traditional understanding of military affairs by the people from outside military
structures is simplistic – in the military everything looks simple, the
knowledge required from service personnel does not look remarkable, the
28

Bullis, Graig; Reed, George. 2003. Assessing Leaders to Establish and Maintain Positive Command Climate. Report to the Secretary of the Army, February
2003, p. 2. Cited in: Reed 2004, p. 67.
29
Creveld 1985, p. 270.
30
Reed 2004, p. 68.
31
Kern, Anthony. 1995. Darker Shades of Blue: A Case Study of Failed Leadership. See on-line at: <http://www.crm-devel.org/resources/paper/darkblue/
darkblue.htm>; accessed 20 October 2009; Reed 2004: p. 70.
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strategic options seem to be so very obvious to everybody that in comparison
with the simplest problem of higher mathematics gives the latter an
impressive scientific dignity32.
Therefore, the military leadership has always struggled to convey the
detailed aspects of military affairs to civilians and get the necessary resources. While during the Cold War, the existence of an overwhelming
threat helped to secure political support, the situation after the Cold War has
changed considerably. It has become more difficult to justify defense
appropriations and gain the support of politicians.
Such a situation – the scarcity of resources combined with the “zero
defect” mentality – has given rise to a new type of military leaders. These
are the managers, who are skilled in getting such needed resources for the
military. Bland has said that “winning resources” has become an important
criterion for promoting senior officers nowadays33. Bercuson has added that
this attitude is supported by organizations. The managerial and political
skills and covering of the back have become keys to getting promotion34.

The Impact of Technology
The latest decades have shown a tremendous development in the militarytechnological sphere and it seems to be continuing35. One outcome of the
technological development has been the tremendous increase in the ability to
collect, analyze, display and share huge amounts of data. The quantity of
processed information has increased so much that the person has become the
weakest link in the decision-making system36. It has brought along the
growing over-reliance on communication technologies – we are already

32

Clausewitz 1976, p. 119.
Bland, Douglas L. 1999. Canada’s Officer Corps: New Times, New Ideas. –
The Profession of Arms in Canada: Past, Present and Future (Conference of Defence
Associations Institute XVth Annual Seminar), Ottawa, 29 January 1999. See on-line
at: <http://www.cda-sdai.ca/english-frame.htm>, accessed 15 March 2008.
34
Bercuson, David. 1996. Significant Incident: Canada’s Army, the Airborne, and
the Murder in Somalia. Toronto: McClelland and Stewart, pp. 103–105, 112, 114.
35
Starry M.; Arneson, W. 1996. FM 100-6, Information Operations. – Military
Review, November–December 1996, p. 5; Ryan, Michael. 2000. Battlefield Command Systems. Trowbridge, Wiltshire: Redwood Books, p. 12.
36
Thomas, Timothy L. 2000. Kosovo and Current Myth of Information Superiority. – Parameters, US Army War College Quarterly, 10 March 2000, p. 13+. See online at: <http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=4&paper=471>;
accessed 10 October 2009.
33
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addicted to them. This could be the evolving “Achilles’ heel” of Western
militaries.37
What are the implications of such an extensive reliance upon information
systems? The most general implication seems to be that by allowing technological developments to dictate the structure and functions of command, we
will subjugate the people in charge to technical systems and that could
actually narrow the overall understanding of what the command is for!38
It is not only the advanced technology that leads to victory and fulfilling
the mission. Whereas it is an important aspect of warfare, one must grasp its
limitations and have contingency plans for the case of technical breakdowns.
Therefore, it seems imperative to increase the creativity of personnel in
peacetime39. The staff need to practice not so much what they have to do in
war, but how to learn quickly what to do when the time comes40 or when
something unexpected happens. We live in times when many paradigms are
sent to the dustbin and militaries have to adapt to a new environment and
missions. It takes a considerable effort and constant analysis along the road.
Liddell Hart has said that the most difficult thing with a military mind is not
getting a new idea in, but getting an old idea out41. This is an important
statement, especially in times when quick improvisation and innovation may
be decisive in tackling successfully emerging asymmetrical threats.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
In this short paper I have outlined some very basic aspects of war and command philosophy and compared them with the development of modern
warfare. Whereas the nature of armed conflict has changed a little – there is
still a huge amount of uncertainty and chaos – the post-Cold War militaries
seem to move in the direction that little supports the most flexible and
creative of command philosophies, command-by-influence. Joint planning,
technological developments, personnel policies and evolving leadership
37

Starry, Arneson 1996, p. 6; Toveri, Pekka; Välivehmas, Heikki. 2000. Future
Operational-Tactical Level Warfare. – Finnish Defence Studies, 13. Helsinki:
National Defence College, p. 14.
38
Creveld 1985, p. 275.
39
Friction is the only concept that more or less corresponds to the factors that
distinguish real war from war on paper (Clausewitz 1976, p. 119).
40
Mandeles, Mark D; Hone, Thomas C.; Sanford, Terry S. 1996. Managing
“Command and Control” in Persian Gulf War. Westport, Connecticut; London:
Praeger, p. 6.
41
As quoted in: Clancy, Franks 1997, p. 129.
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styles in response to shrinking budgets and downsizing seem to push the
military towards a much stricter and centralized command structure.
Is this a valid path considering the increasingly unpredictable security
environment? It is difficult to say with absolute certainty on the basis of
what I have presented. On the one hand – creativity, innovation and freedom
of action are the keys to deal with sudden changes of situation or exploit
resources to the maximum. On the other hand – some military activities may
require the authorization of the higher leadership of the country to be carried
out.
Where is the reasonable balance? It is not clear yet, but one thing has
always been clear, that it has always taken creative, innovative and daring
commanders and leaders to win the battles and solve the security problems
of their nations.
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VÕIMEPÕHISE PLANEERIMISE ALUSED1
JAAN MURUMETS
■

Tänapäeva julgeolekukeskkonda iseloomustavad määramatus, komplekssus
ja kiired muutused. Samal ajal on iga riigi käsutuses olevad võimalused määramatust ja kiiresti muutuvast keskkonnast tulenevatele julgeolekuohtudele
tõhusalt vastu seista üha piiratumad. Seega on õigustatud küsimus, millist
metoodikat riigikaitse planeerimisel ja riigikaitse organisatsiooni väljaarendamisel rakendada, et tagada piiratud ressursside võimalikult sihipärane
kasutamine.
Võimepõhise planeerimise (VPP) vallas tuleb nõustuda Thomas-Durell
Youngiga, kes tõdes mõni aasta tagasi, et kaitseplaneerimist käsitleva akadeemilise ja erialase kirjanduse kogu on ülimalt tagasihoidlik. Kaitseministeeriumide võib-olla põhjendamatu mure teabeturbe pärast või ka lihtsalt
strateegiliste uuringute valdkonna uurijate huvipuudus on põhjustanud selle,
et on üsna vähe allikaid, mis käsitleksid kaitseplaneerimise metoodikat.2 Ei
saa küll väita, et asjakohane materjal täielikult puuduks, valdavalt on aga
paraku tegu ametkondlike või piiratud juurdepääsuga teabekandjatega. Seetõttu jäävad need väljapoole akadeemilist käsitlust ja avatud teabesfääri.
Seega on ka siinkirjutaja olnud sunnitud tuginema vaid kahele avalikus
teabesfääris piisavalt dokumenteeritud allikale: Austraalia 1995. aasta
planeerimissüsteemile (uuendatud 2006, juurdepääs piiratud) ning USA
RAND Corporationi 2001. aasta nelja-aastasele kaitseülevaatele (Quadrennial Defense Review, QDR).
Väärib eraldi märkimist, et viimastel aastatel publitseeritud juurdepääsupiiranguta allikad, mis käsitlevad VPP erinevaid aspekte ja selle metoodika
rakendatavust sisejulgeoleku tagamisel3, kasutavad peamise (või koguni

1

Artikkel lähtub autori 2007. aastal ilmunud monograafiast “Renewed national
defense planning and management: capability-based planning, programming,
budgeting and execution system for small states” (KVÜÕA toimetised, nr 7); algseid
seisukohti on edasi arendatud ja täiendatud kuni 2009. aastani ilmunud erialakirjanduse põhjal.
2
Young, T-D. 2006. Capabilities-Based Defense Planning: Techniques Applicable to NATO and Partnership for Peace Countries. – CONNECTION Quarterly
Journal, Vol. V, No. 1, Spring-Summer. English Edition, pp. 35–54.
3
Vt näiteks Caudle S. L. 2006. Homeland Security Capabilities-Based Planning:
Lessons from the Defense Community; TTCP Technical Report. 2004. Guide to
Capability-Based Planning; Spiegelerie S. de et al. 2009. Closing the Loop.
Towards Strategic Defense Management.
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ainsa) teoreetilise allikmaterjalina valitsuste ametlike dokumentide kõrval ka
selle artikli aluseks olevat Paul Davise uurimust.
Järgnevalt vaadeldakse riigikaitse VPP metoodika teket ja selle kontseptuaalset raamistikku. Artiklis võetakse lähema vaatluse alla kaks praktikas
rakendatud metoodikat, eesmärk on neid analüüsides ja üldistades sõnastada
VPP olemus.

VAJADUS UUE METOODIKA JÄRELE
Kümmekond aastat tagasi tõdes Austraalias tollal rakendatud planeerimismetoodikat analüüsinud Thomas-Durell Young, et enne külma sõja lõppu
planeeris enamik lääneriike oma väestruktuuri määratletava ja mõõdetava
ohu põhjal. Pärast külma sõda on üheselt määratletavate ja mõõdetavate
ohtude vähesus sundinud enamikku NATO riike otsima väestruktuuride väljatöötamiseks ja põhjendamiseks uusi lähenemisviise. NATO ja selle liikmesriikide kaitseametnikud seisavad silmitsi vajadusega töötada välja uued kaitseplaneerimise ja väearenduse meetodid, mis arvestaksid mitmeti tõlgendatavat strateegilist ohukeskkonda, oleksid rakendatavad nüüdisaegsete
struktuuride puhul ning veenaksid kuluteadlikke poliitikuid4. Ameerika
Ühendriikides rakendatud strateegilise planeerimise metoodika kohta leidsid
Douglas Lovelace ja Thomas Young õigustatult, et pea 50 aastat keskendus
USA strateegiline planeerimine monoliitse Nõukogude ohu tõrjumisele.
Ohupõhine planeerimine juurdus nii sügavale militaarkultuuri, et see muutus
ainsaks üldtunnustatud sõjalis-strateegilise planeerimise viisiks. Pärast Varssavi pakti laialisaatmist ja Nõukogude Liidu lagunemist kogesid USA relvajõud tõsiseid raskusi ohupõhisest planeerimisparadigmast väljamurdmisel5.
Sõjalise planeerimise paradigmamuutuse pärast bipolaarse vastasseisu
kadumist on USA vaatevinklist hästi kokku võtnud Carl Builder ja James
Dewar. Kui käsitleda planeerimist olukorra lahendamisena teadaolevate
määramatute ohtude korral, siis jättis külm sõda sõjalisele planeerijale
lahendada vähe:
 vastane polnud määramatu; ta oli kommunistlik blokk Nõukogude Liidu
juhtimisel;
 oht oli üheselt mõistetav; ohus oli riigi ellujäämine laiaulatusliku tuumarünnaku korral;
4

Young, T-D. 1995. Capabilities-Based Defense Planning: The Australian Experience. – Armed Forces and Society, Vol. 21, No. 3, Spring, pp. 349–369; p. 349.
[Edaspidi Young 1995]
5
Lovelace, D. C. Jr.; Young, T-D. 1995. U. S. Department of Defense Strategic
Planning: The Missing Nexus. Strategic Studies Institute of the U.S. Army War
College. Publication 329; p. 14.
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 ressursid polnud ebaselged; oht oli niivõrd õudust äratav, et vajalikud
vahendid oleks eraldatud sõltumatult muudest nõudlejatest;
 konflikti asukoht oli piisavalt selge; see oli kahe maailmasõja võitjate –
külma sõja vastaspoolte – vahel lõhestatud Kesk-Euroopa;
 stsenaarium oli nii ilmselge, et seda võis pidada lausa kanooniliseks; see
oli Varssavi pakti sissetung Lääne-Euroopasse, mis kiiresti eskaleerus
tuumalöökide vahetamiseks algul Euroopas, seejärel aga kahe suurvõimu
südamaal.
Külma sõja lõpuga olukord muutus:
 vastane pole enam selge; ta võib olla mõni diktaator või mõnest varasemast kuumast või külmast sõjast taaselustuv vana vaenlane;
 oht riigi julgeolekule võib avalduda väga erineva viisil; selleks võib olla
juurepääs energiakandjatele või regionaalne konflikt, mis võib laienedes
kaasa haarata vanu liitlasi või vaenlasi, kuid see ei ohusta enam riigi ellujäämist tuumasõjas;
 riigi julgeoleku tagamiseks eraldatavate ressursside maht on äärmiselt
ebaselge; teisi nõudlejaid, kelle taotlusi külma sõja ajal nii kaua tagasi
lükati, on palju ja nende hääl vägagi kuuldav;
 konflikti asukoht (eriti piiratud ulatusega konfliktide või rahuoperatsioonide puhul) pole enam selge; konflikt võib tekkida peaaegu kus tahes
maailmas6.
Seega nõuab tänapäeva kaitseplaneerimise metoodika, et riigikaitselised
ettevalmistused võtaksid arvesse erinevaid potentsiaalseid vastaseid, tulevikuolukordi ja -ohte. Võimepõhine lähenemine peab seega käsitlema väga erinevaid võimeid ja olukordi, millega riik võib tulevikus silmitsi seista.
Võimepõhise planeerimise teooria vaatlemist oleks mõistlik alustada sellest, et defineerida VPP erinevus traditsioonilistest, külma sõja ajal kasutusel
olnud meetoditest. Paul Davis rõhutab, et peaaegu nelja aastakümne vältel
oli kaitseplaneerimises peamiseks siduvate ohtude meetod. See seisneb selles, et operatsiooninõuete määratlemiseks kasutatakse ühe-kahe kindla aegruumi ja vastasega seotud eristsenaariumiga kirjeldatud siduvaid ohte – ohte,
mille ulatus ja tõsisus määravad sõjalise planeerimise eesmärgid ja suuna.
Nende ohtude abil on võimalik tuletada ja välja arendada asjakohased sõjalised võimed. Oli ka muid kaalutlusi, kuid siduv oht oli kontseptsioon,
mida õpetati ja mida kasutasid terved planeerijate põlvkonnad7. VPP on sellise planeerimise vastand, mis põhineb ametlikel suure tandri sõdade
6

Builder, C. H.; Dewar, J. A. 1994. A Time for Planning? If not Now, When? –
Parameters, Summer, pp. 4–15.
7
Davis, P. K. 2002. Analytical Architecture for Capabilities-Based Planning,
Mission-System Analysis, and Transformation. Santa Monica [etc.]: RAND, p. 6.
[Edaspidi Davis 2002]
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stsenaariumidel, kus mitte ainult ei nimetata vastaseid, vaid kirjutatakse ette
ka sellised detailid nagu eelhoiatusaeg ja liitlaste roll8. Viisis, kuidas VPP
kasutab stsenaariume, peitub üks selle meetodi peamisi erinevusi ohupõhisest
planeerimisest. Eristsenaariumiga planeerimist iseloomustab suunatus kindlale
vastasele, kindlale sõjale ja kindlatele eeldustele selle sõja kohta, mis välistab
paindliku planeerimise9. VPP on aga loodud käsitlema määramatust. Davis
defineeribki VPP-d kui planeerimist määramatuse tingimustes, mis on suunatud mitmesuguseid tulevikuülesandeid ja asjaolusid rahuldava võimepaketi
loomisele eeldatud ressursside raamistikus10. Sellises määratluses on rõhutatud
kolme olulist parameetrit. Esiteks, määramatus on põhimõtteline, mitte ajutine
ja seda ei saa arvestamata jätta. Teiseks, välja töötatakse sõjalised võimed ehk
üldine potentsiaal tegeleda mitte ainult ühe hästidefineeritud probleemiga, vaid
hulga tõenäoliste ülesannetega. Kolmandaks, seda ei tehta mitte piiramatute
ressursside tingimustes (valmistudes kõigeks, mis vähegi ette võib tulla), vaid
töötatakse eeldatud ressursside raamistikus, keskendades saadaolevad vahendid prioriteetsete ohtude-riskide maandamisele11.

PRAKTILISED NÄITED: AUSTRAALIA
Järgnevalt vaadeldakse kahte tegelikkuses kasutusel olevat VPP lahendust:
Austraalia ja USA näidet. Eesmärk on tuletada analüütiliselt VPP üldistuspõhine mudel.
Austraalia lähenemise lähtepunktiks on Thomas Youngi sõnastatud tõdemus, et ilma üheselt määratletava välisohuta, millele keskenduda, on kaitseplaneerimist üha raskem murelikele poliitikutele müüa. See, mida vastutustundlikud poliitilised liidrid riigikaitse juhtidelt nõuavad, on hästi läbimõeldud põhjendused, kuidas luua ja säilitada sõjalisi võimeid12. Vastuseks sellele ootusele lõi Austraalia kaitseministeerium pärast mitmeid valearvestusi
väearenduse põhimõtted, mis peegeldavad valitsuse kaitsestrateegiat ja
-juhiseid, vähendades samas üheselt määratletud ohtude suhtelist osakaalu.
Kasutatakse pigem sõjalistele võimetele kui määratletud ohtudele tuginevaid
tõsiseltvõetavaid tulevikuolukordi13. Ehk teisisõnu, austraallased lõid
planeerimismetoodika, mis lähtub valitsuse poliitilistest juhistest ning loob
8

Davis, P. K. 2003. Uncertainty-sensitive planning. – New Challenges, New
Tools for Defense Decisionmaking. Eds. Stuart Johnson, Martin Libicki, and
Gregory F. Treverton. RAND: MR-1576-RC; p. 141. [Edaspidi Davis 2003]
9
Davis 2002, p. 8.
10
Davis 2003, p. 141.
11
Davis 2002, p. 1–2.
12
Young 1995, p. 365.
13
Ibid., p. 349.
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jätkusuutliku kaitseväe, millel on tõsiseltvõetavatele tulevikuolukordadele
vastuseismiseks nõutavad sõjalised võimed. Järgnevalt vaadeldakse lähemalt, kuidas selline metoodika töötab.
Alusnõudeks on valitsuse tervikliku ja kõikehõlmava poliitika olemasolu.
Nagu Young rõhutab, on tõhusat kaitseplaneerimise ja väearenduse süsteemi
võimalik edukalt rakendada ainult juhul, kui planeerijate tegevuse suunamiseks on olemas valitsuse selge ja sõnastatud poliitika.14 Sellest lähtudes
sõnastatakse kaitseministeeriumile juhised ja prioriteedid15. Tuginedes valitsuse juhisele, võetakse ette järgmised sammud. Esiteks, kaitseplaneerijad
peavad aluseks võtma riigi geopoliitilise ja geostrateegilise paiknemise. Teiseks on vaja välja töötada regiooni riikide relvajõudude sõjaliste võimete –
nii hetkel olemasolevate kui ka tulevikus omandatavate – süsteemne hindamissüsteem. Riigi geograafilise paiknemise ja regiooni riikide vallatavad
sõjalised võimed annavad aluse hinnata eelhoiatusaega ja oma kaitsesüsteemi ettevalmistamise nõudeid. Kolmandaks, genereeritakse seeria tõsiseltvõetavaid tulevikuolukordi ja nendega seotud riigikaitse nõudeid. Sellise analüüsi olulisteks elementideks on regiooni riikide sõjalised võimed, nende
strateegilised doktriinid, väljaõppe ja jätkusuutlikkuse tase; analüüs peab
sisaldama ka võimaliku konflikti intensiivsuse hinnangut. Tõsiseltvõetavad
tulevikuolukorrad mõjutasid otseselt Austraalia kaitseväe sõjaliste võimete
väljaarendamist, et suudetaks reageerida lähiajal võimalikule konfliktile ja
luua riigikaitsebaas konfliktide puhuks, mille kulg on aeglasem. Neljandaks
ja viimaseks lisati analüüsi majanduslikud eeldused. Need andmed olid olulise tähtsusega ning võimaldasid Austraalia kaitseministeeriumil rakendada
viieaastast planeerimist arendusplaanide toetamiseks ja suunamiseks. Kaitseplaneerimise protsessi põhieesmärk on sõnastada ja põhjendada arendusprioriteedid, selle asemel et seista nn õigete asjade eest. Lähitulevikus saadaolevate majandusressursside hinnang on seega planeerimiseks ülioluline16.
Lühidalt öeldes teevad kaitseplaneerijad vastuseks valitsuse juhisele geopoliitilises ja geostrateegilises kontekstis asjakohaste riikide – nagu ka nende
14

Poliitilise juhise kvaliteedi ja kättesaadavuse kohta nendib Young, et kaitseplaneerijal oleks rumal oodata sellist juhist ühe formaalse dokumendi kujul. On
vältimatu, et kaitseplaneerija peab suutma tuletada juhised paljudest erinevatest
allikatest, nii ootuspärastest kui ka ootamatutest. Nii võib planeerimisjuhiseid leida
riigi põhiseadusest, riigikaitsealasest seadusandlusest, poliitikute kõnedest ja koguni
nende intervjuudest. Kogemus näitab, et kaudsete allikate väärtus juhiste ja prioriteetide tuletamiseks võib kaugelt ületada halvasti koostatud ja üldsussuhetele suunatud ametlike poliitikadokumentide väärtuse. Vt Young, T.-D. 2006. CapabilitiesBased Defense Planning: Techniques Applicable to NATO and Partnership for
Peace Countries. – CONNECTION Quarterly Journal, Vol. V, No. 1, SpringSummer. English Edition, pp. 35–54, p. 37. [Edaspidi Young 2006]
15
Young 2006, p. 37.
16
Young 2006, pp. 38–39.

VÕIMEPÕHISE PLANEERIMISE ALUSED

23

oma riigi – sõjaliste võimete kõikehõlmava analüüsi. Sellele järgneb tõsiseltvõetavate tulevikuolukordade väljatöötamine nii lühiajalises kui ka keskpikas ajaraamis. Kaitsenõuete sõnastamisel arvestatakse viieaastast ressursside kättesaadavuse hinnangut. Selline lähenemine loob olukorra, kus kaitseplaneerijad saavad eesmärke sõnastada, keskendumata ebaveenvatele ohustsenaariumidele. Ülaltoodud protseduurid tagasid Austraalia kaitseplaneerimisele stabiilse väearenduse, korrastades Austraalia kaitseväe kõrgemast
tasemest madalamani17. Seesuguse planeerimisfaasi tulemuseks on seega
tõsiseltvõetavad tulevikuolukorrad, mis kirjeldavad riigi julgeolekuülesandeid vastase sõjaliste võimete kaudu ning seda, kuidas oma väed piiratud
vahendite korral nendele ülesannetele vastaksid.
Järgnevalt vaadeldakse, kuidas kasutada tõsiseltvõetavaid tulevikuolukordi ja võimenõudeid väearenduseks. See protsess koosneb kolmest
põhifaasist.
Esimene faas: strateegiliste kontseptsioonide väljatöötamine
Kaitseplaneerimise protsessi järgi peab väearendus esmalt määratlema ülesanded, mille täitmist kaitseväelt tõenäoliselt nõutakse. Strateegilistes kontseptsioonides määratletud ülesannete põhjal saab tõstatada järgmised küsimused.
‒ Mida tuleb teha?
‒ Kus tuleb teha?
‒ Millal ja mitu korda tuleb teha?
‒ Kui kaua neid ülesandeid tuleb täita?
Strateegilisi kontseptsioone ei kavandata kunagi püsivatena, need tuleb üle
vaadata, neid on vaja uuendada ja taaspõhjendada sedamööda, kuidas tegutsemisviisid (poliitika), tehnoloogia ja geostrateegiline olukord muutub.
Teine faas: üldiste võimevalikute väljatöötamine
Selles planeerimismetoodika faasis uuritakse, kas ja mil määral olemasolevatest ja kinnitatud Austraalia kaitseväe võimetest piisab strateegilistes
kontseptsioonides määratletud ülesannete täitmiseks. Kui ülesandeid ei saa
täita piisaval määral, tehakse esmatasandi analüüs, et leida võimalusi tuvastatud puudujäägid kõrvaldada18. Selle protsessi võib lühidalt kokku võtta
järgmiselt.
‒ Kas määratletud ülesandeid saab kohe täita?
‒ Kui palju on piisav?
‒ Millised on seotud kulud ja riskid?
‒ Millised on eelistatud üldised valikud?
17

Young 2006, pp. 40–41.
Ideaalis peaks selline analüüs tuginema selgele mõõdustikule, mis kirjeldab
formaalsest operatsiooniplaneerimise protsessist tuletatud sooritusnõudeid.
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Kolmas faas: spetsiifiliste võimevalikute väljatöötamine
Pärast üldiste valikute heakskiitmist on väearendusprotsessi viimane samm
määratleda spetsiifilised lahendused ja siduda ressursid väestruktuuri nõuetega. Selles faasis keskendutakse küsimustele nagu hind, relvasüsteemide
tüüp ja arv ning hangete ajastamine. Pärast spetsiifiliste lahenduste heakskiitmist saavad neist programmimise ja rahastamise protsesside sisendid19.
Seega määratlevad kaitseplaneerijad esmaülesanded, mida oma väestruktuur peab täitma kõigis usutavates tulevikuolukordades. Seejärel määratletakse olemasoleva väestruktuuri võimelüngad, s.o valdkonnad, kus olemasolevad ja kinnitatud võimed ei ole piisavad püstitatud põhiülesannete täitmiseks. Lõpuks kavandatakse spetsiifilised lahendused võimelünkade kõrvaldamiseks. Pärast heakskiitmist suunavad need valikud järgnevaid programmimise ja rahastamise protsesse.
Enne VPP teise näite juurde asumist on asjakohane esile tõsta Austraalia
protsessi nõrgad küljed, samuti lisanõuded, mille täitmiseta jääb selle protsessi rakendamine ebatõhusaks.
Austraalia kaitseministeerium püüdis tagada, et väestruktuur oleks tuletatud loogiliste, kvantitatiivsete ja kontrollitavate protsesside tulemusena.
Tegelik rakendamine tõi aga esile institutsionaalseid probleeme, mis metoodika tõhusust vähendasid. Tähelepanu väärivad neist järgmised.
‒ Kuni 1980. aastate lõpuni olid valitsuse antud riigikaitsealased tegutsemisviisid ja strateegilised juhised ebapiisavad ning vastukäivad.
‒ Pidev vajadus tagada samal ajal nii jooksvate ülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja nõutava lahinguvalmiduse kui ka pikaajalisest planeerimisest tulenevate moderniseerimisnõuete rahastamine20.
Lisaks nõudis eespool kirjeldatud metoodika loomine olemasoleva kaitsebürokraatia kohandamist. Youngi sõnul on Austraalia planeerimispraktika
peamiseks õppetunniks see, et planeerimisprotsessi toimimiseks pidi ülaltalla-lähenemine olema suuteline murdma väeliikide institutsionaalse vastupanu. Austraalia kogemus näitas ka, et ilma selge valitsusepoolse strateegilise ja majandusliku juhiseta on ülalt-alla-lähenemist erakordselt raske rakendada21. Lisaks selgele ja järjekindlale juhisele tuleb selle rakendamiseks luua
ka asjakohane struktuur. Seega on olemuslikult vajalik ka kõrgema ohvitseri
juhitud ja adekvaatselt mehitatud ühendpeakorteri (-staabi) loomine, mis
oleks ühenduslüliks tsiviiljuhtkonna ja väeliikide vahel22. Sellele lisaks tuleb
muuta ka planeerijate endi mentaliteeti. Austraalia meetod eeldab kaitseväe
ülesehituse hoolikat ja süstemaatilist läbimõtlemist. See nõuab ka tulevikuvajadusi ennetava mentaliteedi omaksvõtmist kaitseplaneerimise protsessis,
19
20
21
22

Young 2006, pp. 41–45.
Young 2006, pp. 47–48.
Young 1995, p. 360.
Ibid., p. 364.
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mida on harjutud pidama majanduslikult haavatavaks ja reaktsiooni põhimõttel toimivaks protsessiks23. Kokkuvõttes on Austraalia VPP mudeli
rakendamiseks vältimatud selge ja järjekindel eestvedamine, riigikaitse haldusaparaadi kohandamine selle elluviimiseks ning planeerimisparadigma muutus reageerivast ennetavaks.

PRAKTILISED NÄITED: AMEERIKA ÜHENDRIIGID
Järgnevalt keskendutakse Austraalia mudeli mõnevõrra värskemale analoogile, USA metoodikale, mis töötati välja 2001. aasta nelja-aastase kaitseülevaate (Quadrennial Defense Review, QDR) antud poliitilise juhise põhjal.
Paul Davis on kirjutanud, et strateegiline planeerimine võib olla kas kulukas,
surmigav ja vähetulemuslik või siis tõhus, stimuleeriv ja loominguline24.
USA uuendatud ning tõepoolest tõhusa, stimuleeriva ja loomingulise planeerimismetoodika lähtepunktina tõi Davis välja kolm olulist komponenti, mida
iga kaitseplaneerija peab meeles pidama. Planeerija peab mõistma ja määratlema (1) ruumi, milles ta opereerib, (2) oma lahenduste hindamiseks sobivat paljudimensioonilist mõõdupuud ning (3) tehtavaid valikuid-kompromisse25. Nimetatud kolme komponendi põhjal on VPP põhielemendid järgmised.
‒ Kontseptuaalne raamistik planeerimiseks määramatuse tingimustes, mis
rõhutab sõjalise võime paindlikkust, tõhusust ning kohanevust.
‒ Kolmeosaline analüütiline raamistik
 võimevajaduste mõistmine;
 võimevalikute hindamine esmaülesande (missiooni) või operatsiooni
tasandil;
 valimine võimetasemete ja -lahendite vahel raamistikus, mis võtab
arvesse ka lisategureid (nt väe haldamine), erinevaid riskitüüpe ning
majanduslikke piiranguid.
‒ Lahendite modulaarsus26.
Järgnevalt vaadeldakse, kuidas neid komponente planeerimisprotsessis
käsitleda.
Võimevajaduste mõistmine
Esimeseks sammuks selles protsessis on võimalike ülesannete ulatuse määratlemine. See algab mitmesuguste tulevikuohtude tunnustamisest, selmet
keskenduda ühele või kahele, nagu oli tavaks külma sõja aegu. Selline
23
24
25
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Ibid., p. 365.
Davis 2003, p. 134.
Davis 2002, p. 10.
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lähenemine eeldab suurema hulga nii spetsiifiliste kui üldiste, nn nimetasandi27 stsenaariumide väljatöötamist mõne üksiku siduva ohu asemel. Selline
loend peab käsitlema nii lühiajalises kui ka keskpikas ja pikaajalises ajaraamis esineda võivaid olukordi. See peab sisaldama nii spetsiifilisi kui üldistatud julgeolekuohte28. Lühidalt öeldes peab selline loend sisaldama kõiki või
peaaegu kõiki tõsiseltvõetavaid tulevikuolukordi, mis võivad ette tulla nii
praegu kui ka tulevikus. Ootuspärane on, et kõik stsenaariumid ei ole samavõrra detailsed, vaid erinevad suuresti ohu-, maastiku- ja operatsioonitüüpide, kaasatud liitlasvägede, operatsiooni logistilise baasi ja muude tegurite poolest. Mõned stsenaariumid on üldistatud, mis väldib kindlate riikide
vastaseks nimetamist. Mõned stsenaariumid osutavad, mida väed peavad
tegema, mõned viitavad vaid vägede täpsustamata rollile29. Mõistagi ei võimalda selline järjekindlusetus stsenaariumide detailsuses järgnevat analüüsi.
Seega tuleb stsenaariume laiendada kahes suunas: nimetasandi stsenaariumide lisamine ja iga olulise nimetasandi stsenaariumi tarvis analüütilise raamistiku väljatöötamine, mis käsitleks määramatuse kõiki asjakohaseid aspekte30.
Teisisõnu, nimetasandi stsenaariumide loetelu laiendatakse, kuni kõik tõsiseltvõetavad tulevikuolukorrad on hõlmatud. Ammendavate võimenõuete
väljatöötamiseks valitud piisava hulga stsenaariumide kohta tehakse süvaanalüüs kuues kategoorias.
1. Sõjalis-poliitiline taust (nt kuidas sõda puhkes, kes on kelle liitlane, strateegiline eelhoiatusaeg, ennetavalt positsioonidele paigutatud jõud).
2. Eesmärgid ja strateegiad (nt vastase poliitilised ja sõjalised eesmärgid,
nende sõjaline strateegia).
3. Jõud (suurus, liik, evitavad väevõimed).
4. Jõu tõhusus (väljaõpe, moraal, üksuste sidusus).
5. Keskkond (maastik, ilmastik jms).
6. Muud eeldused (manööverüksuste liikumiskiirus, relvasüsteemide tõhusus jms).
Tulemuste tõlgendamine sõltub oluliselt määratletud edukriteeriumidest.
Näiteks on nõue omada võimet sooritada otsustav vastupealtung sügavale
vastase territooriumile erinev nõudest omada võimet vastase armee purustada. Õigupoolest võib edukriteeriume pidada peaaegu et analüüsi seitsmendaks kategooriaks31.
Selline kõikehõlmav illustratiivsete stsenaariumide analüüs annab kaitseplaneerijale piisavalt täieliku andmekogumi oma jõudude võimenõuete
27

Sellised stsenaariumid arendatakse välja vaid sedavõrd, et anda neile nimi, mis
üldjuhul märgib vaatlusaluse konflikti olemust.
28
Ibid., p. 15.
29
Davis 2002, pp. xii–xiii.
30
Ibid., p. 21.
31
Davis 2002, pp. 23–24.

VÕIMEPÕHISE PLANEERIMISE ALUSED

27

hindamiseks. Kõigi mõeldavate nõuete loend oleks aga tõenäoliselt ülipikk
ning, mis veelgi olulisem, olemasoleval väestruktuuril on juba eeldatavasti
olemas enamik neist võimetest. Selle asemel soovitab Davis keskenduda
vähestele, planeeritava sõjalise operatsiooni jaoks hädavajalikele võimetele,
nimetades neid operatsioonilisteks ülesanneteks. Selliseid operatsioonilisi
ülesandeid tuleb väljendada põhiülesannetena, mida tulevasele ülemjuhatajale püstitatakse. Tegemist pole pelgalt maitseküsimusega, oluline on keskenduda sõjalisele väljundile: võimetele, mis antud esmaülesande täitmiseks vajalikud. Taoline lähenemine vastandub suurema hulga kindlate relvasüsteemide või näiteks laiema sagedusriba planeerimisele, mis on ülalt-allalähenemise puhul vaid sisenditeks. Samuti vastandub see tegevusvaldkondade loetlemisele, nagu tuletäpsuse parandamine. Operatsioonilised ülesanded
annavad planeerimisele tausta ning aitavad leida asjakohase mõõdustiku32.
USA protsessi abil on jõutud tõsiseltvõetavate tulevikuolukordade täieliku loendi koostamisest kriitiliste stsenaariumide analüüsi kaudu suhteliselt
piiratud hulga operatsiooniliste ülesanneteni, mida esitatakse sõjaliste põhiülesannete (mission) vormis ja mis defineerivad nii sõjalise väljundi – põhiülesannete täitmiseks nõutavad võimed – kui ka nõutavat sooritust kirjeldava
mõõdustiku.
Võimevalikute hindamine
Järgmine samm iga operatsioonilise ülesande puhul on teha ülesandeanalüüs
(Mission-System Analysis, MSA), et määratleda, millised sõjalised võimed
on nõutavad. Olles määratlenud vajadused, tuleb Davise sõnul järgmisena
luua ja hinnata valikuid ning soovitada alternatiivvõimalusi. Asjakohane
paradigma on siinkohal MSA. Kui põhiülesanne ja strateegiliste ning operatsiooniliste parameetrite mõõdustik on antud koos teatud hulga võimevalikutega, siis tõsiseltvõetav hindamine nõuab paljude erinevate rakenduda võivate asjaolude uurivat analüüsi. Tulemuseks pole mitte lihtne punktitabel,
vaid pigem arusaam sellest, millistel asjaoludel on teatud võimevaliku sooritus hea, osaline või ebapiisav33. Eespool on mainitud põhiterminit sõjaline
väljund. Tõepoolest, nagu Davis rõhutab, on MSA esimene põhimõte korrastada mõtlemine väljundipõhiseks34. Analüütiline protsess ise algab ülesande
kirjeldamisega, mille käigus määratletakse võime eeldatavalt kriitilised
komponendid, et planeerijad saaksid kõiki neid tõhusalt hinnata. Üldnõudeks on olla suuteline täitma põhiülesannet erinevates tingimustes ja
takistavate asjaolude ilmnemisel, milleks võivad olla juurdepääsu takistavad
strateegiad, lühikesed eelhoiatusajad ja muud takistused35.
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Oma monograafias kirjeldab Davis MSA sisemist loogikat järgmiselt.
Kui eeldada, et on kavas välja töötada teatud kindla põhiülesande täitmiseks
selged võimenõuded ja need seejärel väestruktuuris välja arendada, kaalutakse mitmeid erinevaid võimevalikuid. Iga paketi jaoks hinnatakse selle
tugevaid ja nõrku külgi mitmesuguste täitmistingimuste kaudu (s.o stsenaariumide analüütilise raamistiku kaudu, kus stsenaariumina ei mõisteta mitte
ainult sündmuse poliitilis-sõjalist mõõdet, vaid kõiki selliseid põhieeldusi
nagu eelhoiatusaeg, osalevate jõudude suurus, koalitsiooniüksused ja üksuste
tõhusus). Täieliku stsenaariumikogumi uuriv analüüs on paindliku ja tõhusa
planeerimise seisukohalt eluliselt oluline36.
Seega ei tohi alahinnata uuriva analüüsi tähtsust MSA põhielemendina.
MSA ülesanne on astuda määramatusele vastu, mitte püüda selle osatähtsust
vähendada. Võimepõhise planeerimise puhul on määramatus olemuslik37.
Kokkuvõttes panustab MSA planeerimisprotsessi kahel olulisel viisil.
Esiteks, tähelepanu keskendatakse operatsioonidele või põhiülesannetele.
Teiseks hinnatakse võimeid määramatutes tingimustes (eelhoiatusaeg, liitlased, vastase kvalitatiivsed sõjalised võimed jms).38 Davis rõhutab VPP
laiemas kontekstis, et isegi suurima mõeldava pingutuse korral määramatus
säilib ning seda ei pruugi planeerijad esialgu koguni tuvastada. Ometi annavad MSA ja sellele tuginevad otsustused väeplaneerimise ajal suure panuse
operatsiooniliste riskide maandamisse ka aastaid hiljem39.
Võimevalikute hindamise faasi tulemuseks VPP-s on seega võimevalikute pakett, millel on nõutavate põhivõimete mõnevõrra erinevad kombinatsioonid ning punktitabel, mis kirjeldab iga valiku sooritust erinevates
täitmistingimustes. Davise sõnul on MSA tulemus iga vaatluse alla võetud
valiku jaoks vastava võimepaketi sooritus stsenaariumikogumi analüütilise
raamistiku kaudu. Võimed võivad olla adekvaatsed ühtedes tingimustes ja
ebaadekvaatsed teistes40. Iga võimevaliku soorituse hindamine kujutab
endast olulist analüütilist tuge rahastatavate valikute valimise protsessis.
Võimetasemete valik
Kaitseplaneerimise protsessis määratletakse kõik asjakohased julgeolekuriskid ning hinnatakse vastumeetmete usaldusväärsust või maandamatute
riskide tüüpi ja ulatust. Seejärel käsitletakse küsimust “Kui palju on piisavalt?” ning alles siis langetatakse programmimise jaoks siduv otsus lõpliku
kulumäära kohta41. Seega, pärast üldiste võimevalikute otsustamist on järgmine
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ülesanne hinnata, missugune sõjaline võime on piisav, et rahuldada mitmest
erinevast stsenaariumist tuletatud eripalgelisi võimenõudeid olemasolevate
ressursipiirangute puhul. Ehk nagu Davis kirjutas: VPP analüütilise struktuuri põhielement peab olema üleminek suhteliselt kitsa võime hindamiselt hindamisele, kui palju vastavat võimet on piisav piiratud ressursi tingimustes42.
Üldisemalt tähendab see võimete integreerimist ja valikute tegemist teatud
rahalises raamistikus. Davis soovitab selleks tasakaalustatud portfelli meetodit. Selline tasakaalustamine peab ühendama kvantitatiivse analüüsi parema
äratundmise kvalitatiivsete kompromissidega. See peab võimaldama kompromisse, milles ei võeta arvesse mitte ainult võimeid kahte tüüpi sõja pidamiseks, vaid ka kaalutlusi, mis hõlmavad väehaldust, liitlaste veenmist ja
võimalike vastaste ümberveenmist. Maksumus on selgelt välja toodud ja
soovitatav metoodika järjestab valikud vastavalt nende sobivusele tõhususmarginaali alusel43.
Lahendite modulaarsus
VPP üheks eespool mainitud elemendiks on võimevalikute organiseerimine
moodulitena. Davis rõhutab, et VPP rakendamine peab keskenduma sõjalise
võime paindlikkusele ja tõhususele. See omakorda eeldab moodulipõhist
lähenemist väe struktureerimisele ja operatsioonidele44. Tõepoolest, modulaarsuse kontseptsioon on määramatuse tingimustes kavandatavate sõjaliste
võimete keskmes. Lõppude lõpuks rakendatakse VPP-d, kui ei osata täpselt
ennustada, milliste ülesannetega tuleb silmitsi seista. Seega arendatakse välja
tüüpvõimed, mida vastavalt vajadusele kombineeritakse45. Loomulikult tuleb
esmalt defineerida, mida mooduli all mõeldakse. Militaarvaldkonnas esinevad võimemoodulid erinevates vormides ja kõigil sõjapidamise tasanditel:
nii strateegilisel, operatsioonilisel kui ka taktikalisel. Davis väidab, et võimemooduleid tuleb eristada neljas mõõtmes:
‒ üksused (nt pataljonid),
‒ operatsioonid või põhiülesanded (mission) ja nendega seotud alloperatsioonid,
‒ relvasüsteemid ja allsüsteemid,
‒ toetavad struktuurid (nt logistilised süsteemid ja nende koosseisus olevad
individuaalsed süsteemid, nagu eelpositsioneeritud transpordilaevad või
taktikaline õhutransport)46.
Lühidalt kirjeldab võimemooduleid järgmine küsimus: “Kes teeb mida,
milliste eesmärkide saavutamiseks, kooskõlas millise kontseptsiooniga ja
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milliseid vahendeid kasutades?”47 Lähenemise tulemiks, mis võtab arvesse
võimenõuete MSA tulemusi oluliste operatsiooniliste ülesannete taustal sõja
kõigil kolmel tasandil, on seega valim mooduleid, mis on kohandatud operatsioonide tarvis ja varustatud toetavate üksustega.
Modulaarsuse rakendamise teine oluline aspekt on võimemoodulite ühendamine õigel ajal, õiges kohas ja parimas võimalikus võimete kombinatsioonis. Davis väidab, et võimemoodulid on vajalikud, kuid jäävad üksinda ebapiisavaks. Ilma suutlikkuseta võimemooduleid sobivalt kombineerida jäävad
sõjalised võimed piiratuks. Konkurentsitihedas keskkonnas on võimemoodulite kiire ja paindlik koostevõime eriti oluline48. Et muuta need võimemoodulid tegusaks, on vaja modulaarsuse teooriat ja praktikat suunavat institutsionaalset raamistikku. Teatud kindlaks operatsiooniks sobivate moodulite kokkupanek on teadvustatud teema, kiiret ja paindlikku kokkupanekut
võimaldava organisatsiooni, doktriini, juhtimislahendi ja väljaõppe olemasolu aga mitte49. Ilmselgelt eeldab modulaarsusel põhineva lähenemise rakendamine operatsioonide planeerimisel ja läbiviimisel kõrgemaid nõudeid seda
võimaldava riigikaitseorganisatsiooni ülesehitamiseks.
Seega on moodulite ja nende kasutamise kontseptsioonide olemasolu
hädavajalik. Ometi pole see veel kõik. Peaaegu alati selgub, et täpselt seda,
mida vajatakse, pole valmiskujul võtta. Seega nõuavad modulaaroperatsioonid vahendite kohandamist. Kohandamine võib tähendada üksuse
moodustamist, mida pole kunagi varem olemas olnud, sidevõrgu loomist
ülema kindlate nõuete rahuldamiseks või näiteks sellise uut tüüpi logistika
leiutamist, nagu oli “Desert Express” esimese Lahesõja ajal50. Teisisõnu,
ennetavat mõtlemist ei nõuta mitte ainult võimemoodulite konstrueerimisel,
vaid ka teatud kindla operatsiooni tarvis kohandatud unikaalse võimepaketi
kokkupanekul.
Moodulid – üksused, süsteemid, toetavad struktuurid – pole iseeneses
jätkusuutlikud, vaid suurema organisatsiooni osad ja ootavad sellelt lisatoetust. Eraldiseisev probleem võimepaketi kokkupanekul ja kohandamisel
tekib, kui organisatsioon pole suuteline tagama toetust oma komponentide
potentsiaali täielikuks rakendamiseks. Seda nähtust iseloomustab olukord,
kus näiteks diviisi koosseisust brigaadi siirmine välisoperatsioonile välistab
diviisi ülejäänud brigaadide kasutamise muudel operatsioonidel, sest diviisi
toetusvõime on keskendatud siirdud brigaadi toetuseks. Kuigi brigaad võib
tunduda tänapäeva maailmas loomuliku võimemoodulina, puudub tal sõltumatu toetusstruktuur. Kui soovitakse paindlikkust, peab eraldama ressursse
täiendava teotusstruktuuri loomiseks, mis annaks moodulitele tõelise auto47
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noomia51. Teisisõnu, selleks et täielikult rakendada võimemoodulite organisatsioonilise kogumi potentsiaali, tuleb tagada, et see kogum – diviis, laevastik, kaitseringkond või väeliik – valdaks ka kõigi võimalike võimekobinatsioonide rakendamiseks vajalikku toetusvõimet. Paindlikkus ja tõhusus sõltuvad võimepaketi kokkupaneku osavusest. Neid omadusi õõnestavad
liigselt spetsialiseeritud hanked, koostegutsemisvõimelisuse puudumine
moodulite vahel ja niigi ülidetailsete operatsiooniplaanide täpsustamine,
selle asemel et täiustada vajaliku võimepaketi kiire kokkupaneku oskusi.
Võimepaketi kokkupaneku juurde peab kuuluma oskus luua spetsiaalseid
hübriidüksusi ja unikaalseid toetuslahendusi, selle asemel et kasutada vaid
suuri, juba olemasolevaid toetusstruktuure52.
2001. aasta nelja-aastasele kaitseülevaatele tugineva VPP metoodika võib
kokku võtta järgmiselt. See keskendub moodulitele tuginevatele sõjalistele
võimetele ning rõhutab ülesandeanalüüsi (MSA), uurivat analüüsi ja hierarhilisi protfellimeetodeid võimepakettide integreerimisel ja tasakaalustamisel
ressursiteadlikus raamistikus53. Selle metoodika eesmärgiks on tegeleda
tulevikumääramatusega, genereerides erinevate eesmärkide saavutamiseks
muutuvates täitmistingimustes kasutatavaid võimeid. Metoodikat iseloomustab alljärgnev:
‒ keskendumine mitmel erineval viisil kasutatavatele moodulvõimetele;
‒ suutlikkus loodud võimeid operatsiooni vajadusest lähtuvalt kombineerida;
‒ püüdlemine paindlikkuse, kohanevuse ja tõhususe poole;
‒ tõhususmõõdikud (Measures of Operational Effectiveness, MOE);
‒ otsustuste ja kvalitatiivsete hinnangute selgelt esiletoodud roll;
‒ ressursiteadlikkus;
‒ arusaam, et nõuded on kõrgel otsustustasandil tehtud, ulatuslikule võimepõhisele analüüsile tuginevate valikute tulemus54.
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KOKKUVÕTTEKS
Lõpetuseks võrreldakse mõlema metoodika iseloomulikke elemente ning
tuletatakse neist VPP tüüpparameetrid. Mõlema meetodi faasid on lühidalt
kokku võetud alljärgnevas tabelis.

Austraalia, ca 1972–1998
‒ Selge valitsuse juhis
‒ Geopoliitilises ja geostrateegilises kontekstis määratletud asjakohaste riikide ja oma riigis olemasolevate sõjaliste võimete kõikehõlmav analüüs
‒ Tõsiseltvõetavate tulevikuolukordade väljatöötamine nii
lühiajalises kui ka keskpikas ajaraamis
‒ Kõigi tõsiseltvõetavate tulevikuolukordade ulatuses täita tulevate
ülesannete määratlemine
‒ Võimelünkade määratlemine
‒ Lünkade kõrvaldamiseks spetsiifiliste valikute väljatöötamine
‒ Kinnitatud valikud suunavad
edasist finantseerimist ja programmimist

USA nelja-aastane kaitseülevaade 2001
‒ Nelja-aastase kaitseülevaate 2001 poliitiline juhis, strateegilise planeerimise
juhis (SPJ), ennetava planeerimise juhis
(EPJ)
‒ SPJ-st ja EPJ-st lähtuvate illustreerivate
planeerimisstsenaariumide väljatöötamine, mis käsitlevad planeerimist nõudvaid tulevikuolukordi
‒ Valitud oluliste stsenaariumide kogumi
analüüs
‒ Operatsiooniliste ülesannete määratlemine sõjaliste põhiülesannete kujul, mis
defineerivad sooritusmõõdustiku
‒ Esmatähtsate võimenõuete määratlemine
MSA kaudu, võimepakettide väljatöötamine ja iga valiku soorituse hindamine muutuvates täitmistingimustes
‒ Võimete integreerimine ja väljavalimine
ressursiteadlikus raamistikus
‒ Võimemoodulite kontseptuaalne väljatöötamine, mida edaspidi finantseeritakse kaitseprogrammide kaudu

Kuigi nende meetodite puhul on erinevusi, järgivad need olemuslikult sama
sisemist loogikat. Seega võib VPP protsessi tüüpsammud, jättes kõrvale allprotsesside üksikasjad ja riigispetsiifilised meetodid, sõnastada järgmiselt:
‒ poliitiline juhis;
‒ ennetavat planeerimist suunavate stsenaariumide väljatöötamine;
‒ põhiülesannete määratlemine;
‒ võimenõuete väljatöötamine;
‒ võimelünkade määratlemine;
‒ lahenduste väljatöötamine lünkade kõrvaldamiseks;
‒ selliste lahenduste väljavalimine ja kinnitamine, mis suunavad edasist
ressursieraldust.
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SISSEJUHATUS
Juhtide ja juhtimise õpetamine on keerukas valdkond igal elualal. Üks olulisi
juhtimistegevusi on otsustamine – see on individuaalne või kollektiive tegevus, mille eesmärk on lahendada mingi probleem ja mille käigus lähtuvalt
kujunenud olukorrast, olemasolevast informatsioonist ning varasematest
kogemustest töötatakse välja lahendus ja antakse korraldused selle elluviimiseks. Olukordades, kus riskid on olematud või väikesed, aega palju,
infot piisavalt ning sündmused ei ole uudsed, on otsustamine üldjuhul lihtne.
Vastupidistes situatsioonides tähendab otsustamine suurt pinget ning vastutust.
Üks selline pingerohke juhtimisvaldkond on kindlasti sõjandus – eriti
lahingutegevuse juhtimine. Kõik lahingus osalejad üksiksõdurist kuni kindralini on vähem või rohkem teadlikud, et nende valed või halvasti ajastatud
otsused toovad kaasa inimelude kaotuse, hinnaliste relvasüsteemide hävimise või tööressursi raiskamise.
Siinse uuringu1 eesmärgiks on välja selgitada, mil viisil on võimalik taktikalisi probleemülesandeid kasutades parandada jalaväekompanii ülemate –
otsuseid vastuvõtvate üksikisikute – otsuste kvaliteeti lahingujuhtimisel.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (edaspidi KVÜÕA) sõjaväelise juhtimise eriala rakenduskõrgharidusõppe (põhikursuse) läbinud nooremleitnant
peab suutma juhtida lahingus jalaväekompaniid. Rahuajal, enne kompaniiülema ametikohale määramist, teenitakse tavapäraselt mõned aastad rühmaülemana, seejärel saadakse üldjuhul igasuguse täienduskoolituseta kompaniiülemaks. Ülemale on kompanii juhtimine uudne ja eelnev juhtimiskogemus
võib noorel ohvitseril pea täielikult puududa. Veel komplitseeritumaks muudab kirjeldatud olukorra kriisisituatsioon.

1

Artikkel tugineb autori poolt 2007. aastal Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise erialal kaitstud samanimelisele magistritööle.
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Kui lähtuda sellest, et KVÜÕA põhikursuse suurus on 30 kadetti ning
keskmise jalaväekompanii suurus 150 kaitseväelast, oleks kadettide väljaõppeks vaja igal aastal umbes 4500 reservväelast.
Jättes kõrvale puhtmilitaarse kasu, oleks viimati nimetatu rahuaegses
kontekstis mõeldamatu. Samuti ei pruugiks selline väljaõpe tagada kõigile
kadettidele sarnast, suunatud ja võrdse tagasisidega kogemust, kuna erinevad
kompaniid tegutseksid siis suurema õppuse raamistikus ja erinevates üksustes asetleidev väljaõpe erineks nagunii mingil määral.
Taktikalised otsustusmängud annavad võimaluse kordades väiksema
aja- ja ressursikuluga mängida kõigi kadettidega läbi sama olukorda mis
reaalsetes tingimustes, samuti anda neile sarnane tagasiside ning kinnitus
sobivate ja vähem soovitatavate lahenduste kohta.
Arusaadavalt ei ole Kaitseväel rahuajal võimalusi harjutada lahingutegevust nii, et tingimused vastaksid täielikult reaalsele sõjategevusele. See aga
ei tähenda, et ei peaks harjutama ning end nendeks tingimusteks ja probleemideks ette valmistama. Seetõttu peab iga kaadrikaitseväelane olema ennekõike professionaalne sõjaväeline juht ning kõik tema teised head isiksuseomadused tulevad pärast seda.

1. OTSUSTUSTEOORIAD JA SÕJAVÄELINE OTSUSTAMINE
Otsustamise uurimisel on kaks põhivoolu: 1) otsustamine (judgement) ja
2) otsuse vastuvõtmine (decision-making). Esimese puhul on põhiprobleemiks (mõtlemis)protsessid, mille abil tehakse järeldusi toimumata ja ebaselgete sündmuste ning tulemuste kohta. Otsuse vastuvõtmise uurijad keskenduvad küsimusele, mil viisil tehakse valikuid tegevuste või lahenduste
vahel, et tulla toime ebakindlas ja muutlikus keskkonnas2.
Otsustusteooriaid võib meetodi järgi jagada kaheks: analüütilisteks ja
intuitiivseteks3. Need ei välista teineteist, vaid on pigem otsustamistelje erinevad otsad. Mõlemat kasutatakse plaanipärasel ja eesmärgistatud otsustamisel. Uuringute järgi näivad intuitiivsed protsessid fundamentaalsematena, enam emotsionaalseid reaktsioone sisaldavatena ning nende muutmine
toimub aeglase sisemise/summaarse (incremental) õppimise kaudu. Analüütilised protsessid tunduvad olevat valikupõhised, sisaldades kontekstist sõltumatuid abstraktsioone ning olles muudetavad lühemate – isegi ühekordsete –
õppimisepisoodidega4. Seega liituvad intuitiivsed protsessid pigem otsusta2

Hastie, R. 2001. Problems for Judgement and Decision Making. – Annual
Review of Psycology, 52, p. 657. [Edaspidi Hastie 2001]
3
Brewster, F. W. 2002. Using Tactical Decision Exercises to Study Tactics. –
Military Review, November–December, p. 8.
4
Hastie 2001, p. 662.
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misega, analüütilised otsuse vastuvõtmisega. Sõjanduses kasutatakse planeerimise ja lahingujuhtimise kontekstis mõlemat ning need võtab kokku termin
sõjaline otsustamine (military decision making). Sellest lähtudes ei tee autor
siinses uurimuses otsustamisel ja otsuse vastuvõtmisel kui mõistetel teaduslikku vahet, käsitledes neid sõjalise otsustamisena.

1.1. Sõjalise otsustamise valdkond
Pew ja Mavori järgi5 toimub otsustusepisood (decision episode), kui edasist
tegevust takistab valik konkureerivate alternatiivide vahel. Otsus tehakse,
kui viiakse ellu üks alternatiividest, mis muudab keskkonda ja tekitab otsustaja jaoks olulisi tagajärgi.
Sõjanduses hõlmab otsustamine ennekõike kahte aspekti: otsuse vastuvõtmise protsessi (edaspidi OVP) ja lahingutegevuse juhtimist.
OVP on lahingutegevuse planeerimise osa ning tähendab info kogumist,
andmetöötlust, kriteeriumite leidmist, tegevuskäikude võrdlust jms. Tegemist on selgelt analüütilise protsessiga, millega tegelevad pataljonist kuni
väekoondise tasemeni staabid, pataljonist madalamal tasemel üksikisikud.
Lahingutegevuse juhtimine on vastasega kontaktis oleva üksuse tegevuse
suunamine, et suruda vastasele peale oma tahet ja saavutada oma eesmärke.
Mida lähemal otsesele võitlusele on juhitav allüksus, seda enam kaldub
otsustusprotsess intuitiivsesse poolde. Jao-rühma-kompaniitasandil tuleb
enamik otsuseid teha vahetus võitluses, tihti vaenuliku tule all, ning otsustamiseks on sekundid, paremal juhul minutid.
Sõjalises otsustamises on analüütiliste ja intuitiivsete otsustamisteooriate
kombineeritud kasutamine lubatud ja sageli ka soovitatav. Analüütilisi meetodeid rakendatakse eelkõige lahinguks valmistumisel, intuitiivseid aga lahingu juhtimisel. Tänapäevaseid tehnilisi abivahendeid kasutades ühilduvad
erinevad otsustamismeetodid aina enam6.
Siinne kirjutis keskendub lahingutegevuse juhtimisele kompaniitasandil.
Seega on loomulik rõhuasetus ennekõike intuitiivsel otsustamisel. Analüütilisi teooriaid käsitletakse, et näidata nende sobivust militaarsesse konteksti,
kuid tuuakse välja ka tegurid, mis ei lase neid kasutada lahingujuhtimises
väiksemate allüksuste puhul.

5

Pew, R. W.; Mavor, A. S. (Eds.) 1998. Modeling Human and Organizational
Behavior. Application to Military Simulations. Washington, DC: National Academy
Press, p. 150. [Edaspidi Pew, Mavor 1998]
6
Killon, T. H. 2000. Decision Making and the Levels of War. – Military Review,
November–December, p. 68. [Edaspidi Killon 2000]
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1.2. Valik analüütilisi otsustusteooriaid
Bayesi tõenäosusteooriat loetakse kasutatavaks otsustamised keskkonnas,
millel on järgmised tunnused7:
‒ eri allikate andmed võivad olla mittetäielikud, ebatäpsed või ebausaldusväärsed;
‒ andmed võivad toetada mitut erinevat situatsiooni, ilma et nad peaksid
üldse sellesse situatsiooni kuuluma;
‒ vaadeldavaid andmeid ja situatsioone ühendavad seaduspärad on umbmäärased.
Eespool kirjeldatud punktid iseloomustavad ka sõjalist otsustamist, millest
võiks järeldada, et Bayesi tõenäosusteooria sobib sõjanduskonteksti igati.
Täielikult see nii ei ole, kuid selle tõestuseks tuleb vaadelda Bayesi teoreemi,
millele teooria tugineb.
Bayesi teoreem avaldub järgmisel kujul8:

P O S  

PO   P S O 
PS 

,

milles O tähistab olukorda ning S sündmust. Eeldagem siinkohal, et olukord
O on vastase valmistumine pealetungiks ning sündmus S näiteks tema tankiüksuse koondumine.
Tuleb leida tõenäosus P(O|S), et just vastase ettevalmistused pealetungiks
on põhjustanud tankiüksuse koondumise. See oleks analüüsivale poolele
tarvilik teadmine, et oma üksused saaks valmistuda kaitseks, anda ennetava
löögi või tegutseda muul viisil.
Tõenäosuse leidmiseks on vaja esmalt teada vastase pealetungiks valmistumise tõenäosust P(O), sest samuti võib vastane asuda kaitsele, eemalduda
või sooritada teisi taktikalisi tegevusi. Teine oluline komponent on tõenäosus
P(S|O), et tankiüksuse koondamine toimub pealetungiks valmistumise osana.
Siin tuginetakse vastase doktriinile ning andmetele varasema lahingutegevuse kohta. Kolmandaks on vaja leida tankiüksuse koondumise tõenäosus P(S).
Matemaatiliselt tähendaks see, et tuleb arvutada koondumise täistõenäosus,
arvestades nii pealetungi, kaitse kui ka teiste võimalike juhtudega, kus koondumine on võimalik. Sõjanduses teeks arvutamise keerulisemaks lisaks veel
näiteks andmete olemasolu või puudumine, nende usaldatavus ning allikate
arv.
7

Pew, Mavor 1998, p. 186.
Käerdi, H. 1997. Statistika ja tõenäosusteooria alused. Tallinn: Eesti Riigikaitse
Akadeemia, lk 21.
8
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Oletades, et olukord O võib (enne sündmuse S avastamist) osutuda tõeks,
saab pärast sündmuse S avastamist arvutada selle olukorra hilisema avaldumise tõenäosuse.
On selge, et sündmuse avastamisest ei saa automaatselt tuleneda tõenäosuskoefitsent. Tõenäosuskoefitsendi määravad inimesed, kes jälgivad
pidevalt lahingusituatsiooni ning valmistavad ette luureinfot. Seega võib
väita, et tõenäosuse omistamine sündmusele on siiski subjektiivne, juhul kui
ei kasutata suuri arvutustehnilisi võimsusi ja mahukaid andmebaase, milles
kajastub vastase varasem tegevusmuster.
Teine faktor, mis räägib Bayesi tõenäosusteooria rakendatavuse vastu
lahingutegevuse juhtimisel, on asjaolu, et teooria põhineb arvutustel. Reaalses võitluses jao-, rühma- või kompaniitasandil tuleb teha otsuseid piiratud
aja (sekundite või minutite) jooksul, mistõttu ei jää aega tõenäosuste määramiseks ja kalkulatsioonideks, isegi kui selline arvutusvõimsus antud taseme
juhtidel käepärast oleks. Samuti ei ole inimesele üldjuhul loomuomane anda
nähtustele arvväärtusi või neis kategooriates mõelda9.
Mitme tunnusega kasulikkuse teooria (multiattribute utility theory) on
otsustamisvaldkonda jõudnud ennekõike majandusest. Otsustusteoorias defineeritakse kasulikkust kui soovitud tegevuskäikude tagajärgede esinemise
määra, mis kehtib riski (teadaolevate tõenäosustega määramatust) sisaldavate otsustuste puhul10.
Mitme tunnusega kasulikkuse teooriat saab rakendada otsustamist hõlbustava süsteemse meetodina, et tuvastada ja analüüsida erinevaid muutujaid
ühtsel alusel (skaalal). Nimetatud teooriast on erinevaid versioone, kuid siinkohal vaadelgem ainult mudelit, mis on sarnane relvajõududes kasutatava
OVPga. Mudel koosneb järgmistest sammudest:
1) otsusta, milline on sobiv lõpptulemus või seisukoht;
2) määra alternatiivsed tegevuskäigud;
3) määratle hindamistunnused;
4) määratle tunnuse hindamistingimused (skaala);
5) tee kasulikkuse skaala;
6) anna igale tingimusele kasulikkuse skaalal väärtus;
7) määra iga tingimuse ja tunnuse suhteline olulisus;
8) arvuta alternatiivsete tegevuskäikude lõplik kasulikkuse määr;
9) otsusta, millisel tegevuskäigul on kõrgem kasulikkuse määr;
10) tee kordusanalüüs, muutes tingimuste ja tunnuste suhtelist olulisust.
9

Collyer, S. C.; Malecki, G. S. 1998. Tactical Decision Making Under Stress:
History and Overview. – Cannon-Bowers, J. A.; Salas, E. (Eds.) Making Decisions
Under Stress. Implications for Individual and Team Training. Washington D.C:
American Psycological Association, p. 6.
10
Principia Cybernetica Web.
<http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/UTILITY.html>, (02.04.2007).
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Töös käsitletaval jalaväekompanii tasemel määrab tegevuse lõpptulemuse
või seisukoha tavaliselt ülema käsk, näiteks: “Takistada vastase edasiliikumist ida suunas teel nr 1.” Sellest tulenevalt saab kolme manööverallüksuse
ülem rakendada vastase tõrjumiseks nelja kaitserühmituse varianti11: 1) kolm
rühma kõrvuti, 2) kaks rühma ees, üks taga, 3) üks rühm ees ja kaks taga
ning 4) kolm rühma järjestikku. Need neli on alternatiivsed tegevuskäigud,
mis ideaaljuhul välistavad vastastikku üksteist12.
Hindamistunnused on taktikalisel planeerimisel ja juhtimisel enamasti
doktriinipõhised lahingutegurid (nt julgestus, aktiivsus, põhipingutus, reserv
ja rühmituse sügavus)13. Samas ei pea kasutama doktriinipõhiseid tegureid
juhul, kui ülesanne nõuab teistsuguseid hindamistunnuseid.
Kolm järgnevat sammu on hindamisel väga olulised, sest doktriinipõhised
tegurid ei ole tavaliselt lihtsalt skaleeritavad või alajaotisteks muudetavad.
See tuleneb nende kirjeldavast või defineerivast olemusest. Näiteks on kahtlane väita, et julgestus on ühes olukorras väärt 25 ja teises 30 punkti. Õigem
on väita, et reserv on suurem/väiksem või raskuspunkt tuleb/ei tule esile.
Esitatud skaalad on sõjanduse valdkonnale iseloomulikult lühikesed, sisuliselt kahejaotuselised. Skaalasid võib küll pikendada, kuid tihti oleks see
kunstlik ja alusetu. Kasulikkuse skaala loomine ja sellele hindamistingimuste
kandmine on oluline, sest just nii on tagatud hinnangute ühtsus. Praktikas
toimuvad need kolm sammu tihti skaleerimisena mõõdustikus “on – ei ole”.
Seejärel pannakse paika tunnuste või tingimuste suhteline olulisus. On
selge, et mõni ülem ohverdab osa reservi julgestuse ja põhipingutusele
panustamise arvelt, teine on nõus loobuma aktiivsusest, et saavutada rühmituse sügavust. Kompanii ja väiksemate allüksuste tasemel on olulisuse määramine üldjuhul subjektiivne.
Nüüd on võimalik arvutada kasulikkuse määr ja valida olukorda sobivaim
lahingurivistus. Kindluse mõttes tuleks teha ka kordusanalüüs muudetud
olulisusnäitajatega, et näha, kas see annab sarnase tulemuse.
Mitme tunnusega kasulikkuse teooria on tuntud kui sõjalise planeerimise
ja lahinguks valmistumise mudel. Tema positiivseks küljeks on kahtlemata
analüütilisus, võimalus ühendada erinevaid tunnuseid ühte mõõtevahendisse
ning arusaadav, tabelina esitletav vorm.

11

Autor välistab selguse huvides teised ülesande täitmiseks sobivad taktikalised
lahendused, nagu kombinatsioonid pealetungi, viivituse ja teiste taktikaliste
tegevustega.
12
Cohen, M. S.; Freeman, J. T.; Wolf, S. 1996. Metarecognition in TimeStressed Decision Making: Recognizing, Critiquing, and Correcting. – Human
Factors, 38, p. 156. [Edaspidi Cohen, Freeman, Wolf 1996]
13
Jalaväekompanii lahingutegevus 2004. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, lk 3-3. [Edaspidi JVK lahingutegevus 2004]
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Teisalt eeldab käsitletud teooria suurt töömahtu ning ei sobi rakendamiseks tingimustes, kus on suur ajaline surve või pole selgeid hindamistunnuseid (st juhul, kui neid ei saa üheselt mõõta). Samuti eeldab mitme
tunnusega kasulikkuse teooria rakendamine mitmekordset üleminekut mõistetelt arvudele ja vastupidi.
Kompaniitasemel võib otsustamisel lähtuda olukorrahinnangu analüütilisest mudelist, millel on viis osa14:
 ülesande üksikasjalik analüüs;
 tingimuste analüüs;
 erinevate tegevuskäikude loomine ja analüüs;
 tegevuskäikude võrdlus;
 otsuse tegemine.
Seejuures on ainuüksi teisel punktil – tingimuste analüüsil – kolm alajaotust,
millel on omakorda alaosad. Lahingujuhtimine sellise mudeli järgi oleks
töömahukas ning ajakulu otsustamisel suur. Ehkki viidatud õppematerjalis
esitatud otsustusmudel on kasutatav ennekõike planeerimisel, ei ole ühtegi
selgitust selle kohta, kuidas peaks otsustamine toimuma lahingutegevuse
juhtimisel. Samuti ei kohta analüüsiosas kusagil skaalade kasutamist
või andmetele arvväärtuste omistamist ja arvutamist.15 Võib väita, et õppematerjali alusel väljaõpetatud kompaniiülemad suudavad küll analüüsida
olukordi, kuid ei tee seda arvutustele tuginedes. Kuid just viimane on mitme
tunnusega kasulikkuse teooria rakendamise aluseks ja vajalik täpsete tulemuste saamiseks.
Lahingujuhtimise vahendina on selle teooria puhul tegu mudeliga, mis
sobib rakendamiseks staabi tasandil: seal on võimalik reageerimisaeg pikem
ning personali ja tehnilisi abivahendeid rohkem. Kompaniitasemel tähendaks
lahingujuhtimine sellise mudeli abil kompaniiülema kognitiivsete võimete
proovilepanekut, seda eriti väsimuse ja ülekoormatuse korral. Samuti puudub mudelil väiksema allüksuse tasemel valiidsus, sest skaalaväärtused ning
tunnuste olulisuse määr omistatakse subjektiivse hinnangu põhjal.

1.3. Intuitiivsed otsustusteooriad
Loomulikku otsustamist (naturalistic decision-making) hakati käsitlema
1980. aastatel. Laboritingimuste asemel hakati keskenduma tegelike otsustajate – ekspertide – töökeskkonnale ning uurima, mil viisil toimub otsustamine

14
15

JVK lahingutegevus 2004, lk 2–3.
JVK lahingutegevus 2004, lk 2–1 – 2–15.

TAKTIKALISTE OTSUSTUSMÄNGUDE KASUTAMINE

41

reaalsetes oludes. Leiti, et loomulikku otsustamist nõudvale keskkonnale on
enamasti omased järgmised tunnused16:
‒ ajaline surve või ajapiirangud;
‒ halvasti struktureeritavad probleemid;
‒ ebaselgus ja dünaamilisus;
‒ muutuvad, raskesti mõistetavad või võistlevad tegevuse eesmärgid;
‒ arvukad tagasisideahelad;
‒ kõrged panused;
‒ inforohkus;
‒ otsustamise keerukus.
Siia võib lisada ka huvitatud osapoolte rohkuse ning kogenud otsustajad17.
Kõnealune teooria on nime saanud just selle järgi, et uurides otsustamist
loomulikus keskkonnas, märkasid uurijad, et alati ei otsustata analüütiliste
meetodite põhjal. Leiti, et eespool nimetatud keskkonnatingimustes – mis on
iseloomulikud ka näiteks relvajõududele, päästetegevusele, intensiivravile jt –
kasutatakse selgesti teistsuguseid, varem uurimata otsustamismeetodeid.
Esile kerkis äratundmisel põhineva otsustamise mudel18. Teine relvajõududes kasutamist leidnud teooria on äratundmise metakognitiivne
(recognition/metacognition) mudel19.
Äratundmisel põhineva otsustamise mudeli (recognition primed
decision model; edaspidi ÄPO) loomine sai alguse 1985. aastal, mil uuriti
USA armee tuletõrjekomando juhtide tegevust õnnetuspaigal20. Avastati, et
juhid ei kasuta otsustamisel analüütilisi meetodeid ega võrdle alternatiivseid
lahendusi, vaid rakendavad enamasti esimesena meenunud lahendusvarianti.
Aega ei kulutatud parima või optimaalseima lahenduse otsimiseks, vaid valiti
esimene toimiv lahendus21.
Situatsioonide selline lahendamine tugineb erinevates olukordades ilmnevate mustrite äratundmisele (pattern recognition). Mustri äratundmisel tekib
olukorrast üldpilt, mille abil võrreldakse toimuvat varasemate samaste või
sarnaste situatsioonidega. Mida enam on võrdlejal varasemaid kogemusi
16

Cannon-Bowers, J. A.; Salas, E.; Pruitt, J. S. 1996. Establishing the Boundaries of a Paradigm for Decision Making Research. – Human Factors, June; cited in
Killon 2000, p. 67.
17
Klein, G.; Klinger, D. 2000. Naturalistic Decision Making. – Human Systems
IAC. Gateway, XI (3), p. 17. [Edaspidi Klein, Klinger 2000]
18
Klein, G. A. 1989. Recognition Primed Decisions. – Rouse, W. (Ed.) Advances
in Man-Machine Systems Reaseach, Vol 5. Greenwich, CT: JAI Press, Inc.; cited in
Klein, Klinger 2000, pp. 16–19.
19
Cohen, Freeman, Wolf 1996.
20
Klein, G. 2005. Intuitsioon. Tartu: Väike Vanker, lk 45. [Edaspidi Klein 2005]
21
Klein G. A.; Calderwood, R.; Clinton-Cirocco, A. 1986. Rapid Decision
Making on the Fireground. – Proceedings of the 30th Annual Human Factors
Society. Santa-Monica, CA; cited in Klein 2005.
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(talletatud mustreid), seda suurem on võrdlusvõimalus ja otsustuste repertuaar22.
ÄPO pakub mustrite äratundmiseks välja kolm mudelit: lihtvastavuse,
tegevuskäigu arendamise ja keeruka otsustamise strateegia23. Mudelis esitatud tüüptegevusi või tegevusi 1 ... n tuleb käsitada kui otsuseid (vt joonised
1, 2 ja 3).
Lihtvastavusmudeli puhul (vt joonis 1) toimub otsustamist nõudvas olukorras esmalt tüüpolukorra äratundmine. Olukorramuster ühtib varem kogetuga. Muster annab vihjeid, mida otsuse juures kontrollida, millised saavad
olla võimalikud eesmärgid, milliseid tagajärgi võib tuua otsuse elluviimine
ning kuidas olukord selle tulemusel muutub24. Üldjuhul järgneb tüüpolukorra
äratundmisele ja mustri samasuse kinnitamisele tüüptegevus otsuse elluviimiseks.
Tegevuskäigu arendamise mudelit (vt joonis 2) kasutatakse varasemaga
sarnase olukorra puhul, kuid olulise sammuna lisandub tegevuskäigu või
otsuse mõtteline läbimängimine (mental simulation). Otsuse rakendamine
tegutsemise või tegevusetuse näol muudab olukorda. Selleks et veenduda,
kas tegevuse lõpptulemus toetab ootuseid, tuleb tegevuskäik mõttes läbi
mängida. Vastust otsitakse küsimusele, kas valitud tegevusvariant töötab.
Täpsemalt soovitakse teada, kas ootused täidetakse ja kas otsuste elluviimine
on võimalik. Kui mõlemad põhipunktid saavad positiivse kinnituse, viiakse
otsus ellu. Kui üks põhipunktidest ei saa positiivset kinnitust või on kaheldav, otsitakse võimalust teha muudatusi, mis lubaksid sama otsuse vähima
muudatuste hulgaga siiski ellu viia. Muudatuste eesmärk on otsustaja aja ja
energia kokkuhoid.
Kaks eespool kirjeldatud mudelit on sobilikud juhul, kui otsustuskeskkond ei muutu, muutub vähe või aeglaselt. Kiiremate keskkonnamuutuste või uudsema olukorra puhul rakendatakse keeruka otsustamise
strateegiat. Viimasel on kaks ülesannet:
‒ paljastada valitud tegevuskäigu võimalikud vead ja parandada need muudatuste abil;
‒ lükata tagasi valitud mittekehtivad tegevuskäigud ja kaaluda uut tüüplahendust.
Keeruka otsustamise strateegia puhul (vt joonis 3) käivitab muutuva keskkonna kogemine sobiva mustri otsingu. Kui olukord pole tuttav, otsitakse
rohkem infot või hinnatakse olukord ümber, et avastada seal varem kogetut.
Juhul kui olukord tuvastatakse eelnevatega samase või sarnasena, kontrollitakse üle vihjed, ootused, eesmärgid ja tegevused.
22
23
24

Klein 2005, lk 41.
Klein, Klinger 2000, p. 18.
Klein 2005, lk 41.
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Edasi mängitakse tegevuskäik mõttes läbi ning tegutsetakse plaanitud või
vajadusel veidi muudetud viisil. Kui tegevuse mõtteline läbimängimine näitab, et lahendus ei tööta ning muudatused ei tee seda toimivaks, pöördutakse
järgmise võimaliku lahenduse juurde. Samuti on võimalik, et liigutakse tagasi mudeli algusesse. Nii tehakse kindlaks, kas olukord on ikka tuttav või on
olukorra pidev muutumine tuntud mustri segi paisanud ning peab alustama
algusest.
Üks võimalik tagasipöördumiskoht on ka ootuste kindlakstegemise juures. Juhul kui lahenduskäik (tegevusvariandi mõttes läbimängimise tulemus)
või olukorra tõenäone muutumine ei lähe vastuollu ootustega, toimub otsustamine eespool kirjeldatud mudeli järgi. Juhul kui ootused ei pea paika, liigutakse tagasi informatsiooni otsimise juurde ja hinnatakse olukord ümber.
Selle eesmärk on kindlaks teha, kas olukorrast on õige ettekujutus.
Kompanii lahingutegevuse juhtimiseks on ÄPO-mudel sobilik järgmistel
põhjustel:
‒ otsustuskeskkonna tegurid on iseloomulikud loomulikule otsustamisele
(vt lk 6);
‒ otsustaja on üksikisik (kompaniiülem);
‒ tegevusvariandi või olukorra mõttelise läbimängimise kiirus on suurem
arvutuslikest ja võrdlevatest mudelitest (kompaniitasemel);
‒ olukorra mõtteline läbimängimine on inimesele omasem kui arvutuslike
ja võrdlevate mudelite kasutamine.
ÄPO-mudeli nõrkus nii üldiselt kui ka lahingujuhtimise kontekstis on tuginemine kogemusele. See tähendab, et piisava eelneva teadmiseta, mis on
talletatud mustrina, ei ole võimalik olukordi kiiresti ja efektiivselt lahendada.
Et muuta lahingujuhtimine kompaniitasemel tõhusaks, peaks seega olema
õpetamise üks eesmärkidest võimalikult suure hulga tegevusvariantide läbimängimine. Nii jäetakse kordamise ja tagasiside abil meelde erinevad situatsioonid, üksikasjad ja lahenduskäigud, mis peaksid tagama piisava kogemusliku baasi, et rakendada lahingukeskkonnas ÄPO-d.
Äratundmise metakognitiivne mudel (edaspidi ÄMM) on kasutusel näiteks tsiviillennunduses pilootide, aga ka USA armee ja sõjalaevastiku väljaõppes. Mudeli (vt joonis 4) esitanud teadlased25 leidsid, et metakognitiivsete
oskuste omandamine parandab ka mustrite äratundmise võimet ning otsustamist uudsetes ja määramatutes situatsioonides. Sellest tuleneb ka mudeli
nimetus. Metakognitiivsus on isiku teadlikkus oma meeletegevusest ja
-seisunditest ning võime neid kontrollida ja muuta26.
25

Cohen, Freeman, Wolf 1996.
Gavelek, J.; Raphael, T. E. 1985. Metacognition, instruction, and the role of
questioning activities. – Forrest-Pressley, D. L.; MacKinnon, G. E.; Waller, T. G.
(Eds.) Metacognition, cognition and, human performance, Vol. 2. New York: Academic; cited in Cohen, Freeman, Wolf 1996, pp. 206–219.
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Mudel on mitmes mõttes sarnane viimati käsitletud mudeliga, ehkki kasutab teistsugust terminoloogiat ning vaatleb probleeme ja nende lahendusi
teisiti. ÄMM tugineb samuti mustri äratundmisele, kuid lihtvastavuse puudumisel lahendab olukorda teisiti. Protsess koosneb neljast (põhi)etapist27.
1. Argumentide (tõend/sündmus-järeldus-suhte) kindlakstegemine: avastati
vihje A, mille põhjal on alust arvata ka B olemasolu või avaldumist.
2. Kritiseerimine (critiquing) on tegevus, mille abil avastatakse olukorda või
plaani toetavates argumentides puudusi. Puudusteks võivad olla mittetäielikkus, konfliktsus või ebausaldusväärsus. Argument on mittetäielik,
kui see ei toeta järeldust või välistab selle. Argument on konfliktne, kui
leidub teine teda välistav argument. Argument on ebausaldusväärne, kui
järelduse toetamine tugineb uurimata oletustele.
3. Parandamise (correcting) etapis tegeldakse probleemide kõrvaldamisega
uute andmete otsimise, oletuste tõestamise ja tähelepanu suunamisega
varasemale, kasutamata teadmisele.
4. Kiirtesti all mõeldakse kõrgema taseme kognitiivseid protsesse, mis kontrollivad kahte eelnevat. Metaprotsessid käivitatakse vaid siis, kui saadav
kasu kaalub üles võimaliku kahju (ajakaotus, võimaliku vea hind jt).
Kritiseerimis- ja parandamisetapp käivitatakse vaid juhul, kui ajakulu on
aktsepteeritav, vea hind kõrge või situatsioon uudne.
Joonisel 4 on metakognitiivsete protsesside osa tähistatud halli värviga.
Lihtsamalt öeldes antakse erinevatele olulistele vihjetele erinevad võimalikud tõlgendused, mis sobiksid üldolukorda. Sellisel viisil konstrueeritakse
mõttes lood, mis peavad sobima üldkonteksti ning aitama täita neid lünkasid,
mille kohta andmeid pole28.
Näiteks näeb kompaniiülem, et pealetungiv vastane seab ühe kaitsva
rühma tiivale üles raskekuulipilduja. Esimene mõte oleks, et vastane teeb
seda rühma mahasurumiseks ning oma pealetungisuuna muutmiseks. See
oleks mudeli esimene samm.
Teise sammuna mõistab kompaniiülem, et vastase pealetungi toetavad
tankid on kas purustatud või liikumisvõimetud, jalavägi aga maha surutud ja
kandnud kaotusi. Seega on ka võimalik, et vastane paigutas kuulipilduja, sest
ei looda edu saavutada ja plaanib katta oma eemaldumist. Samas on kuulipildujal parim tuleala ja laskekaugus rühmani, kes pole siiani vastase pealöögi all olnud.

27

Cohen, M. S.; Freeman, J. T.; Thompson, B. 1998. Critical Thinking Skills in
Tactical Decision Making: A Model and a Training Strategy. – Cannon-Bowers, J.
A.; Salas, E. (Eds.) Making Decisions Under Stress. Implications for Individual and
Team Training. Washington D.C: American Psychological Association, pp. 159–
160. [Edaspidi Cohen, Freeman, Thompson 1998]
28
Cohen, Freeman, Wolf 1996, pp. 207–208.
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Kolmanda sammuna tuletab kompaniiülem endale meelde, et vastane
rakendab doktriini järgi oma teist ešeloni kümme minutit pärast esimest ega
tee seda kohas, kus esimene ešelon pole edu saavutanud. Ka jääks vastane
kõrgendikule lähenemisel mitme üksuse tule alla ja seetõttu ei läbiks ta nii
rasket teed eesmärgiga hõivata uut positsiooni. Seega otsustab ülem, et lähiajal on oodata vastase pealetungisuuna muutust ja uute üksuste lahingusse
toomist.
ÄMM pakub võimalust ühendada dünaamiliselt mustrite äratundmine
probleemi lahendamisega. Mudeli iga järgnev samm lähtub eelneva tulemustest. Mudel on piisavalt paindlik, et võtta arvesse uusi argumente, konflikte, ebatäielikkust jms kohe, kui need otsustamise käigus ilmnevad. Mõtteliste lugude konstrueerimine lubab teha oletusi puuduva info kohta, teha
kindlaks edasise teabevajaduse ning suuna, kust või mil viisil seda otsida.
Otsustajad ei tööta selle mudeli puhul statistiliste väärtustega, vaid tervikliku
lahingupildiga.
Kompaniitasandil ei pruugi ÄMM olla sobilik otsuste vastuvõtmiseks
juhul, kui aega on vaid sekundeid. Minutite puhul aga on see sobilik meetod,
arvestades tüüpilist lahingukeskkonda, mida iseloomustab infopuudus, tegevuste vastuolulisus ja dünaamilisus. Kõnealuse mudeli omandamine eeldab
piisavat harjutamist, et tekiksid kogemused mudeli rakendamisel ning teadmised valdkonna kohta. Eksperti eristab siin algajast ennekõike teadmine,
millal ja mil viisil rakendada kiirtesti29. Samas on just mõtteline lugude
konstrueerimine üks võimalikke viise teadmisi siduda ja meelde jätta, kuna
sel moel leiab aset teadmiste korduv seostamine, kasutamine ja mälust leidmine. Sõjalises valdkonnas on see usutavasti üks sobilikumaid meetodeid
taktika aluste ja doktriiniõppe seostamiseks tegeliku lahingujuhtimise ja
-planeerimisega.

29

Cohen, Freeman, Wolf 1996, pp. 210, 218.
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Lihtvastavus
Olukorra kogemine






Tüüpolukorra
äratundmine

Vihjed
Eesmärgid
Ootused
Tüüptegevus

Teostamine

Joonis 1. Äratundmispõhise otsustamise lihtvastavuse mudel30

Tegevuskäigu arendamine
Olukorra kogemine

Tüüpolukorra
äratundmine






Vihjed
Eesmärgid
Ootused
Tüüptegevus

Hinnangu andmine
olukorra mõttelise
läbimängimise abil
Jah, aga ...
Muutmine

Kas see töötab?
Jah
Teostamine

Joonis 2. Äratundmispõhise otsustamise tegevuskäigu arendamise mudel31
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Keeruka otsustamise strateegia
Olukorra kogemine
muutuvas
keskkonnas




Ei

Hinda olukord
ümber
Otsi rohkem
informatsiooni

Kas olukord on
tuttav?
Jah (mustri
äratundmine)

Jah
Mälus leiduva info
aktiveerimine

Kas ootusi
on rikutud?
Ei






Asjakohased vihjed
Ootused
Usutavad eesmärgid
Tegevused 1 ... n

Tegevus(t)e mõtteline
läbimängimine (1 ... n)

Ei

Jah, aga ...
Muutmine

Kas see töötab?
Jah
Teostamine

Joonis 3. Äratundmispõhine keeruka otsustamise mudel32
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Tegelik
maailm

Olukorramudel

Plaan

Kontrolli

1.
2.
3.

Kontrolli

Ei

KIIRTEST
Kas otsustamiseks on aega?
Kas vea hind on kõrge?
Kas olukord on uudne või plaan probleemne?

Vaata üle
Jah
Kui ei...

Mittetäielikkus:
otsi puuduvaid
argumente

Konflikt:
otsi vastukäivaid
argumente

KRITISEERIMINE

1.
2.

PARANDAMINE
Kogu rohkem andmeid
Muuda fookust või otsi uusi
teadmisi

Ebausaldusväärsus:
otsi kaalutlemata
oletustele tuginevaid
argumente

Joonis 4. Äratundmise metakognitiivne mudel33
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2. TAKTIKALISED OTSUSTUSMÄNGUD
JA NENDE KASUTAMINE UURIMUSES
2.1. Taktikaliste otsustusmängude olemus
Taktikalist otsustusmängu (edaspidi TOM) võib käsitleda kui tegevuskeskkonda kirjeldavat probleemi lahendamise harjutust, mille eesmärk on
piiratud aja ja infohulga tingimustes õpetada või harjutada lahendaja intuitiivseid olukorraga toimetuleku oskuseid. Eestis on kõnealust harjutust nimetatud erinevate terminitega: taktikalise otsustamise mäng34, taktikaline
probleemülesanne35 ja otsuse tegemise harjutus36. Siinse kirjutise autor esitas
eespool enda definitsiooni, sest Kleini oma37 kehtib, kuid on pigem mittemilitaarne. Sepp38 defineerib TOMi kui taktikalist probleemülesannet, tuginedes Otsa definitsioonile. Ots jt39 on defineerinud taktikalist probleemülesannet mõiste enda kaudu, mistõttu ka see definitsioon ei sobi. Samuti ei
saa nõustuda sõnaga ülesanne, sest see loob ettekujutuse ühest võimalikust
õigest lahendist. TOMile on iseloomulik lahendite paljusus, kui lahendaja
suudab põhjendada oma lahenduse kehtivust – taktikas ei ole läbinisti valet
või õiget lahendust. Eelmainitust lähtudes sobib sõna mäng selle harjutuse
kirjeldamiseks kindlasti paremini.
TOMe võib kasutada otsustamise harjutamiseks valdkondades, mille
keskkonnale on iseloomulikud loomuliku otsustuskeskkonna faktorid (vt ptk
1.3). Ärijuhtimine, sõjaline juhtimine, intensiivravi ja päästeteenistus oleksid
vaid mõned näited elualadest, kus TOMide kasutamine on võimalik ning kus
neid on rakendatud. Ainus Eestis koostatud uurimus40, mis käsitleb TOMe,
on selgelt pedagoogilise suunitlusega. Maailmas on TOMid seotud äratundmisel põhineva otsustusmudeliga, kuid nendeni on jõutud, uurides otsustamist loomulikus keskkonnas, mitte vastupidi. TOMe on ennekõike rakendatud õppimis-, mitte uurimisvahendina. Cohen jt41 uurisid laeva juhtimiskeskuses töötavate katseisikute olukorrateadlikkust (situation awareness)
34

Sepp, O. 2006. Taktikalise otsustamise mängu metoodilise juhendi väljatöötamine jalaväerühma juhtkonna väljaõppeks. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool.
[Edaspidi Sepp 2006]
35
Ots, A.; Kusnets, T.; Nemvalts, R.; Nurmoja, V. 2006. Instruktori abiline.
Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. [Edaspidi Ots et al. 2006]
36
Klein 2005.
37
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Sepp 2006, lk 4.
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Ots et al. 2006, lk 93.
40
Ots, A. 2004. Mõtlemistüüpide seos õpiülesannete lahendamise edukusega.
Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.
41
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taktikalisi olukordi matkides. Samuti on TOMe kasutatud tehnoloogiliste
uuenduste mõju hindamiseks lahinguvälja otsustussituatsioonides42. Thunholm43, kes pakkus Rootsi relvajõududele uut lahinguplaneerimismudelit ja
seda ka katsetas, töötas täieliku lahingukäsu vormis lahingustsenaariumitega,
kuigi uuris otsuse (plaani) kvaliteeti. Usutavasti on meetodi valik seotud
planeerimisülesande olemuse ja kõrgema juhtimistasandiga (diviis). Publitseeritud uurimusi otsuste kvaliteedi ja hindamise kohta rühma- ja kompaniitasandil ei ole siinse uurimuse autoril õnnestunud leida.
TOMide puudustena on nimetatud peamiselt kahte faktorit: teha saab
ainult ühe käigu (anda ühe käsu) ning antud korraldusi ei rakendata tegevusena44. Niinimetatud ühekäigureegli tõttu ei ole TOMide läbimängimisel
võimalik jälgida otsuste rakendumist ajas ning ei teki VOOT-silmuse
(OODA loop)45 loomulikke tagasisideahelaid. Selle lünga täitmiseks on eriti
oluline arutelu lahenduste üle ning tagasiside kogenud läbiviijatelt, kes suudavad esitada sündmuste võimalikku arengut algajale lahingupildina. Samuti
on kasutusel mitut osapoolt nõudvad TOMid, kus üks mängija või grupp
töötab teise vastu ning läbiviija loob lahendustele tuginedes uusi olukordi46.
Negatiivne on seegi, et korraldusi ei saa ellu viia. See lubab mängijatel
anda käske, mille täitmine oleks tegelikkuses nende korralduste täitjate väljaõppe, meeleseisundi, väsimuse jms tõttu välistatud või raskendatud.
Välja saab tuua veel ühe puuduse. Kuigi TOMid põhinevad loomuliku
otsustamise teooriatel ja toetavad neid, ei toimu TOMi lahendamine loomulikus keskkonnas. Soojas, kuivas ja puhtas klassiruumis ei rakendu need
stressorid mis juhitavuse kaotanud lennukis, põlevas majas või lahinguväljal
surevate kaaslaste keskel. Võib eeldada, et parimatel TOMi lahendajatel on
toimetulekuks enam stsenaariume, kuid TOMi ei saa käsitleda isoleerituna
loomulikust tegevuskeskkonnast ja isiksuseomadustest. Siinse kirjutise autor
on teadlik, et see on ka uurimuse üks kitsaskohti.
Sõjanduses on TOMi peamiseks iseärasuseks tema koosnemine kahest
osast: tekstilisest kirjeldusest ning olukorrakaardist. Kui näiteks ärijuhtidel
42

Littleton, E. B.; Freeman, J. T. 2003. Predicting Rapid Decision-Making Processes Required by the Dismounted Objective Force Warrior. – Technical Report
TR 1139. United States Army Research Institute for the Behavioral and Social
Sciences.
43
Thunholm, P. 2003. Planning Under Time Pressure: An Attempt Toward a
Prescriptive Model of Military Tactical Decision Making. – Thunholm, P. (Ed.)
Military decision Making and Planning: Towards a New Prescriptive Model. Stockholm: Akademietryck AB, pp. 1–48. [Edaspidi Tunholm 2003]
44
Schmitt, J. F. 1996. Designing TDGs. A Tactical Decision Games Workbook.
Quantico, Virginia: Marine Corps University, p. 7. [Edaspidi Schmitt 1996]
45
Coram, R. 2002. Boyd. The Fighter Pilot Who Changed the Art of War. New
York: Back Bay Books/Little, Brown & Co., p. 344.
46
Schmitt 1996, p. 7.
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või meditsiinipersonalil ei ole oluline positsioneerida end maastikul ning
saada keskkonnast ettekujutust, siis militaarsfääris oleks kaardita TOM ebaharilik. Taktikalise mustri olulised komponendid, milleta intuitiivne otsustamine ei tuleks kõne alla, on ennekõike maastikuomadused, üksuste tüüp,
tugevus ja paigutus. Teksti ja kaarti kombineerides on TOMi võimalik esitada kahel viisil: planeerimis- ja juhtimisülesandena. Esimest tüüpi TOMid
esitavad olukorra ja võimaldavad määrata üksuste asukohad ning anda käsud
eelseisvaks tegevuseks. Teine tüüp kirjeldab enamasti juba tekkinud olukorda ning seab mängija dilemma ette või siis leiab stsenaariumis aset sündmus,
mis sunnib plaanis muudatusi tegema47. Siinses uuringus kasutatakse teise
tüübi situatsioone.
TOMi koostamisel on oluline, et see peegeldaks keskkonda, kus tegevus
toimub. Nende andmete põhjal on võimalik konstrueerida lugusid või tegevusi mõttes läbi mängida. Kui jätta kõrvale keskkonnamõju või selle osatähtsust vähendada, ei saa harjutada intuitiivset otsustamist, kuna üks olulisi
tegureid jääb tähelepanu alt välja48.
TOM peaks algama mängija teavitamisega sellest, mis roll tal mängus on.
Sel viisil mõistab mängija situatsiooni oma seisukohalt, saab aru enda asukohast maastikul ja sõjaväelises hierarhias ning teab neist johtuvaid võimalusi. Edasi tuleks mängijale anda ülevaade keskkonnast, olukorrast, ülesandest jms. See osa peaks peegeldama viiepunktikäsku või kajastama seal sisalduvat põhiteavet, kuigi tihti esitatakse oluline info tahtlikult käsust erinevas järjestuses või ebaolulise teabega segatuna. Juhtimisülesande puhul lisandub sellele kindlasti hetkeolukorra kirjeldus (allüksuste asukohad, tegevus, kaotused jms). Juhtimisülesandes kirjeldatakse ka sündmust, mis peab
esile kutsuma mängija otsustusepisoodi.
Sõjanduses loetakse TOMe eriti sobivaks rühma-kompanii-pataljonitaseme otsustusprotsessi õpetamisel. Madalamal tasemel peaksid maastikukirjeldused olema ülitäpsed, kõrgemal tasemel on aga otsustustsüklid pikemad, osalevate allüksuste arv suur ja nende mõju vägagi erinev. See nõuaks
stsenaariumi kirjeldamist pikema aja jooksul. Eespool öeldu ei tähenda, nagu
ei sobiks TOMid jao- või diviisitasemele, kuid neid on seal oluliselt raskem
koostada49. Seega on TOM sobilik abivahend otsustamise õpetamiseks ja
harjutamiseks kompaniitasemel, mistõttu on loogiline uurida TOMi kasutamist just sellel tasemel.
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Schmitt 1996, p. 9.
Klein 2005, lk 70.
Schmitt 1996, p. 10.
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2.2. Uurimuse kirjeldus ja uurimistulemused
2.2.1. Uurimuse kirjeldus
Uurimuse eesmärgiks on leida, kas TOMe kasutades saab parandada otsuste
kvaliteeti lahingujuhtimisel.
Autor püstitas hüpoteesi, et TOMide lahendamine parandab lahingujuhtimisel otsuste kvaliteeti. Nii Schmitt50 kui ka Klein51 rõhutavad TOMide
lahendamise osatähtsust otsustamise harjutamisel ning räägivad tulemuste
paranemisest, kuid ei näita andmeid kvaliteedi kohta. Coheni jt52 väitel paraneb otsustamiskiirus ja -täpsus.
Ettevalmistusena koostas autor 16 TOMi, mis käsitlevad lahingujuhtimist jalaväekompanii tasemel. Samuti korraldati KVÜÕA keskastmekursuslaste seas 2006. a novembris kahest testist koosnev pilootuuring. Sealt
saadud tagasisidele toetudes tehti muudatusi TOMidele lisatud taktikaliste
jooniste kujunduses. Samuti loodi mõttekäigu kirjelduse leht, et harjutuses
osaleja mõttekäiku struktureerida ning hindaja jaoks läbipaistvamaks muuta.
Uuringugrupi moodustasid 35 KVÜÕA põhikursuse kadetti, kes läbisid
2007. a jaanuaris-veebruaris jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimise
ja juhtimise kursust. Üks osaleja oli naissoost, ülejäänud meessoost. Katseisikud olid varasemas teenistuses osalenud kompanii väliharjutustes reservrühmaülema (aspirandi), jaoülema või reakoosseisu ametikohtadel.
KVÜÕAs õppides olid kõik läbinud jalaväerühma lahingutegevuse planeerimise ja juhtimise kursuse. Et tagada isikuandmete kaitse ja vältida hindamise subjektiivsust, määrati kõigile osavõtjatele juhuslik arvkood. Katse
toimumise ajavahemikul õpiti paralleelselt jalaväekompaniiga seotud üldtaktika ja kaitseteemasid. Et hoida ära katsel osalenud õppurite küpsemisest53
tulenevaid mõjusid ning situatsioonide sarnasust äsja õpituga, on TOMides
esindatud kõik lahinguliigid (pealetung, kaitse ja viivitus) ning mõned üleminekuetapid (rännak, kontakti liikumine jt).
Katse eesmärk oli hinnata juhtimisotsuse kvaliteeti. Kursus jagati kaheks
rühmaks. Seejuures jälgiti, et rühmad oleks õppeedukuselt võimalikult võrdsed. Esimene grupp (N = 17, edaspidi T-grupp) osales TOMide lahendamisel
pidevalt (kolm seeriat järjest). Teine grupp (N = 18, edaspidi R-grupp) koostas esimese ja kolmanda seeria vahelisel ajal iseseisva tööna taktikareferaadi,
olles jaotatud väiksematesse meeskondadesse.
50
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Klein 2005.
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Küpsemise all peab autor silmas äsja omandatud teadmiste kohest rakendamist,
mis võinuks juhtuda, kui TOMides oleks olnud esindatud ainult kaitselahing.
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Esmalt läbis kursus nädala jooksul neli TOMi (1–4, edaspidi ka esimesed
TOMid), kusjuures päevas ei toimunud üle ühe mängu. Järgneva kahe nädala
jooksul tegelesid R-grupi liikmed referaatide koostamisega. Samal ajal
lahendas T-grupp kaheksa TOMi (teine seeria). Katse lõpus lahendas kogu
kursus veel neli TOMi (13–16, kolmas seeria, edaspidi ka viimased TOMid).
Hinnati gruppide nelja esimest ja nelja viimast TOMi, et tuua esile erinevused lahenduste kvaliteedis.
TOMe lahendati 45-minutilise õppetunni jooksul, kus kadettidele jaotati
esmalt TOMid ja mõttekäigu kirjelduse lehed. Ühe TOMi lahendamiseks oli
kadetil aega 15 minutit. Selle aja jooksul pidi läbi lugema TOMi teksti ja
looma enesele olukorrapildi, mis oleks kooskõlas joonisel kujutatud situatsiooniga. Samuti tuli selle aja jooksul leida olukorras sobivaim tegevuskäik
ning kirjutada see paberile käskudena, mille kompaniiülem edastab allüksustele suuliselt või raadio teel. Ajalimiiti järgiti rangelt ning seda ületada ei
lubatud. Aja otsasaamisel tuli kirjutamine katkestada ning tõmmata kirjutatule joon alla, et vältida hilisemaid täiendusi. Samuti ei olnud lubatud lahendust hiljem muuta. Mingeid teisi lisastressoreid (müra, vibratsioon, tähelepanu hajutavad lisategevused jms) peale situatsiooni uudsuse ja ajalimiidi ei
kasutatud. Järgneva 30 minuti jooksul võisid kadetid täita mõttekäigu kirjelduse lehe, millele oli võimalus kirjutada oma tegevuse põhjendus ning ka
tegurid, mille tõttu kadett otsustas just selle lahenduse valida. Hiljemalt 45
minuti pärast tuli kogu TOMi pakett tagastada. TOMi lahendamise järel ei
antud ei T- ega R-grupi lahendajatele mingit tagasisidet lahendusvariantide
sobivuse kohta ega arutletud lahenduste erinevusi.
Lahenduste kvaliteeti hindasid kolm eksperti, kellel on läbitud vanemstaabiohvitseri taseme kursus (BALDEFCOL) ning pikaajaline praktika väeosades eri ametikohtadel. Kõik teenisid või olid teeninud KVÜÕAs pataljonibrigaaditaseme õppejõududena. Ekspertidele tutvustati uurimistöö käiku,
samuti paluti neil omavahel enne hindamise lõppu mitte arutleda võimalike
lahendusvariantide üle, et hoida ära vastastikust arvamuste kallutamist. Eksperdid kasutasid hindamiseks neljapallist hindamisskaalat, mille koostas
uurimuse autor. Koodiga eristatud töid hinnati TOMi numeratsioonilises
järjekorras (1–4 ja 13–16), mistõttu ei saanud hindajad teada, kelle tööga on
tegu või kas isik kuulub T- või R-gruppi. Hindeid kasutas töö autor statistilise analüüsi tegemiseks, arvutades TOMi keskmise summa nii isiku kui grupi
kohta.
Statistiliseks analüüsiks kasutati programmi Statistica 6.0. Esmalt tehti
üldine ning T- ja R-grupi tulemuste kirjeldav analüüs, mille käigus arvutati
keskmine (M), standardhälve (SD), keskmiste miinimum (min) ja maksimum (max). Teiseks võrreldi dispersioonanalüüsi (ANOVA) abil esimeste ja
viimaste TOMide T- ja R-grupi keskmisi tulemusi. Kolmandaks leiti korrelatsioonid T- ja R-grupi esimeste ja viimaste TOMide keskmise ning (kaalutud)
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keskmise hinde, sisseastumistulemuste skoori ja sisseastumistulemuste vaheskoori vahel. Viimane koosnes vaimsete võimete testi ja matemaatikaeksami
tulemuse summast.
2.2.2. Uurimistulemused
Katsegrupi keskmiste tulemuste kirjeldus
Kõigi uuritavate tulemuste keskmised on esitatud tabelis 1.
Tabel 1. Katsegrupi üldised keskmised tulemused ning T- ja R-grupi keskmised
tulemused
TOM
TOMid 1–4
TOMid 13–16
TOMid 1–4
TOMid 1–4
TOMid 13–16
TOMid 13–16

Grupp
Üld
Üld
R
T
R
T

M
3.72
3.89
3.69
3.76
3.43
4.37

Karakteristik
SD
Min
1.41
1
1.34
.67
1.39
1
1.48
1.33
1.34
.67
1.18
2

Max
6.33
7
6
6.33
5.33
7

T-grupil on TOMide 1–4 puhul keskmiste tulemuste summa kõrgem (0.07
võrra) ning standardhälve suurem (0.09 võrra) kui R-grupil. Kõik iseloomulikud karakteristikud on gruppidel siiski lähedased, kuid T-grupil arvuliselt
suuremad (vt ka joonis 8).
T-grupil on TOMide 13–16 puhul keskmiste tulemuste summa kõrgem
(0.94 võrra) kui R-grupil. Samuti on T-grupil suurem keskmiste miinimum(2 vs 0.67) ja maksimumskoor (7 vs 5.53). T-grupi standardhälve on väiksem
(0.16 võrra) kui R-grupil (vt ka joonis 9).
Võrreldes T-grupi TOMide 1–4 ja 13–16 näitajaid, on viimastel kõrgem
nii lahenduste keskmiste tulemuste summa, miinimum- kui ka maksimumskoor. Positiivne on ka standardhälbe vähenemine. R-grupi TOMide samade
tulemuste võrdlus näitab, et langenud on nii lahenduste keskmiste tulemuste
summa miinimum- kui ka maksimumskoor, standardhälve on aga suurenenud.
T- ja R-grupi keskmiste tulemuste võrdlus
T- ja R-grupi TOMide 1–4 tulemusi võrdlev dispersioonanalüüs näitas, et
tulemused ei erine statistiliselt kuigivõrd (F(1,33) = .03, p= .87).
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Joonis 8. T- ja R-grupi TOMide 1–4 karp-vurrud-diagramm

T- ja R-grupi TOMide 13–16 tulemusi võrdlev dispersioonanalüüs näitas, et
tulemused on statistiliselt oluliselt erinevad (F(1,33) = 4.87, p= .03).
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TOMide korrelatsioonid gruppide karakteristikutega
Uuritavate T- ja R-grupi liikmete TOMide 1–4 ja 13–16 tulemusi korrelleeriti nende keskmise hinde, KVÜÕAsse sisseastumisel saavutatud koondskoori (essee, matemaatikaeksam, vaimsete võimete test, kutsesobivusvestlus) ning vaheskooriga (vaimsete võimete test, matemaatikaeksam).
Samuti leiti korrelatsioon T- ja R-grupi sees TOMide 1–4 ja 13–16 vahel.
Katsegrupi keskmistest tulemustest ilmnes, et need alluvad normaaljaotusele, mistõttu korrelatsioonanalüüsil kasutati Pearsoni korrelatsioonikordajat (r). Korrelatsioonid on esitatud tabelis 2.
Tabel 2. Gruppide esimeste ja viimaste TOMide korrelatsioonid omavahel (grupisiseselt), keskmise hinde ja sisseastumisskooridega
Sisseastumine
Keskmine
hinne
Koondskoor Vaheskoor
r = .49*
r = .41
r = .61*
TOMid 1–4
R
p = .03
p = .09
p = .007
r = .64*
r = .37
r = .61
TOMid 13–16
R
1
p = .004
p = .12
p = .09
r = .26
r = –.36
r = –.32
r = –.34
TOMid 1–4
T
p = .33
p = .17
p = .23
p = .20
r = .38
r = .43
r = .39
TOMid 13–16
T
1
p = .15
p = .09
p = .14
* Märkus: statistiliselt olulised korrelatsioonid (p < .05)
TOM

Grupp

TOM
13–16
r = .45
p = .06

Tulemustest ilmneb, et statistiliselt olulised positiivsed korrelatsioonid on
R-grupi esimeste TOMide vahel grupiliikmete keskmise hinde ning vaheskooriga. Samuti on statistiliselt oluline positiivne korrelatsioon R-grupi
viimaste TOMide vahel grupiliikmete keskmise hindega. T-grupi puhul statistiliselt olulisi korrelatsioone ei esinenud.
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3. ARUTELU
Uurimuse eesmärgiks oli saada teada, kas TOMide lahendamine aitab tõsta
lahingujuhtimise kvaliteeti. Hüpotees, et see nii on, leidis kinnitust. Arvestades, et katseisikud pidid 15 minuti jooksul omandama hulgaliselt uut informatsiooni, looma ühtse olukorrapildi ja võtma vastu otsuse ning selle ka
kirjalikult vormistama, võib eeldada, et analüütiliste meetodite kasutamiseks
polnud piisavalt aega. TOMis esitatud olukorrakirjeldus ei olnud piisav
selleks, et arvutada matemaatilist tõenäosust (nagu see ka tavakeskkonnas
on). Samuti nappis aega, et tugineda otsustamisel kasulikkuse teooriale, mis
põhineb kriteeriumite loomisel ja alternatiivide matemaatilisel kaalutlemisel.
Olenevalt TOMist tuleb siin peamise ajatarbijana kõne alla kas kriteeriumite
sõnastamise keerukus või alternatiivide paljusus, kus valikut raskendab
Fredkini paradoks54.
Kuna katsel osalenutele polnud intuitiivse otsustamise tehnikaid tutvustatud, tuli igaühel toime tulla oma oskuste ja kogemustega. Intuitiivse otsustamise tehnikast olenemata saavutasid paremaid tulemusi need, kes olid osalenud suurema arvu TOMide lahendamisel. Leidis kinnitust, et enam mustreid ehk olukordi läbilahendanud isikud on paremad otsustajad. Seejuures ei
mõõdetud näiteks infotöötlemise kiirust ega lahendamise üldkiirust, mis võib
samuti harjutades paraneda, vaid määratud ajaühikus (15 min) tehtud otsuse
kvaliteeti. Osutus, et paremaid otsuseid tegid just T-grupi liikmed, nagu eeldas ka hüpotees.
Analüüs näitas statistilise usaldusväärsusega, et enam TOMe lahendanud
grupil olid paremad skoorid ning väiksem standardhälve. Seejuures on oluline märkida, et vähem TOMe lahendanud grupi tulemused nõrgenesid kõigis vaadeldud karakteristikutes. Viimane võib olla tingitud sellest, et eksperdid võisid hinnata viimaseid TOMe rangemalt, teades, et selleks ajaks
peaksid lahendajad olema saanud valdkonnas mingi kogemuse. Samas ei
avaldu selline hindamise kallutatus T-grupi tulemustes. Erinevalt Thunholmi
uuringust55 ei lasknud autor testis osalejatel hinnata TOMide raskusastet.
Osalejad võisid tajuda viimaseid ülesandeid keerukamatena kui esimesi,
ehkki põhiolukord oli neis sarnane esimeste TOMidega (liikumine kontakti/
rännak, kaitselahing, pealetung, viivituslahing). Autori isiklikul hinnangul
olid viimased TOMid keerukamad.
Korrelatsioonide puhul on oluline esile tuua R-grupi esimeste ja viimaste
TOMide tulemuste seost, mis on statistilise usaldusväärsuse piiril (siiski pigem
mitteusaldusväärne), kuigi ei kirjelda TOMide tulemuste variatiivsusest just
54
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väga suurt osa. Lihtsama tõlgendusena tähendaks see, et R-grupi liikmete
skoorid muutusid vähe või jäid samaks.
T-grupis puudub usaldusväärne korrelatsioon esimeste ja viimaste
TOMide vahel. Autor pakub sellele järgmise põhjenduse. T-grupi katseisikute üldiseid punktiskoore võrreldes avaldus teatud osas trend, kus esmase
kõrge skooriga isikud arenesid teises osas vähe: nende punktihulk jäi samaks
või langes pisut, ent oli ka üksikuid suuremaid languseid. Algselt madala
punktiskoori saanud jõudsid seevastu teises osas edukamatele enamasti
järele. Sellistel alustel ei saa loomulikult tekkida usaldusväärset korrelatsiooni, küll aga kinnitab see oletust TOMide sobivusest lahingujuhtimise
õpetamiseks. Ennekõike arenesid algselt nõrgemate skooridega kadetid.
Näib, et tagasiside puudumisest hoolimata omandasid nõrgemad sooritajad
teatud hulga mängude läbimisel mõtteskeemid, kuidas infot töödelda ja mida
saadud tulemusega teha. Seega ilmneb, et intuitiivne otsustamine on õpitav
ka algelisi õpetamisskeeme kasutades.
Uurimisskeemis ei olnud kohta tagasisidel ega lahenduste avalikul arutelul, mida loetakse TOMide lahendamisel äärmiselt oluliseks56. Näib, et
T-grupi nõrgemate arenguks piisas ainuüksi TOMide läbimängimisest, tugevamad aga ei arenenud oluliselt (või pigem taandarenesid). Kindlasti tuleb
edaspidi uurimisse kaasata tagasiside või arutelu, et jälgida selle mõju kadettide taktikalise mõtlemise arengule. Ennekõike on tagasiside kaasamisel
huvitav algses võrdluses paremate sooritajate skooride suund.
Siinse kirjutise autor esitab mõtte, et T-grupi esimeste TOMide ning
keskmise hinde ja sisseastumisskooride negatiivse korrelatsiooni valguses
näib intuitiivne otsustamine olevat omane vaimselt vähem võimekatele.
Samas suudavad vaimselt võimekamad isikud sellised mõtlemisskeemid
kiiresti omandada, nagu näitavad viimaste TOMide positiivseks muutunud
korrelatsioonid. Autor on teadlik, et seda mõtet ei toeta siinse uurimuse puhul korrelatsioonide statistiline usaldatavus.
Statistiliselt olulised korrelatsioonid R-grupi esimeste ja viimaste
TOMide ning keskmise hinde vahel õõnestavad siiski osalt autori eelmist
mõtet ja annavad alust uskuda, et intuitiivse otsustamise aluseks on just
vaimne võimekus. R-grupi sisseastumistulemuste vaheskoori ning esimeste
ja viimaste TOMide korrelatsiooni põhjal (esimene positiivne ja oluline,
teine positiivne ja läheneb olulisele) võib esile tuua ka üldise vaimse võimekuse ning matemaatiliste võimete osa selliste otsuste tegemisel. Seda juhul,
kui puudub tagasiside TOMi lahenduse kohta ning õppurid peavad ise oma
tulemusi tõlgendama. Näib usutav, et paremate vaimsete võimetega isikud
tulevad sellega paremini toime. Siinkohal ei tasu unustada, et kuigi T-grupi
puhul ei saa täheldada usaldusväärset korrelatsiooni keskmise hinde või sisseastumisskooridega, olid selle grupi tulemused iseenesest ikkagi paremad.
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Samas puudub nii T- kui ka R-grupi korrelatsioonidel igasugune statistiliselt oluline seos sisseastumise koondskooriga. Sisuliselt tähendab see, et
sisseastumise paremusjärjestus ei luba ennustada kadeti ja tulevase ohvitseri
edukust vähemasti jalaväekompanii juhtimisel ettetulevate taktikaliste olukordade lahendamisel. See on ka mõistetav, sest eesti keele essee, aga ennekõike kutsesobivusvestluse hinnangud on subjektiivsed.
Eelnevale tuginedes võib öelda, et nii KVÜÕA kui kogu Kaitsevägi vajaks usaldusväärset psühholoogiatesti, et juba varakult selekteerida sõjaväelisteks juhtideks sobilikud. Seejuures tuleb tugineda nii vaimsetele võimetele
kui ka isiksuseomadustele. Uurimistöö peamine puudus ongi, et kinnitades
TOMide sobivust lahingujuhtimise otsuste kvaliteedi tõstmiseks õpetamisel
ning tuginedes loomuliku otsustamise teooriatele, toimus kogu uuring ikkagi
laboritingimustes. Puudusid lahingukeskkonnale iseloomulikud tegurid, nagu
müra, vibratsioon, eluohtlikkus, vaimne pinge, väsimus jt. Just need tegurid
on olulised ja toovad mängu isiksuseomadused, mis ehk ei lase teatud kombinatsioonis esile tulla klassis omandatud ja elementaarsena tunduvatel lahendustel. Autori soov on seetõttu teemat edasi uurida ja edasises kas imiteeritult (müra, vibratsioon, lisategevused) või tegelikkuses (väsimus) sisse tuua
eespool nimetatud lahinguväljategureid. See annaks veelgi parema pildi,
millised on olulised faktorid lahingujuhtimisel tekkivate taktikaliste olukordade lahendamisel. Ei maksa unustada, et iga kaadrikaitseväelane peab
olema ennekõike professionaalne sõjaväeline juht ning kõik tema teised head
isiksuseomadused tulevad pärast seda.
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ADVERSE EFFECTS OF TOBACCO USE
IN DEPLOYED MILITARY UNITS
MERLE PARMAK
■

ABSTRACT
Although research reveals that the prevalence of smoking has in general
stabilized or is even decreasing among military personnel, this trend does not
ultimately apply. Being young, being deployed, or being a member of Army
personnel, for instance, is proven to increase the risk of being or beginning
to be a tobacco user. Usually there are no immediate links emphasised
between tobacco habits and their serious health-related consequences during
the service period because of the long time lag between tobacco use and its
consequences. With some exceptions, the impact of smoking on military
performance is defined indirectly rather than directly. However, findings in
the Estonian military sample (n=135) indicate that an increase in smoking
behaviour while on deployment not only corresponds with poorer
psychological wellbeing and general health, but also with absence from duty
because of physical aches. These results can be taken as indicators that smoking behaviour decreases fitness for military operations and should be
targeted by performance enhancement activities. The role of the military
culture of smoking behaviour and the arguments for an effective strategy for
tobacco use cessation among military personnel are discussed.

TRENDS IN TOBACCO USE
Considering the direct and indirect costs related to the consequences of
tobacco habits, a high importance has been attributed to this behaviour in
health policies. Tobacco use is known as the single largest cause of
preventable death in the world today, killing a third to a half of all users.
Projecting into the future, the total number of tobacco-attributable deaths
will account for almost 10% of all deaths worldwide in 20301. In the WHO

1

World Health Statistics 2008. Part 1. Ten highlights in health statistics.
Reducing deaths from tobacco.
<http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS08_Part1.pdf>, (10.08.2009)
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European Region, smoking is blamed for about 18.6 million years of life
lost2.
The financial costs caused by tobacco-related illnesses and medical care
are remarkable. The direct and indirect costs of smoking in the EU, for
instance, were estimated to range from 1.04% to 1.39% of the EU Gross
Domestic Product, exceeding even 3% of it in some new member countries3.
Some pessimistic prognoses show that the worldwide number of smokers
continues to increase4 and that the deaths caused by tobacco will double over
the next few decades5. However, the trends of tobacco- related habits in the
Western world are constantly decreasing. According to the latest health
surveys in the US and in Europe, smoking prevalence among men and
women has in general stabilized or is even decreasing. For example, in the
US, the use of tobacco products was 29.4 % in 2005, while it was 30.4% in
20026; in the WHO European Region, smoking prevalence was estimated
around 28.6% in 2005 but 28.8% in 2002. Falling death rates due to tobaccorelated illnesses imply that trends in smoking prevalence have been curbed at
least since the early eighties.7
Findings from Western military surveys show similar trends and indicate
overall declines in smoking as well. For example, in the total military
population, the prevalence of any smoking in the US declined from 51.0% in
1980 to 32.2% in 20058. In the Canadian Forces, everyday smoking has
decreased from 24% in 2000 to 20% in 2004; the latter figure is declared to
be even lower than in the civil population9. However, low smoking rates in
the armed forces are not the case in every country, and cannot be generalized
2

WHO The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy
Life. <http://www.who.int/whr>, (10.08.2009).
3
WHO Regional Office for Europe 2007. The European Tobacco Control Report. <http://www.euro.who.int>, (10.08.2009).
4
Guindon, G. E., & Boisclair, D. 2003. Past, current and future trends in tobacco
use. Washington, DC: World Bank. <http://www1.worldbank.org>, (10.08.2009).
5
WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2008: The MPOWER
package, Geneva, World Health Organization. <http://www.who.int>, (10.08.2009).
6
Substance Abuse and Mental Health Services Administration 2006. Results
from the 2005 National Survey on Drug Use and Health: National Findings [Office
of Applied Studies, NSDUH Series H-30, DHHS Publication No. SMA 06-4194].
Rockville, MD. <http://www.samhsa.gov>, (10.08.2009).
7
WHO Regional Office for Europe 2007. The European Tobacco Control Report. <http://www.euro.who.int>, (10.08.2009)
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RTI International 2006. 2005 Department of Defence Survey of Health Related
Behaviours among Active Duty Military Personnel. RTI/7841/106-FR
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Directorate of Force Health Protection CF Health Services Group 2005.
Canadian Forces Health and Lifestyle Information Survey 2004. Regular Force
Report A-MD-015-FHP/AF-002.
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to all tobacco products or age groups. In Estonia, for instance, we can
observe the same smoking prevalence as elsewhere in Europe (i.e. 27.8%) in
the general population10, but the prevalence is as high as 41.1% in the
military population11. Recent findings also reveal that military personnel are
more than twice as likely as civilians to use smokeless tobacco12 and also
indicate an increasing rate of tobacco use among young military members13.
Inside the military, tobacco use rates and initiation or cessation related
aspects are widely explored, especially in relation to the extra stress or
excessive boredom that military personnel might have experienced on duty.
Being deployed has been found to be associated with higher rates of
cigarette use14. There are an increasing number of regular smokers (including relapse and new initiation) of approximately 10% as well as an
increase in daily consumption from an average of 15 cigarettes to 21
cigarettes15. The main reasons for increased smoking during deployments
that have been cited are: (1) stress, boredom, anxiety, and sleep deprivation;
(2) lack of alternate activities and privileges; (3) the perception that dangers
in the field trump the negative health impact of smoking; and (4) a
permissive military culture toward tobacco use16. With respect to managing
stress, however, the research findings indicate that tobacco use is more likely
to perpetuate a stress response rather than to suppress it, and that nicotine
consumers are overall less effective in dealing with combat stress17.
10

Estonian National Institute for Health Development 2006. Health behaviour
among the Estonian adult population. <http://www2.tai.ee/uuringud>, (10.08.2009).
11
Estonian National Institute for Health Development 2008. Prevalence of
smoking behaviour in Estonian Defence Forces. (preliminary data)
12
Peterson, A. L., Severson, H., H., Andrews, J. A., Gott, S. P., Cigrang, J. A.,
Gordon, J. S., Hunter, C. M., & Martin, G. C. 2007. Smokeless tobacco use in
military personnel. – Military Medicine, 172, pp. 1300–1305.
13
Nelson, J. P., & Pederson, L. L. 2008. Military tobacco use: A synthesis of the
literature on prevalence, factors related to use and cessation interventions. – Nicotine
& Tobacco Research, 10, pp. 775–790.
14
Federman, B. E., Bray, M. B., & Kroutil, L. A. 2000. Relationships between
substance use and recent deployments among women and men in the military. –
Military Psychology, 12, pp. 205–220.
15
Boos, J. C., & Coft, A. F. 2004. Smoking rates in the staff of a military field
hospital before and after wartime deployment. – Journal of the Royal Society of
Medicine, 97, pp. 20–22.
16
Poston, W. S. C., Taylor, J. E., Hoffman, K. M., Peterson, A. L., Lando, H.
A., Shelton, S., & Haddock, C. K. 2008. Smoking and Deployment: Perspectives
of Junior-Enlisted U.S. Air Force and U.S. Army Personnel and Their Supervisors. –
Military Medicine, 173, pp. 441–447.
17
Stein, R. J., Pyle, S. A., Haddock, C. K., Poston, W. S. C., Bray, R., & Williams, J. 2008. Reported stress and its relationship to tobacco use among U.S. military personnel. – Military Medicine, 173, pp. 271–277.
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Unfortunately, not much can be found about the lastingness of postdeployment changes in smoking behaviour. One survey where the
persistence of this behaviour is described indicates noticeable differences
among subgroups: a larger percentage of Army personnel began or increased
their cigarette smoking one year after having deployed than stopped or
reduced, whereas the opposite was reported for the other services9.

TOBACCO USE AND MILITARY FITNESS
Clinical studies have reported that cigarette use is associated with a lower
functional status18 and a lower exercise tolerance among young adult
people19, 20. Smoking has also been found to be a consistent and strong
predictor of the lack of fitness for military duty, operationalized e.g. in
measures of physical health, mental health, substance abuse, and legal
problems and of the occurrence of medical problems in training. It is even
suggested that smoking be considered as a negative marker of readiness and
be included in the services’ fitness evaluations21, 22. Considering the
frequency of injury incidents in training23 and in infantry duties24 related to
cigarette smoking, it has been cited as an independent risk factor for both
18

Eriksen, W., Natwig, B., Rutle, O, & Bruusgard, D. 1999. Smoking and
functional status of young adults. – Scandinavian Journal of Primary Health Care,
17, pp. 174–179.
19
Papathanasiou, G., Georgakopoulos, D., Georgoudis, G., Spyropoulos, P.,
Perrea, D., Evangelou, A. 2007. Effects of chronic smoking on exercise tolerance
and on heart rate-systolic blood pressure product in young healthy adults. – European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 14, pp. 646–652.
20
Kimura, Y., Nakamoto, Y., Shitama, H., Ohmine, S., Ide M., & Hashisuka,
K. 2007. Influence of moderate smoking on physical fitness and local muscle
oxygenation profile during incremental exercise. – Journal of UOEH, 29, pp. 149–
158.
21
Haddock, C.K., Pyle, S. A., Poston, W. S. C., Bray, R. M., & Stein, R. J.
2007. Smoking and Body Weight as Markers of Fitness for Duty among U.S.
Military Personnel. – Military Medicine, 172, pp. 527–532.
22
Snoddy, R. O., & Henderson, J. M. 1994. Predictors on basic infantry training
success. – Military Medicine, 159, pp. 616–622.
23
Reynolds, K. L., Heckel, H. A., Witt, C. E., Martin, J. W., Polland, J. A.,
Knapik, J. J., & Jones, B. H. 1994. Cigarette smoking, physical fitness, and
injuries in infantry soldiers. – American Journal of Preventive Medicine, 10, pp.
145–150.
24
Reynolds, K. L., White, J. S., Knapik, J. J., Witt, C. E., & Amoroso, P. J.
1999. Injuries and risk factors in a 100-mile (161-km) infantry road march. –
Preventive Medicine, 28, pp. 167–173.
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men and women25. Similar findings about the harmful effect of cigarette
smoking on physical fitness and readiness are described among U.S. Navy
personnel26.
It is shown that cigarette smoking adversely impacts troop readiness with
increasing time off from duty27, leading to poorer visual acuity28, and
together the exposure to fine dust being possibly related with the acute
eosinophilic pneumonia29. However, the decreased fitness during a military
exercise, even in harsh environments and in combination with poor dietary
habits30, is not clearly and explicitly identified. Study results remain
controversial about the harmful effects of smokeless tobacco as well. On the
one hand, there are results showing that using smokeless tobacco is an
independent risk factor for injury proneness31, that it has a detrimental effect
on visuo-motor performance32, and that it is associated with hypercholesterolemia33 and higher blood pressure34. On the other hand, results

25

Knapik, J. J., Sharp, M. A., Canham-Chervak, M., Hauret, K., Patton, J. F.,
& Jones, B. H. 2001. Risk factors for training-related injuries among men and women in basic combat training. – Medicine and Science in Sports Exercise, 33, pp.
946–954.
26
Van Orden, K. F., & Nice, D. S. 2008. National security interests at the naval
health research center. – Mangelsdorff, A. D. (Ed.). Psychology in the service of
national security. Washington DC: American Psychological Association, pp. 55–70.
27
Zadoo, V., Fengler, S., & Catteson, M. 1993. The effects of alcohol and tobacco use on troop readiness. –Military Medicine, 158, pp. 480–484.
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Sharma, R. R. 2009. Visual effect of long-term active smoking: Are air-crew
flying NVG aided missions at a disadvantage? Paper presented at 57-th International
Congress of Aviation and Space Medicine, Zagreb.
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F., Smoak, B. L., Carr, W. W., & Petruccelli, B. P. 2004. Acute eosinophilic
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Australian Combat Rations on Military Personnel after a Medium-Term Field
Exercise. <http://handle.dtic.mil/100.2/ADA399668>, (10.08.2009).
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factors. – Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 7, pp. 304–311.
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Contreras-Vidal, J. L., Van den Heuvel, C. E., Teulings, H. L., & Stelmach,
G. E. 1999. Visuo-motor adaptation in smokeless tobacco users. – Nicotine & Tobacco Research, 1, pp. 219–227.
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Tucker, L. A. 1989. Use of smokeless tobacco, cigarette smoking, and hypercholesterolemia. – American Journal of Public Health, 79, pp. 1048–1050.
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indicate that even the long-term use of smokeless tobacco does not significantly influence exercise capacity35. However, even while physical
performance may remain unaffected, there is an increased risk of all kinds of
oral problems for users36,37 and a negative effect on performance caused by
deprivation symptoms, such as increased reaction time, self-rated withdrawal
and decreased heart rate38.
Military fitness is not only about physical health and hardiness. Several
studies have reported the association between cigarette smoking and
psychiatric illnesses. For currently enlisted personnel, smoking is found to
be one of the factors predictive of hospitalization for mental health
disorders39. Regarding psychiatric illness research, in the target group with
posttraumatic stress disorder (PTSD) or major depression, there is a higher
prevalence of smoking. It refers to possible self-medication caused by the
alleviating effect of nicotine on some symptoms like arousal, numbness, or
detachment, which are related to these disorders40. The fact that poor mental
health relates to failures in smoking cessation41 indicates that for those
people, quitting is even more difficult than for healthy people. It has also
been shown that the overall quality of life among veterans is affected by
poor health behaviours, even after controlling for the impact of co-morbid

34

Bolinder, G., & De Faire, U. 1998. Ambulatory 24-h blood pressure monitoring
in healthy, middle-aged smokeless tobacco users, smokers and non-tobacco users. –
American Journal of Hypertension, 11, pp. 1153–1163.
35
Bolinder, G., Noren, A., Wahren, J., & De Faire, U. 1997. Long-term use of
smokeless tobacco and physical performance in middle-aged men. – European Journal of Clinical Investigation, 27, pp. 427–433.
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Robertson, P. B., De Rouen, T. A., Ernster, V., Grady, D., Greene, J.,
Mancl, L., McDonald, D., & Wash, M. M. 1995. Smokeless tobacco use: how it
affects the performance of major league baseball players. – Journal of the American
Dental Association, 126, pp. 1115–1121.
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Robertson, P. B., Walsh, M. M., & Greene, J. C. 1997. Oral effects of smokeless tobacco use by professional baseball players. – Advances in Dental Research,
11, pp. 307–312.
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Keenan, R. M., Hatsukami, D. K., & Anton, D. J. 1989. The effects of shortterm smokeless tobacco deprivation on performance. – Psychopharmacology, 98,
pp. 126–130.
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Booth-Kevley, S., & Larson, G. E. 2005. Predictors of Psychiatric Hospitalization in the Navy. – Military Medicine, 170, pp. 87–93.
40
RAND Centre for Military Health Policy Research 2008. Invisible Wounds of
War. <http://www.rand.org>, (10.08.2009).
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medical conditions42. Taking a closer look at the average level of self care
among PTSD veterans, one can also observe quite low frequencies of
preventive health behaviours and increased risks for non-fatal strokes and
myocardial infarctions43.

INTERVENTION OPPORTUNITIES
Often there is more than one health risk behaviour, or kind of substance in
use, involved simultaneously44,45 and it is difficult to detect which of them is
responsible for the given disease or harm. The fact that usually several risky
behaviours are concurrently present is observable among teenagers in the
civil population46,47 as well as among the adult population in a military
environment (e.g. high-risk drinkers use seatbelts less frequently, are more
likely to exceed speed limits while driving and smoke more than 20
cigarettes per day). Therefore, intervention programs should be implemented
for all those behaviours (safe driving habits, smoking cessation, high-risk
drinking) and to be tailored to the specific needs of the group at highest
risk48. However, when expecting a positive change, one should be aware that
people do not alter several behaviours at the same time and efforts to modify

42

Borzecki, A. M., & Lee, A. 2005. Do poor health behaviours affect healthrelated quality of life and healthcare utilization among veterans? – Journal of
Ambulatory Care Management, 28, pp. 141–156.
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Medicine, 169, pp. 536–540.
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one kind of unhealthy behaviour into a healthy one will not necessarily
affect other risky behaviours49.
The struggle for a healthy lifestyle in the military is far from hopeless as
tobacco interventions aimed at smoking cessation have proven to be
effective among veterans50 as well as active duty military personnel51.
Exhausting list of evidence-based practices of tobacco-control programs and
activities are described in depth52, and clinical treatment approaches are
provided53. Still, more needs to be done to change the military culture, which
has been invoked as a kind of excuse for tobacco consumption (i.e. a means
for enhancing comfort or as a morale booster) in almost every article or
health report dealing with this population. It has been proven that social
influence encourages tobacco use54, and role models of smoking behaviour
in the military are strongly associated with the initiation and resumption of
smoking, even after adjusting for other known risk factors55. Consequently,
intervening with empty slogans or vague efforts is ineffective. Without
trying to modify the organisational culture, a persistent change in behaviour
can hardly be reached.
As an additional hidden menace to the culture of the Armed Forces,
military personnel form an attractive market segment for tobacco producers.
Manufacturers’ business interests are expressed in manipulative messages,

49
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51
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52
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openly directed to military members with high effectiveness56. This should
be taken into account when trying to protect military members from
(re)starting tobacco use and when elaborating the strategy for tobacco use
cessation. To reduce existing perverse incentives that lead to increased
tobacco consumption, an effective tobacco control policy in the Armed
Forces requires explicit implementation instructions and high-level
organisational support57. Extra attention should be paid to formulate segment-specific messages for military members that counteract effectively
against industry messages.

RECENT FINDINGS
A survey was conducted among two rotations of Estonian soldiers deployed
in Afghanistan to ascertain the change in their perceived general health and
smoking behaviour during the first three months of deployment as well as to
explore the relationship between declared changes in behaviour and the level
of psychological well-being reported58. The use of other tobacco products
such as snuff was not explored in this research. All respondents were white
males.
Soldiers (n=135) were asked if they had noticed a change in their (1)
general health; (2) seeking help from a physician; (3) being forced to stay
away from duty because of aches; (4) smoking behaviour; and (5) frequency
of physical fitness training compared with the period before deployment.
The questions of being a smoker versus non-smoker, and – if yes – the number of cigarettes smoked per day were not explicitly asked for. Nevertheless,
the smokers could be distinguished from the non-smokers through item x
shown below. Participants had three choices of answer to an item indicating
a change: 1) negative change, 2) positive change, or 3) no changes in the
health related aspect considered. Examples of items:
x. Compared with the period before deployment my smoking behaviour did …
(1) Increase;
(2) Decrease;
(3) Not change (did not start if non-smoker)
xx. Compared with the period before deployment my general health is …
(1) Worse;
56

Joseph, A. M., Muggli, M., Pearson, K. C., & Lando, H. 2005. The Cigarette
Manufacturers’ Efforts to Promote Tobacco to the U.S. Military. – Military Medicine, 170, pp. 874–880.
57
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(2) Better;
(3) Unchanged
To assess psychological well-being, we asked them to fill out the well-being
questionnaire World Health Organization-Five Well-Being Index (WHO5)59. For both rotations, a survey was administered in the middle of their
deployment (being May and August 2008 respectively) on their way to Rest
& Recuperation60 in Estonia.
Most participants declared no changes in assessed health related aspects
in the middle of deployment (Fig. 1). Some negative trends were found in all
health related aspects but the second highest was for Smoking behaviour
(n=29) after frequency of Fitness training (n= 40). In terms of positive
change, we observed the highest change was for General health which was
evaluated more positively (better general health) at the mid deployment as
compared with the period before deployment.
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Figure 1. Dynamics of self-reported changes in health related aspects in the middle
of deployment
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The odds ratios in change (positive against negative changes) are also
very informative. If the number is higher than 1 then there are proportionally
more positive changes than negative ones; and if the number is lower than
one, then there are more negative changes as compared to the positive ones.
The odds ratio for General health is 3.55; this means that there are
approximately 3.5 times more positive changes than negative ones. On the
contrary, the odds ratio for Smoking behaviour is .30; in other words, there
are about three times more negative changes than positive ones.
The matrix presented in Table 1 shows correlations between healthrelated aspects measured among all respondents (n=135). Higher scores on
the scales indicate a positive change: better psychological well-being, better
general health, fewer visits to a physician, less excessive aches, decreased
smoking, and more physical fitness training. Hence, higher positive
correlations have a positive connotation. Results reveal that the correlations
between Smoking behaviour and Psychological well-being (r=.31), General
health (r=.36), and Aches (r=.28) are positive and significant (p < .01).
Notwithstanding the fact that correlations do not allow for any causal
relationship between the variables, the results show that the observed
negative changes in tobacco use (thus more smoking- see Figure 1) and in
general health is correlated with poorer psychological well-being during the
first three months of deployment.
Table 1. Correlations between psychological well-being and health aspects
Psy.WB Gen.Hlth
Seek.Phy
Ex. Aches Smoking
Psychological WB
–
General Health
.33*
–
–
Seeking a Physician
.11
.38*
.14
–
Excessive Aches
.25
.31*
.05
.28*
–
Smoking Behaviour
.31*
.36*
.21
.14
.21
Fitness Training
.04
.37*
Note. Psy.WB – Psychological Wellbeing, Gen.Hlth – General Health, Seek.Phy –
Seeking a Physician, Ex. Aches – Excessive Aches, Smoking – Smoking Behaviour
* p < .01

To have an understanding about the causal relationships, a regression
analysis was performed at first with Psychological well being as a criterion
and General Health related aspects as predictors. The solution reveals that
Psychological Well- Being is significantly (p= .00014) predicted in the first
place by General Health ( = .263) and in the second place by Smoking
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Behaviour ( = .200) (see Table 2). The full model accounts for 18% of the
total variance.
Table 2. Multiple regression results: predicting Psychological Well-being
β
General Health
.263
Seeking Physician
.005
Excessive Aches
.131
Smoking Behaviour
.200
Fitness Training
.121
*R= .422 R²= .178 F(5.126)=5.451 p = .00014

t (126)
2.636
0.056
1.507
2.243
–1.378

p
.009*
.955
.134
.027*
.171

Another regression analysis was conducted with Smoking Behaviour as a
criterion and Health related aspects as predictors. We found that Smoking
Behaviour is significantly (p= .00003) predicted by the perceived state of
General Health (β = .312) and being forced to stay away from duty because
of Excessive Aches (β = .212) (see Table 3). The full model described 18%
of total variance of Smoking Behaviour.
Table 3. Multiple Regression Results: Predicting Smoking Behaviour
β
General Health
.312
Seeking Physician
–.158
Excessive Aches
.212
Fitness Training
.077
*R= .424 R²= .179 F(4.130)=7.108 p = .00003

t(130)
3.371
–1.850
2.564
0.894

p
.001*
.067
.011*
.373

DISCUSSION
Findings from the empirical part of the review concur with the line of
previous research indicating that on deployments smoking behaviour is
increased. Together with the perceived state of general health, smoking
impacts a soldiers’ psychological well-being. It is shown that soldiers who
experience problems with their general health and whose smoking behaviour
becomes more frequent are more vulnerable to mental distress. On the other
hand smoking behaviour itself is predicted by the state of general health and
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presence of aches. It seems to be a closed circle of the afore mentioned self
medication where one problem is cured with the other and no easy solution
is available. Military personnel on deployments are relatively young.
Considering the remarkable time lag between tobacco use and its
consequences, we might expect the harm to become more disturbing among
older soldiers and among retired military members and veterans in terms of
restricting their everyday activities, impairing quality of life, and reducing
life expectancy.
There is a general decrease in the smoking behaviours of the Western
population, however, elevated smoking in the military increases during
deployment. As opposed to alcohol consumption or risky driving, there is no
such immediate impact of tobacco habits and the harm caused by those bad
habits like increased death, premature diseases, serious injury rates or severe
diseases found during the active service period. On active duty, the impact of
tobacco use on general health and specifically on military performance can
be defined rather more indirectly. However, this indirect impact (e.g. injury
proneness, deprivation symptoms, higher blood pressure, impaired visual
acuity) of tobacco related behaviour may still decrease troops’ fitness for
military operations and should be the target of performance enhancement
activities. Based on research recommended interventions include: (1)
working out intervention programs tailored to the specific needs of the group
at highest risk; (2) elaborating a strategy to modify the military culture
which encourages tobacco use; (3) developing an effective tobacco control
policy in the Armed Forces with explicit implementation instructions and
high-level organisational support; (4) formulating segment-specific
messages for military members that effectively counteract the messages
from the tobacco industries. Research has shown that, instead of pointing to
the manipulations of the tobacco industry or to the unhealthy effects of
tobacco use, there are four promising themes for tobacco control efforts in
the military. Messages to this population should emphasise that: (1) smoking
decreases one’s ability to positively influence others; (2) smoking increases
the chance that a military member will be discharged from the military
prematurely; (3) smoking lowers the readiness to fight and to win wars; and
(4) smokers are not as productive as other military personnel61.

ACKNOWLEDGEMENTS
61

Hoffman, K. M., Haddock, C. K., Poston, W. S. C., Taylor, J. E., Lando, H.
A., & Shelton, S. 2008. A formative examination of messages that discourage tobacco use among junior enlisted members of the United States military. – Nicotine
& Tobacco Research, 10, pp. 653–661.

ADVERSE EFFECTS OF TOBACCO USE

75

I thank Professor Jacques Mylle, PhD from Royal Military Academy of
Belgium, Behavioral Sciences Department, and Associate Professor CDR
RNLN Marten Meijer, PhD from Netherlands Defence Academy for their
review and express my gratitude for their helpful comments.

BIBILOGRAPHY
Arvey, S. R., & Malone, R. E. 2008. Advance and Retreat: Tobacco control policy
in the U.S. military. – Military Medicine, 173, pp. 985–991.
Bech, P., Olsen, L. R., Kjoller, M., & Rasmussen, N. K. 2003. Measuring wellbeing rather than the absence of distress symptoms: a comparison of the SF-36
Mental Health subscale and the WHO-Five Well-Being Scale. – International
Journal of Methods in Psychiatric Research, 12, pp. 85–91.
Beckham, J. C., Becker, M. E., Hamlett-Berry, K. W., Drury, P. D., Kang, H.
K., Wiley, M. T., Calhoun, P. S., Moore, S. D., Bright, M. A., & McFail, M.
E. 2008. Preliminary Findings from a Clinical Demonstration Project for Veterans Returning from Iraq or Afghanistan. – Military Medicine, 173, pp. 448–453.
Bolinder, G., & De Faire, U. 1998. Ambulatory 24-h blood pressure monitoring in
healthy, middle-aged smokeless tobacco users, smokers and non-tobacco users. –
American Journal of Hypertension, 11, pp. 1153–1163.
Bolinder, G., Noren, A., Wahren, J., & De Faire, U. 1997. Long-term use of
smokeless tobacco and physical performance in middle-aged men. – European
Journal of Clinical Investigation, 27, pp. 427–433.
Boos, J. C., & Coft, A. F. 2004. Smoking rates in the staff of a military field
hospital before and after wartime deployment. – Journal of the Royal Society of
Medicine, 97, pp. 20–22.
Booth-Kevley, S., & Larson, G., E. 2005. Predictors of Psychiatric Hospitalization
in the Navy. – Military Medicine, 170, pp. 87–93.
Borzecki, A. M., & Lee, A. 2005. Do poor health behaviours affect health-related
quality of life and healthcare utilization among veterans? – Journal of
Ambulatory Care Management, 28, pp. 141–156.
Bray, R. M., & Brown, J. M. 2008. Influence of military leaders, units, and
deployment on tobacco use. Paper presented at 50-th Annual conference of the
International Military Testing Association, Amsterdam. <www.imta.org>,
(10.08.2009).
Bray, R. M., Pemberton, M. R., Williams, J., Green, K. J., & Hunter, C. M.
2008. Peer and role model influences on cigarette smoking. Paper presented at
50-th Annual conference of the International Military Testing Association, Amsterdam. <www.imta.org>, (10.08.2009).
Buckley, T. C., Mozley, S. L., Bedard, M. A., Dewulf, A. C., & Greif, J. 2004.
Preventive health behaviours, physical morbidity, and health related role
functioning impairment in veterans with post-traumatic stress disorder. –
Military Medicine, 169, pp. 536–540.

76

MERLE PARMAK

Centres for Disease Control and Prevention 2008. Youth Risk Behaviour
Surveillance: United States. Surveillance Summaries, 2007. – Morbidity and
Mortality Weekly Report (MMWR), 2008, 57 (SS04).
<http://www.cdc.gov/mmwr>, (10.08.2009).
Contreras-Vidal, J. L., Van den Heuvel, C. E., Teulings, H. L., & Stelmach, G.
E. 1999. Visuo-motor adaptation in smokeless tobacco users. – Nicotine &
Tobacco Research, 1, pp. 219–227.
Defence Science and Technology Organisation Victoria (Australia) Aeronautical and Maritime Research Lab 2002. The Effect of Consumption of
Australian Combat Rations on Military Personnel after a Medium-Term Field
Exercise. <http://handle.dtic.mil/100.2/ADA399668>, (10.08.2009).
Directorate of Force Health Protection CF Health Services Group 2005.
Canadian Forces Health and Lifestyle Information Survey 2004. Regular Force
Report A-MD-015-FHP/AF-002.
Eriksen, W., Natwig, B., Rutle, O, & Bruusgard, D. 1999. Smoking and
functional status of young adults. – Scandinavian Journal of Primary Health
Care, 17, pp. 174–179.
Estonian National Institute for Health Development 2008. Prevalence of smoking
behaviour in Estonian Defence Forces (preliminary data).
Estonian National Institute for Health Development 2006. Health behaviour
among the Estonian adult population. <http://www2.tai.ee/uuringud>, (10.08.
2009).
Federman, B. E., Bray, M. B., & Kroutil, L. A. 2000. Relationships between
substance use and recent deployments among women and men in the military. –
Military Psychology, 12, pp. 205–220.
Guindon, G. E., & Boisclair, D. 2003. Past, current and future trends in tobacco
use. Washington, DC, World Bank. <http://www1.worldbank.org>, (10.08.
2009).
Haddock, C.K., Pyle, S. A., Poston, W. S. C., Bray, R. M., & Stein, R. J. 2007.
Smoking and Body Weight as Markers of Fitness for Duty among U.S. Military
Personnel. – Military Medicine, 172, pp. 527–532.
Heir, T., & Eide, G. Injury proneness undergoing a physical training programme:
smokeless tobacco use, higher age, and low levels of physical fitness are risk
factors. – Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 7, pp. 304–
311.
Hemmingsson, Kriebel, Tynelius, Rasmussen and Lundberg 2008. Adolescent
mental health predicts quitting smoking in adulthood: a longitudinal analysis. –
European Journal of Public Health, 18, pp. 66–70.
Hoffman, K. M., Haddock, C. K., Poston, W. S. C., Taylor, J. E., Lando, H. A.,
& Shelton, S. 2008. A formative examination of messages that discourage
tobacco use among junior enlisted members of the United States military. –
Nicotine & Tobacco Research, 10, pp. 653–661.
IOM (Institute of Medicine) 2009. Combating Tobacco Use in Military and Veteran Populations. New York, NY: The Guilford Press.
Joseph, A. M., Muggli, M., Pearson, K. C., & Lando, H. 2005. The Cigarette
Manufacturers’ Efforts to Promote Tobacco to the U.S. Military. – Military
Medicine, 170, pp. 874–880.

ADVERSE EFFECTS OF TOBACCO USE

77

Keenan, R. M., Hatsukami, D. K., & Anton, D. J. 1989. The effects of short-term
smokeless tobacco deprivation on performance. – Psychopharmacology, 98,
pp. 126–130.
Kimura, Y., Nakamoto, Y., Shitama, H., Ohmine, S., Ide M., & Hashisuka, K.
2007. Influence of moderate smoking on physical fitness and local muscle
oxygenation profile during incremental exercise. – Journal of UOEH, 29, pp.
149–158.
Knapik, J. J., Sharp, M. A., Canham-Chervak, M., Hauret, K., Patton, J. F., &
Jones, B. H. 2001. Risk factors for training-related injuries among men and
women in basic combat training. – Medicine and Science in Sports Exercise, 33,
pp. 946–954.
Morgan, B. J. 2001. Evaluation of an educational intervention for military tobacco
users. – Military Medicine, 166, pp. 1094–2004.
National Centre for Social Research 2007. Smoking, drinking and drug use among
young people in England in 2006. <http://www.ic.nhs.uk>, (10.08.2009).
Naval Health Research Centre 1998. Relationships Among Changes in Health
Behaviours in a Six-Year U.S. Navy Cohort.
Nelson, J. P., & Pederson, L. L. 2008. Military tobacco use: A synthesis of the
literature on prevalence, factors related to use and cessation interventions. –
Nicotine & Tobacco Research, 10, pp. 775–790.
Papathanasiou, G., Georgakopoulos, D., Georgoudis, G., Spyropoulos, P.,
Perrea, D., Evangelou, A. 2007. Effects of chronic smoking on exercise
tolerance and on heart rate-systolic blood pressure product in young healthy
adults. – European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 14,
pp. 646–652.
Pesa, J. A. 1998. The association between smoking and unhealthy behaviours
among national sample of Mexican-American adolescents. – The Journal of
School Health, 68, pp. 376–380.
Peterson, A. L., Severson, H., H., Andrews, J. A., Gott, S. P., Cigrang, J. A.,
Gordon, J. S., Hunter, C. M., & Martin, G. C. 2007. Smokeless tobacco use in
military personnel. – Military Medicine, 172, pp. 1300–1305.
Peterson. L. P. 2006. Clinical health psychology and behavioural medicine in
military healthcare settings. – Kennedy, C. H. &. Zillmer, E. A. (Eds.). Military
psychology: Clinical and Operational Applications. Washington, DC: American
Psychological Association, pp. 74–104.
Poston, W. S. C., Taylor, J. E., Hoffman, K. M., Peterson, A. L., Lando, H. A.,
Shelton, S., & Haddock, C. K. 2008. Smoking and Deployment: Perspectives
of Junior-Enlisted U.S. Air Force and U.S. Army Personnel and Their Supervisors. – Military Medicine, 173, pp. 441–447.
RAND Centre for Military Health Policy Research 2008. Invisible Wounds of
War. <http://www.rand.org>, (10.08.2009).
Reynolds, K L., Heckel, H. A., Witt, C. E., Martin, J. W., Polland, J. A.,
Knapik, J. J., & Jones, B. H. 1994. Cigarette smoking, physical fitness, and
injuries in infantry soldiers. – American Journal of Preventive Medicine, 10,
pp. 145–150.

78

MERLE PARMAK

Reynolds, K. L., White, J. S., Knapik, J. J., Witt, C. E., & Amoroso, P. J. 1999.
Injuries and risk factors in a 100-mile (161-km) infantry road march. –
Preventive Medicine, 28, pp. 167–173.
Robertson, P. B., De Rouen, T. A., Ernster, V., Grady, D., Greene, J., Mancl,
L., McDonald, D., & Wash, M. M. 1995. Smokeless tobacco use: how it affects
the performance of major league baseball players. – Journal of the American
Dental Association, 126, pp. 1115–1121.
Robertson, P. B., Walsh, M. M., & Greene, J. C. 1997. Oral effects of smokeless
tobacco use by professional baseball players. – Advances in Dental Research, 11,
pp. 307–312.
RTI International 2006. 2005 Department of Defence Survey of Health Related
Behaviours among Active Duty Military Personnel. RTI/7841/106-FR.
Sharma, R. R. 2009. Visual effect of long-term active smoking: Are air-crew flying
NVG aided missions at a disadvantage? Paper presented at 57-th International
Congress of Aviation and Space Medicine, Zagreb.
Shorr, A. F., Scoville, S. L., Cersovsky, S. B., Shanks, G. D., Ockenhouse, C. F.,
Smoak, B. L., Carr, W. W., & Petruccelli, B. P. 2004. Acute eosinophilic
pneumonia among US Military personnel deployed in or near Iraq. – The Journal
Of The American Medical Association, 292, pp. 2997–3005.
Snoddy, R. O., & Henderson, J. M. 1994. Predictors on basic infantry training
success. Military Medicine, 159, 616 – 622.
Stein, R. J., Pyle, S. A., Haddock, C. K., Poston, W. S. C., Bray, R., & Williams,
J. 2008. Reported stress and its relationship to tobacco use among U.S. military
personnel. – Military Medicine, 173, pp. 271–277.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration 2006. Results from
the 2005 National Survey on Drug Use and Health: National Findings [Office of
Applied Studies, NSDUH Series H-30, DHHS Publication No. SMA 06-4194].
Rockville, MD. <http://www.samhsa.gov>, (10.08.2009).
Zadoo, V., Fengler, S., & Catteson, M. 1993. The effects of alcohol and tobacco
use on troop readiness. – Military Medicine, 158, pp. 480–484.
The Information NHS Centre Lifestyles Statistics 2008. The health survey for
England 2006. <http://www.ic.nhs.uk>, (10.08.2009).
Tucker, L. A. 1989. Use of smokeless tobacco, cigarette smoking, and hypercholesterolemia. – American Journal of Public Health, 79, pp. 1048–1050.
Van Orden, K. F., & Nice, D. S. 2008. National security interests at the naval
health research center. – Mangelsdorff, A. D. (Ed.). Psychology in the service of
national security. Washington DC: American Psychological Association, pp. 55–
70.
WHO Regional Office for Europe 2007. The European Tobacco Control Report.
<http://www.euro.who.int>, (10.08.2009).
WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2008. The MPOWER package,
Geneva, World Health Organization. <http://www.who.int>, (10.08.2009).
WHO The World Health Report 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life.
<http://www.who.int/whr>, (10.08.2009).
Williams, J. O., Bell, N. S., & Amoroso, P. J. 2002. Drinking and other risk taking
behaviours of enlisted male soldiers in the US Army. – Work, 18, pp. 141–150.

ADVERSE EFFECTS OF TOBACCO USE

79

World Health Statistics 2008. Part 1. Ten highlights in health statistics. Reducing
deaths from tobacco.
<http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS08_Part1.pdf>, (10.08.2009)

Lt MERLE PARMAK, MSc
Research Psychologist, Center for Applied Studies, Estonian National
Defence College

THE INFLUENCE
OF PROBLEM SOLVING ON STUDYING
EFFECTIVENESS IN PHYSICS
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ABSTRACT
This study reports the outcomes of a research, the purpose of which was to
establish how solving dispersed data problems can affect studying effectiveness in physics. Data were collected through pre-tests and post-tests for students and questionnaires for teachers. The authors of this article created a
new type of problem with superfluous or nonsufficient data that has been
offered for solving: so-called dispersed data problems.
The results showed that solving dispersed data problems increases studying effectiveness in physics.
Key words: Solving Physics Problems, Real-life problem solving, Dispersed Data Problems Empirical study.

INTRODUCTION
The popularity of exact science has declined both in Estonia and abroad.
How is it possible to motivate students and increase their studying effectiveness? There are several possibilities for this. One of the most widely used is
solving problems.
Solving problems plays a major role in studying physics. E.g. Rolf
Plotzner (1994) argues that the most efficient way of studying physics is
independent solving of less complicated problems. Many researchers (Styer,
1998; Bolton, 1997) complain that students solve problems mostly mechanically, not giving a thought to the contents. In this case, the objective is to
reach the right number called the answer by using provided numbers. The
classical problem solving methods (Reif, 1995; Heller, Keith & Anderson,
1992) prescribe repetition of physical quantities, units of measurements;
learns and practices converting of units; repeats laws and remembers respective mathematical models or formulae; learns to analyze physical problems
and solve them.
1
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Problem solving also plays an important role in developing regulative and
transformative skills. The transformative skills are: observing the problem;
questioning; hypothesizing; planning investigations; investigating; analyzing
and interpreting data; communicating results. The regulative skills are: planning; monitoring; evaluating one’s studying (De Jong & Njoo, 1992; De
Corte & Linn, 2003).
Problem solving requires application of a previously learned theory by
the solver (Heller, Keith & Anderson, 1992; Heller & Hollabaugh, 1992;
Fuller, 1982). This requires analytical capacity and a capacity to analyze a
problem and to solve it.
Although scientists and teachers are convinced that solving problems is
very beneficial for learning, students, nevertheless, are not. The objective for
them is not studying physics but finding the right answer. In real life, unfortunately, the text of the problem prompts the quantities, then respective “letters” are remembered or looked up, and then the formulae where these “letters” occur are used. Often students consider the case of a “letter” to be irrelevant. They express the necessary letter of the quantity to be found, and
then insert the numbers into the formula, and – problem solved! (Ganina &
Voolaid, 2005).
Solving problems this way does not fulfil any of the aforesaid objectives.
This kind of solving is facilitated by a circumstance that amount of data provided for traditional physics problem is limited to actual solving needs. But
it is not the case in real life.
In order to facilitate deep learning, so-called dispersed data problems
(hereinafter DDP) can be used.
The research target of this paper was to establish how solving dispersed
data problems can affect studying effectiveness in physics. New types of
physics problems have been elaborated for the purposes of this paper.
The goal of research is to experimentally monitor the impact of dispersed data problems on Physics studying effectiveness
Research hypothesis. Dispersed data problems increase studying effectiveness because these are closely related to real life, make students analyze
the situation and find a suitable strategy for solving. All this increases studying effectiveness.

METHODOLOGY OF RESEARCH
Theoretical basis
Problem solving is an integral part of most physics courses. Many teachers
would like their students to learn to use physics principles and concepts to
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solve problems. However, experienced teachers know that this is a difficult
task.
Various researchers offer their strategies for solving problems, and there
are different theories how to make solving problems more effective. There
are some examples hereinafter.
Dan Styer (2002) argues that solving a physics problem usually breaks
down into three stages, and offers a following method of solving: 1) Strategy
design (Classify the problem by its method of solution; Summarize the situation with a diagram; Keep the goal in sight (perhaps by writing it down). 2)
Execution tactics (Work with symbols; Keep packets of related variables
together; Be neat and organized; Keep it simple. 3) Answer checking (Dimensionally consistent? Numerically reasonable (including sign)? Algebraically possible? (Example: no imaginary or infinite answers.) Functionally
reasonable? (Example: greater range with greater initial speed.) Check special cases and symmetry. Report numbers with units specified and with reasonable significant figures.)
Hollabaugh (1993) finds that two factors can help make student a better
physics problem solver. First of all, student must know and understand the
principles of physics. Secondly, student must have a strategy for applying
these principles to new situations in which physics can be helpful. He calls
these situations problems. Hollabaugh mentions that many students say, “I
understand the material, I just can’t do the problems.” He thinks that in this
case maybe student needs to develop here problem-solving skills, but to that
must have necessary strategies. Heller & Hollabaugh (1992) state that as
with so many other studying activities, it is useful to break a problem solving
strategy into major and minor steps. They outline five major steps of they
strategy: Focus the Problem, Physics Description, Plan a Solution, Execute
the Plan, and Evaluate the Solution.
Harvey Mudd (1997) recommends the following steps when solving
problems:
1. Draw as many diagrams of the situation described in the problem statement as are necessary to make the situation and your analysis clear.
2. Read the entire question or problem as many times as necessary to be
confident that you know precisely what is being asked in each section.
Make a mental note whether the same intermediate quantity will figure in
several calculations.
3. In force problems, isolate the appropriate components of the system and
sketch a force diagram for them. Put a coordinate system on each diagram. Deduce the appropriate equations of motion. In other problems,
cite the appropriate laws and relations, and justify the equations you deduce where necessary. Be certain that all symbols you use have been defined, either by context or explicitly.
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4. Complete the algebra using symbols; outline your formula. If no values
have been provided, check your formula using dimensional analysis. If
values have been provided, substitute them into the formula, being sure to
respect their precision and units. Compute the requested value. Round
your answer to the precision of the least precise given value upon which
your result depends.
5. Look at your answers and ask if they make physical sense. If they don’t,
go back over the calculation. Check the formula to be sure that it displays
the appropriate dependencies on the givens.
Five-step algorithmic structure developed by USA Physics educators from
Minnesota University (USA) work extensively on studying different problem solving strategies and skills. One of these researchers, Patricia Heller
(1992) offers the five step strategy of problem solving: (1) Visualize the
problem: In this step learner develops a qualitative description of the problem; visualizes the events described in the problem using a sketch; writes
down a simple statement of what to be found out; writes down the physics
ideas which might be useful in the problem and describes the approach to be
used. (2) Describe a problem in physics terms (physics descriptions); (3)
Plan a solution; (4) Execute the plan and (5) Check and evaluate the answer.
If we look carefully at all problem-solving strategies presented above, it
becomes clear that the previously mentioned algorithmic structures have
similar steps of problem solving.
Some researchers argue that today classic methods are not effective any
longer. Results from Physics Education Research (PER), however, demonstrate that traditional ways of teaching with problem solving are inefficient
and ineffective for promoting true physics expertise Gerace and Beatty
(2005). PER findings give rise to a perspective on physics expertise, studying, and problem solving that can illuminate the reasons why problem solving in traditional instruction fares poorly and suggest remedies. At the heart
of the remedies lies a rethinking of the instructional model in which teachers
focus less on presenting subject material and more on engineering studying
experiences and guiding students’ studying efforts, while students strive to
become active, selfmonitoring constructors of knowledge.
Jill H. Larkin; F. Reif (1979) says that these studies show that an inexperienced student tends to solve a problem by assembling individual equations.
By contrast, an expert solves a problem by a process of successive refinements, first describing the main problem features by seemingly vague words
or pictures, and only later considering the problem in greater detail in more
mathematical language.
David P. Maloney (1994) finds that traditional textbook problems helped
us learn physics not because solving such problems is the best way to learn
physics, but because we were motivated to use them to help us learn. Recent
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work in physics education research has led to several ideas for alternative
problem structures, or alternative ways to approach traditional problems;
these have been shown to be more productive for focusing students’
attention on the conceptual basis of problem solving.
While agreeing with the aforesaid, we hereby still outline our own approach. Solving a problem in physics consists of two parts: physical and
mathematical. In the physical part, it is necessary to gain an overview of the
situation first: what exactly takes place, and how. Then the problem solver
makes simplifications, selects between models, applies appropriate formulae,
and prepares necessary calculations. After solving, the student must assess
the accuracy and feasibility of the result. This is when the problem is essentially being solved.
In the mathematical part, the problem-solver converts formulae, calculates equations, converts units of measurement, and calculates the necessary
value. This is the formal solution of the problem.
Often enough the physical part is limited only to finding suitable formulae and preparing equations. The mathematical part is considered to be more
relevant as it is easier to check out. But in studying physics, it is just the
physical part that is relevant (Ganina & Voolaid, 2007).
In fact, the starting point should be an overview of the situation, accompanied by an illustrating sketch if necessary. Then, suitable models for depicting the situation should be chosen: e.g. uniform or non-uniform motion,
background body, whether or not air impedance should be taken into account
or not, etc. Then there should be a discussion on if it is necessary to draw up
an equation or not, can any of the values be considered as equal for preparing the equation, etc (Aleven & Koedinger, 2002; Ganina & Voolaid, 2005).
How could we achieve the position that physics problem solving would
help students to actually learn physics not just skills of manipulating formulae? We argue that the easiest and cheapest way to increase the efficiency
and popularity of studying physics is to solve a new type of problem. The
novelty of our problems lies in separating the data from the text of the problem, and presenting more or less data than necessary for the solution. We
call these problems Dispersed Data Problems (DDP).
Some other researchers also noticed that solving the problem depends
largely on the form of the question and interpretation of basic data (Neuman
& Leibowitz, 2000, Palincsar & Brown, 1984).
Below we present the study, in which we have tried to find out the impact
of DDP on studying effectiveness.
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Methods of Research
Research involved assessment of scientific literature, empirical study, tests
for students and questionnaires for teachers, observation, statistical examination of data.
Sample and Respondents of Research
620 pupils from Estonian secondary schools participated in the empirical
study.
Design of Research
During the 2007/2008 academic years, we conducted research in order to
establish whether dispersed data problems increases studying effectiveness
or not. The research is still under way, with 620 students (upper secondary
grades from 10th to 12th) participating from 14 schools all over Estonia: 10th
grade: 286 students; 11th grade – 236 students, and 12th grade – 98 students.
14 teachers participated in the research, and they were introduced to new
type of problems and possible ways of solving before the empirical study
started. The teachers also gave information on the methods that they had
used with their group or class before the post-test.
When piloting, we used a so-called comfort sample, that is, schools and
teachers who had a record of good collaboration with us, who had always
carried out experiments and submitted results. To randomise the results, the
authors of this thesis were not involved in carrying out experiments and/or
supervising them at schools. We proposed that the teachers use frontal solving (the teacher himself/herself playing the active role), use pair work and
group work (where the students play an active and decisive role, and the
teacher is a mere advisor). It was possible to use formulae, workbooks,
course books, handbooks, and online resources while solving the problems.
These options were used by teachers according to their needs.
Prior to introducing a new topic, a multiple answer pre-test on this topic
was taken by the students. The students were divided into a control group
and an experimental group. The difference in the teaching was that the control group solved classic problems, and the experimental group solved the
DDP. The number of problems solved in both groups was the same. After
studying the topic there was a post-test. During solving DDP problems or
after that the students had an opportunity to express their opinion on the
problems either in writing or orally. The teachers collected these opinions,
noting also the date of the submission.
Tests were prepared by topics and the questions varied in composition:
one portion of these tests checked the knowledge and understanding of
physical quantities, units of measurements and concepts, so-called knowledge portion; the rest checked problem-solving and drawing conclusions –
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so-called skills portion. The questions in the test are based on the Estonian
National Curriculum in Physics and National Examination in Physics (National Examinations and Qualifications Centre of Estonia, 2008). For every
questions of the test, we asked students to substantiate why they had chosen
this specific answer. Correct substantiation involved the right solving path,
right pattern, right conversion, or inference. The tests consisted of 10 multiple choice questions with 4 to 6 possible answers. The time limit for the test
was 30 minutes, use of additional materials and the calculator was not allowed. The experiment involved the topics of mechanics, thermodynamics
and electromagnetism as it is easy to practice problems that are related to
everyday life with these topics.
DDP consists of a description of a situation and a question. Basic data are
dispersed, and there is either more or less data than required. Our concept
was that there is never just-the-right-amount of data in real-life situations. As
a rule, there is a need to look or ask for more. It is also necessary to decide
whether or not use all data or leave unnecessary facts aside. It is only natural
that solving this kind of problems takes more time but we consider every
moment of it be worthwhile for the students: they learn to analyze, to find
correlations and interdependency, and thus memorize more.
Theoretical basis for preparing problems is the same as preparing the
classical physics problems: subject-based, didactical, practical, etc (Reif,
1995; Heller, Keith & Anderson, 1992). Our addition is the superfluous or
nonsufficient data that enables students to analyze the situation and pick the
relevant data. These give necessary experiences for everyday life as the new
type of problems are related to real life situations.
Characteristics of DDP:
‒ Students find the situation familiar or easily projected.
‒ All bodies occurring in the problems are real, that is – all have a name,
specific shape and form, mass, volume, color, etc.
‒ All parameters for equipment occurring in the problems are taken from
their user manuals (specifications).
‒ There are superfluous data present in the problems, but there can also be
something missing. This will be announced before solving. Students must
find the missing data from a reference book, Internet or ask their teacher.
‒ Description of the situation is given without numeric data. Numbers are
presented separately at the end of the problem.
While analyzing the problem, students have to use abstract thinking, idealize
objects and phenomena, find relevant processes, search for additional data
(from memory, textbook, handbook, the Internet, etc), cast aside superfluous
data and conditions which do not significantly affect the result, etc. It is
important to notice that the simplified model would not lose the relevant
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characteristics of the bodies and phenomena that could lead to wrong, unrealistic results.
When solving the problem the student has to analyze the data and the
problem; prepare/draw up a model/layout; code the data and convert the
units; idealize features and phenomena; search for addition data; reject superfluous data; reject additional conditions; select the model of solving and
ways of solving; select formulae; prepare equations; solve the problems;
interpret and present the results.
We arranged the new problems into three sections:
1) Ordinary question in an unusual circumstance
2) Unusual question in an ordinary circumstance
3) Ordinary question in an ordinary circumstance
An example of a problem in the first section:
I received a letter from a friend in the US where he mentions that
mowing the lawn is time-consuming but is fortunately inexpensive. The
power consumed by the lawn mower costs only 80 cents per one mowing session.
How big a lawn can be mowed for this money in Estonia? (Can
you mow your summer cottage lawn for this amount?)
Data: From the user manual of the mower: engine capacity
1,6 kW, mowing range 48 cm, rotation speed 2880 rotations/per minute, mass 16 kg, noise 96 dB, the price 1550 EEK.
Average speed of the mower 3.6 km/h, average force to move the
mower 80N.
The student’s possible line of thought.
We know only how much it costs. It is the sum for power consumption. The
problem: do we pay for the time of consuming electricity, for work done, or
used power? If this is clear, another problem arises: how do we find the
amount of work? This is dependent on the price of electricity. Let us simplify by assuming that the price for electricity in Estonia and the US is the
same. The problem: how much is 0.8 USD in EEK? I learned how much is
to be paid for work done. A problem: How much work can be done for this
money? Etc, etc.
After solving it, the truthfulness of the result should be checked. An expert advice from the father, friend or teacher is welcomed.
After solving the problem it appears that the frequency, mass, noise level,
price and force are unnecessary data.
The students muster considerably more knowledge and skills solving
these problems in comparison to solving the traditional problems.
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Our problems had a varied content and level of difficulty, and the teacher
had a sufficient choice of material. Thus we aimed at avoiding the probable
influence of specific problems on the post-test results.
At the same time, we asked the teachers and students to express their
opinion about the method. It appeared that most of the students (about 80%)
were apprehensive about the dispersed data problems – they could not and
would not solve this type of problems. Teachers also experienced difficulties
as they had no prior practice of studying new type of problems.
It is appropriate to mention here, beforehand, that the method gave best
results when students worked in groups. We proposed that teachers use frontal solving (the teacher himself/herself playing an active role), use pair work
and group work (where the students play an active and decisive role, and the
teacher is a mere advisor). It was possible to use formulas, workbooks,
course books, reference books and online resources while solving the problems.
We argue that solving DDP increases studying efficiency as superfluous
or nonsufficient data forces the student to analyze the situation, that is – to
use the physical component when solving. Solving takes up more time but
we think that the process facilitates retention in long-term memory (as
shown by our initial, unprocessed research results).

RESULTS OF RESEARCH
In the table below, we have recorded the pre-test and post-test results.
Table 1. Means (M) and standard deviation (SD) by treatment and gender on the
100-point scale.
Groups
Experimental
Control

gender
Male
Female
total
Male
Female
total

n
156
144
300
158
162
320

Pre-test
M
SD
38.4 2.7
42.3 3.3
40.4 3.7
40.1 3.0
38.5 3.1
39.3 3.3

Post-test
M
SD
81.2
4.3
71.4
3.8
4.4
76.3
60.1
3.5
58.6
3.7
3.2
59.4

Gain
+42.8
+29.2
+36.0
+20,0
+20.2
+20.1

As you can see from the table, solving the DDP enables an increase in teaching efficiency by 36% on the average.
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The results of our questionnaire indicated that after the experiment ended,
78% of the students evaluated the new type of problems highly despite the
fact that 80% of them did not like the unconventional problems at the beginning (as mentioned hereinbefore).
In order to establish which factor – whether the presentation of the data
separately from the text of the problem, or insufficient/superfluous data – is
dominant in changing studying effectiveness, additional experiments were
carried out. We presented one and the same problem in two different ways.
In once case, the data had been embedded in the text, in the other case, the
data was separately at the end of the text. The results proved that the separate
data presentation increased effectiveness ca 5–6%. Most probably the students envision the situation more vividly if there are no distracting numbers
in the text.
Correlation coefficients were calculated to find possible correlations between students’ gender and pre-test and post-test results in experimental and
control group.
Our data very clearly demonstrate a strong correlation (r=0.84, p<0.05)
between two factors: type of the problem, and results of the post-test. Thus,
solving DDP has a deep effect on studying efficiency in physics.
Correlations and their significance are presented in Table 2.
Table 2. Correlation coefficients between students’ satisfaction with the problem
type, and their gender, results of the pre-test and post-test. Correlations with a medium and string effect have grey background (p<0.5).

Gender
Type of the problem
Grade

suitability of the
problem
0.72
0.20
0.54

pre-test result

post-test result

–0.08
0.07
–0.19

0.22
0.84
0.03

Table 2 indicates that DDP was better suited for older grades (r=0.54). At
this stage of the research we cannot specify the reason which may be that the
older students have better analysis skills and are able to make use of their
experience in learning.
Male students were more in favour of dispersed data problems than female
students (r=0.72, p<0.01).
Our results indicate the higher effectiveness of new type problems compared to the classical problems. The results are trustworthy as the deviation
is considerably higher than standard deviation. But these results need to be
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tested with a larger sample and also in other fields of physics. Also at different school levels – this method may not be suitable for all age groups.

DISCUSSION
The results of the research proved that solving DDP increases studying effectiveness in physics. As said before, this pedagogical experiment used a
new type of problems where – differently from classic problems – there were
more or less initial data than necessary for solving. The data had been presented separately from the problem text. The new type problems were divided into three sections: ordinary question in an unusual circumstance; unusual question in an ordinary circumstance, and ordinary question in an ordinary circumstance.
Students had very different opinions on dispersed data problems: there
were those who did not like the problems at all; there were those who said
that such problems made them think, analyze and will be more useful in their
future lives than traditional problems where all the required data have been
given. The results of our questionnaire indicated that 78% of the respondents
evaluated the new type of problems highly.
Teachers had also difficulties with the new problems at the beginning:
they did not have prior experience and were apprehensive of the problems,
fearing that these take up too much time during the lesson, and that they lack
focus. At the end of our pedagogical experiment, the teachers had changed
their opinion:
Many of them argued that solving DDP takes up more time than classic
calculation problems, but students had more serious attitude towards DDP
and thus were engaged in deeper learning.

CONCLUSION
The research target of this paper was to establish how solving dispersed data
problems can affect studying effectiveness in physics. For this purpose, a
new type of problem, so-called dispersed data problems were prepared –
with considerably more or less initial data than required. This creates an
affinity between problems and real life. The results showed that solving dispersed data problems increases studying effectiveness in physics by 36% on
the average. Teachers may be recommended to use problems like DDP while
almost all traditional problems can be used for this purpose, with additional
data from everyday life.
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KOGUVA MAAVABAD
LIIVIMAA VASALLITEENISTUSE
JA 16. SAJANDI SÕDADE KONTEKSTIS
ANDRES PARVE
■

Siinse artikli eesmärgiks on näidata, et ajalookirjutuses tavaliselt vaid postivedajaks degradeeritud Schmuulide-Smuulide suguvõsa esivanem Koguva
Hansken oli eestlasest väikeläänimees. Orduvasallina lasusid temal ja tema
järglastel eeldatavasti ka sõjalist laadi kohustused, mis muutusid eriti oluliseks Eestit 16. sajandi teisel poolel tabanud sõdades. Taoline probleemipüstitus eeldab omakorda Vana-Liivimaal kehtinud lääniõigus(t)e, vasalliteenistuse ja vasalkonna eestlaste või eesti päritolu isikute põhjalikumat käsitlemist.

KOGUVA HANSKENI LÄÄNIKIRI
Koguva on kaunis rannaküla Muhumaa looderannikul Väikese väina ääres.
Küla nime on esmakordselt mainitud aastal 1532, mil Saksa Ordu Liivimaa
haru (edaspidi Liivi ordu) ordumeister Wolter von Plettenberg1 läänistas
Schmuulide-Smuulide suguvõsa esivanemale Hanskenile Väikese väina
ääres 2,5 adramaad. 16. sajandi sõdades sai Muhumaa rängalt kannatada.
Lisaks rüüsteretkedele, ikaldustele, näljahädadele ja katkule tuli maahärradele tasuda ka verekümnist. Sõjakannatustele vaatamata elasid Hanskeni
järglased – Koguva maavabad – Liivi sõja (1558–1583), Kalmari sõja
(1611–1613) ja hilisema Põhjasõja (1700–1721) sündmused üle ning “/…/
pärisid põlvest põlve vabaduskirjaga annetatud omaenese maa ja mäletasid
sajandite taha oma sugu ja surnuid, majaasemeid ja kaevusid, titeallikaid ja
ohvrikive, hiidvägilasi ja arstimissõnu, tabusid ja tõsilugusid. Nad elasid
suurtes peredes esivanemate kombeid au sees pidades.“2 Mõiste Koguva
maavabad (koggowaschen Landfreien) on autor laenanud Ilmar Arensilt3.

1

Eluaastad 1450–1535, Liivi ordumeister aastatel 1494–1535.
Schmuul, A. 1980. Õueringid. Tallinn; Jõgi, M. 1979. Koguva legendid. – Sirp
ja Vasar, 2. märts.
3
Vt Arens, I. 1982. Über die Rechtsordnung auf Oesel und Gerichtsbarkeit der
Oeseler Esten um 1640–1670. New York, S. 332–333. [Edaspidi Arens 1982]
2
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Koguva maavabade kohta käiv historiograafia on küllaltki ulatuslik.
Hansken on ära teeninud auväärse koha isegi 101 olulisema eestlase hulgas4.
Hanskeni läänikirja5 on korduvalt kommenteeritud. Avalikkusele tutvustas
seda Koguva Schmuulide suguvõsas põlvest põlve säilitatud dokumenti esmakordselt Muhu kihelkonnakohtunik Alexander Otto von Buxhoewden
Kuivastust oma suulises ettekandes Riias 1843. aastal. Samal aastal ilmus
Buxhoewdeni koostatud ärakiri Koguva vabaduskirjast väljaandes
“Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland’s…“6. Autoriteetsemad ja tänapäevasemad käsitlused ning kommentaarid pärinevad Evald Blumfeldtilt, Enn Tarvelilt, Leo Tiigilt, Endel Priidelilt
ja Ago Rullingolt7.
Läänikirja tekst on tõlkes alljärgnev.
Meie, Wolter von Plettenberg, Saksa ordu meister Liivimaal, kuulutame,
tunnistame ja tõendame sellega ning selles meie avalikus, pitseriga varustatud kirjas igamehele, et meie oma auväärsete kaaskäsknike nõusolekul ja
volitusel oleme andnud, soodanud ja läänistanud, nagu me selle kirja jõul
anname, soodame ja läänistame Hanskenile, vanemale, ja kõigile tema õigetele, tõelistele pärijatele poolkolmat atra maad Väikese väina ääres, nagu
see oma piirides ja rajades on ning [mida ta] seni on vallanud ja kasutanud.
Nii soodame ja läänistame me veel temale ja tema pärijatele heinamaa,
nimetatud Heinsaar, ühel laiul Väikeses väinas suurusega kolm vakka külvi
ja mille tema laastanud on, ja veel ühe väikese heinamaa Muhu soos igasuguste kasude ja hüvedega, nagu need on nimetatud või võivad nimetatud
saada, nagu haritud ja söötis põldudest, niitudest, arudest, karjamaadest,
heinamaadest, meekorjemaadest, mesipuudest, järvedest, ojadest, vetest,
jõgedest, võsamaadest, alemaadest, kalapüügikohtadest, linnupüügikohtadest ja kõigest, millele nimetatud Hanskenil ja tema pärijatel võib õigus olla,
mitte midagi välja jätmata, vabalt ja rahulikult omada, vallata ja pidada.
Siiski selle vahega, et tema peab Maasilinna ametkonna foogtile või haldurile iga aasta tegema ühe kostituse ning andma kuus marka rahas. Peale selle
4

Vt Lukas, T. 1997. Eesti ajalugu elulugudes. 101 tähtsat eestlast. Tallinn, lk 22–

23.

5

Autor kasutab siinses artiklis terminit “läänikiri” Eesti ajalookirjanduses senini
valdavalt kasutusel olnud termini “vabaduskiri” asemel: läänikirjast sai alles hiljem
vabaduskiri, millele tuginesid Koguva maavabade eesõigused.
6
Vt Rullingo, A. 2009. Schmuulid 1700–1920. Käsikiri. Tallinn, lk 1. [Edaspidi
Rullingo 2009]
7
Vt Blumfeldt, E. 1936. Rootsilisest asutusest Saaremaal. Ajalooline Ajakiri, nr
3/4. Tarvel, E. 1972. Koguva vabaduskiri. – Keel ja Kirjandus, nr 2. Tallinn, lk
109–112. [Edaspidi Tarvel 1972]; Tiik, L. 1977. Koguva külast ja Smuulidest. –
Keel ja Kirjandus, nr 2. Tallinn, lk 101–107. [Edaspidi Tiik 1977]; Priidel, E. 2001.
Koguva ajalugu. Tallinn [Edaspidi Priidel 2001]; Rullingo, A. 2001. Muhumaa:
loodus, aeg, inimene. Tallinn.
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peab ta olema kohustatud pidama üht head sõjaratsut härra foogtile välja
läkitada, kui tarvis tuleb. Tunnistuseks ning tõe kinnitamiseks oleme meie,
eelpool nimetatud meister Wolter, oma pitseri tõendavalt selle kirja alla
rippuma pannud. Mis antud ja kirjutatud Volmaris [praegune Valmiera]
laupäeval pärast teist paastupäeva [2. III] tuhande viiesaja kolmekümne
teisel aastal.8
Tegemist on tõenäoliselt ainsa tänaseni originaalis säilinud läänikirjaga,
mis on antud eestlasele9. Enn Tarveli hinnangul on Hanskeni puhul tegemist
täiesti tavalise läänikirjaga, mille sõnastus langeb osaliselt kokku näiteks
ordumeister Plettenbergi omaga, mille viimane väljastas 30. märtsil 1525.
aastal Heinrich Staterile (Järvamaalt). Samuti sarnaneb Hanskeni läänikirjas
sisalduv päraldiste ehk pertientside (põllud, heinamaad jne) loetelu Stateri
omaga ning ordumeister Hermann von Brüggeney läänikirjaga, mille viimane andis 31. märtsil 1544. aastal Heinrich Staelile. Stateri ja Staeli näol oli
nimekujude järgi otsustades tegemist juba saksastunud väikevasallidega.
Ühe olulise erinevusena toob Tarvel välja asjaolu, et Hanskeni läänikiri sisaldab terminit “läänistama” (vorlenen). See on välja jäetud näiteks Kuramaa
osas säilinud ja kohalikust rahvusest vasallidele antud samalaadsetest läänikirjadest.10
Hanskeni puhul tuleb silmas pidada veel kolme olulist seika. Esiteks polnud ta päris tavaline talupoeg, vaid vanem (Oldeste). Leo Tiigi hinnangul
pole mõiste Oldeste sisu võimalik täpselt määratleda, kuid umbes 30 aastat
hiljem on Saaremaa ja Muhu dokumentides selle all mõistetud nii kupjaid
kui vakusevanemaid, kes oma ametiaja kestel olid vabastatud tavalistest
kohustustest, kuid kes pidid vakupidude puhul tooma erilisi andameid ning
olid vahel kohustatud kostitama mõningaid ametiisikuid. Teiseks oli 2½
adramaa suurune maavaldus Hanskeni käes juba enne 1532. aastat. Ja kolmandaks: see läänikiri vaid fikseeris uuesti Hanskeni ja tema järglaste juba
varem olemas olnud isikliku vabaduse ja õigused oma maavaldustele.11
Huviajaloolane Herbert Schmuul on esitanud väite, et Plettenbergi ürik võis
olla ainult ühe varasema, 1389. aastast pärinenud samasisulise protokolli
taaskordne kinnitus12.
8

Tarvel 1972, lk 110.
Rullingo 2009, lk 1.
10
Tarvel 1972, lk 111.
11
Tiik 1977, lk 101.
12
Oma allikana toob H. Schmuul ära Rootsi maakorralduskomisjoni protokolli
koopia aastatest 1690–1693 (“Reduktsions och Ekonomi Komissionen pa Ösel.
D. 1:2. Inkvisitioner över amten 1690–1693”). Selles on Koguva talude muude
koormiste seas loetletud kohustust toimetada kaks korda nädalas Pärnusse posti.
Dokumendist nähtub, et see otsus on tehtud “vide Fol. protokolli 1389“, kuid sellise
numbriga protokolli pole olemas või pole see vähemalt teada. Seetõttu on
9
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Leo Tiigi arvates ei tule Hanskenile läänikirja andmist vaadelda kui tänuavaldust mingite teenete eest, vaid kui töövõtulepingut, millega kindlustati
soodsas kohas elanud jõukale talupojale asjakohane tasu regulaarse sideteenuse täitmise eest13. Maasilinna (Soneburg) foogtkond oli teistest Liivi
ordu valdustest mitmeti erinev. Foogtkonna alad paiknesid (laidusid arvestamata) kolmel eri saarel: Ida-Saaremaal (Pöide ja Maasilinna alad), Muhus
ja Ida-Hiiumaal. Seega oli Maasilinna foogtkond nagu omaette saarestik
ning ühenduse pidamine foogtkonna osade vahel tavalisest komplitseeritum
ja töömahukam. Koguva sadamakoht oli Maasilinna ordulossi jaoks Muhumaal kõige lähemaks ja soodsamaks randumiskohaks, mistõttu on loogiline
oletada, et just sealtkaudu toimis ühendus (posti jm ülevedu). Hanskeni
läänikirjas seisis aga kohustus pidada ülal üht sõjaratsut (st ratsahobust).
Sellest siis arvamus, et ta oli ratsakäskjalg (postivedaja) Väikese ja Suure
väina vahel.
On siiski tõlgendamise küsimus, kas Hanskeni peamiseks funktsiooniks
oli kullerteenistus või oli tegemist vajadusel Maasilinna foogti käsul sõjategevuses osalenud kergeratsanikuga. Näibki pigem, et Plettenbergi läänikirja eesmärgiks oli fikseerida Hanskeni kui väikevasalli-kergeratsaniku
staatus. Eestlastest kergeratsanike kasutamine Liivi ordus oli vana traditsioon: see sai alguse kohe maa vallutamise järel ja fikseeriti näiteks saarlaste
maakaitsekohustuste osana juba 1255. aasta alistumislepingus.14 Ühes
E. Blumfeldti avastatud dokumendis ajavahemikust 1288–1346 on ära toodud
Järvamaa külade nimekiri. Iga küla puhul on märgitud eri liiki hobuseid ja
kaitserüüsid, mis sõja korral välja tuli panna – kokku 433 hobust ja 88 sõjarüüd ehk plaatvesti (Plathen).” On ka tõlgendatud, et tegu oli 88 varustatud
kergeratsaniku ja 433 abiväelase või voorisulasega oma hobustel15. Ka Saksa
Ordu Preisi harus on teada maavabade kohustus osaleda alama lääniõiguse
alusel kergeratsanikuna sõjateenituses, mille saksakeelne nimetus oli Platendienst16. Seega oli Hanskeni Plettenbergi ürikus fikseeritud kohustus pidada
ülal ühte head sõjaratsut tõenäoliselt läänistusega kaasnev ratsateenistuskohustus. Et ta rahu ajal lisaks ka posti võis vedada, on omaette teema ega
välista ratsateenistuskohustust.

H. Schmuul oletanud, et protokollinumbri asemel on tegemist aastaarvuga, mil on
välja antud mingi Koguvat puudutanud algprotokoll. Vt Priidel 2001, lk 82.
13
Tiik 1977, lk 102.
14
Uluots, J. 1932. Eesti muistsest riiklikust ja ühiskondlikust korrast. – Looming,
nr 6. Tallinn, lk 723–730.
15
Blumfeldt, E. 1949. Über die Wehrpflicht der estnischen Landbevölkerung im
Mittelalter. Stockholm, S. 171. [Edaspidi Blumfeldt 1949]
16
Mäesalu, A. 2004. Kaitserüüde arendamise põhjustest 13.–17. sajandil. – Muinasaja teadus, nr 14. Tallinn-Tartu, lk 227–248.
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On teadmata, kes andis Hanskenile üle tema läänikirja või varasema läänikirja kinnituse. Vähetõenäoline on, et Hanksen käis 1532. aastal isiklikult
Valmieras seda läänikirja ordumeister Plettenbergilt kätte saamas, kuid
vähemalt üleandmistseremoonia pidi toimuma Maasilinna ordulinnuses. Sel
ajal oli Maasilinna foogtiks Rutger von Schwansbell.17
Nagu nähtub Hanskeni läänikirjast, oli tema näol tegemist väikeläänimehe ehk maavabaga. Termineid “maavabad” (Landfreie) ja “vabatalupojad” (Freibauern) kasutas esimesena Otto Stavenhagen, kellelt need võttis
üle E. Blumfeldt. Heinrich Bosse järgi on jaotuse aluseks läänikiri, mis oli
olemas maavabadel, ent puudus vabatalupoegadel18. Keeleliselt ei ole “maavaba” hea termin. Sellele on tähelepanu juhtinud juba ka Herbert Ligi. Ajastusse sobivalt on Heinrich Laakmann nimetanud Saaremaa väikeläänimehi
küla-aadliks (Dorfadel), kellest kujunesid 1500. aastatel välja väikeaadliperekonnad (Kleinadelsfamilien), nagu Leitzkyll, Kaisver, Koggy jne.
Laakmann peab neid sotsiaalselt samaseks Leedu suurvürstiriigi väikeaadliga (nn okoliza).19 Ilmar Arens nimetab kõnealust Koguva perekonda samuti
väikevasallideks20.
Ajaloolased, nagu Moora ja Ligi, Laakmann, Johansen ning Meri, viitavad oma mitmetes kirjutistes Saaremaa ordualade väikevasallide perekondadele, näiteks Mondevaste, Arole, Jürs, Tolse, Leytzkull, Kaysever, Koggy,
Reitfer jne21. Nagu mainib Blumfeldt, on õigusega rõhutatud, et Saaremaa
17

Fenske, L. und Militzer, K. 1993. Ritterbrüder im livländischen Zweig des
Deutschen Ordens. Quellen und Studien zur baltischen Geschichte, Band 12. Köln,
S. 586–587. [Edaspidi Fenske, Militzer 1993] Rutger oli teenekas orduvend, keda
olemas olevates allikates mainitakse kinkarina (joogikallaja; Schenk) Kuldīga konvendis (1498) ning kes oli seejärel aastatel 1507–1510 Viljandis kumpan, s.o komtuuri asetäitja, 1507–1517 Narva foogt, 1517–1527 Sēlpilsi foogt ning 1527–1538
Maasilinna foogt. Rutger pärines omaaegsest Marki krahvkonnast, tema vanemad
olid Heinrich von Schwansbell ja Helene Torck. Schwansbell asub praegusel PõhjaReini-Vestfaali liidumaal, 2 km kaugusel Lüneni linnast. Rutger polnud ainus
Schwansbellide suguvõsa liige, kes oli Liivimaal ordu teenistuses. Näiteks on teada,
et 1521. aastal suri Liivi ordu vasall Dietrich von Schwansbell, kes oli arvatavasti
Rutgeri vend, ning 1522. aastal oli keegi Wilhelm von Schwansbell Maasilinna
ordufoogti teenriks.
18
Ligi, H. 1961. Eesti talurahva olukord ja klassivõitlus Liivi sõja algul (1558–
1561). Tallinn, lk 52.
19
Laakmann, H. 1939. Estland und Livland in frühgeschlichticher Zeit. Leipzig,
S. 238. [Edaspidi Laakmann 1939]
20
Arens 1982, S. 332.
21
Vt Moora, H.; Ligi, H. 1970. Wirtschaft und Gesellschaftsordnung der Völker
des Baltikums zu Anfang des 13. Jahrhunderts. Tallinn, S. 92; Laakmann 1939,
S. 238; Johansen, P. 1925. Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter. Dorpat,
S.10: “Auf Ösel begegnet uns ein Mondewaste de Arole (UB II, 667 von 1319), wie
überhaupt die kleinen öselschen Vasallengeschlechter der Jürs, Tolse (Töllist),
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väikesed vasallisuguvõsad, nagu Jursid, Tolsed, Kogged, Leytzkullid,
Kayssverid, Toysid, põlvnevad enamikus saarlastest22. Igatahes on toonitatud
asjaolu, et keskajal erines Saaremaa lääniõigus paljuski mandril kehtinust:
mandril oli sagedane meesliinil põhinev läänistamine ja vasalkonna koosseis
seetõttu muutuv23.
Kui tulla tagasi Koguva maavabade juurde, siis Hanskeni poega või pojapoega nimetatakse allikates kas Koggo Asmuseks või Koggi Asmuseks.
Võiks esitada küsimuse, kas Asmus ja Hansken võisid kuuluda eespool mainitud Koggy vasallisuguvõsasse.
Enn Tarveli hinnangul ei luba allikad Saaremaa väikevasallide eesti päritolu kuidagi kinnitada (vastupidiselt näiteks virumaalaste Maydellide vapile).
Samas ei ole andmeid, mis laseks seda ilmvõimatuks pidada.24 Schmuulide
seost Koggydega, kellest pole õieti midagi teada, ei saa olemasoleva teabe
juures kuidagi kinnitada.25 Marika Mägi arvates tulenevad vasallisuguvõsade, aga ka talupoegade nimed algselt läänistuse nimest, ja seetõttu on
üsna ootuspärane, et Koguva vasalliperekonna nimeks sai Koggo26. Moora,
Ligi jt mainitud Koggy perekonnad on tõepoolest seesama Koguva vasallisuguvõsa.
Tekib niisiis kiusatus pidada Hanskenit tüüpiliseks Saaremaa väikeläänimeheks-väikevasalliks. Neist suur osa olid eestlased või vähemalt eesti päritolu, enamasti kindlasti endiste vanemate järglased või muidu eliitsuguvõsade esindajad. Nende sekka lisandus aja jooksul ka sakslasi ja eesti perekonnad saksastusid järk-järgult. Segunemist soodustasid näiteks segaabielud.
Ka hilisemal ajal oli erinevus Saaremaal levinud väikemõisnike ja jõukamate
talupoegade vahel tegelikkuses võrdlemisi väike ning esines omavahelisi
abielusid.27
Leytzkull, Keyssver, Koggy u. a. in ihrer Mehrzahl auf estnische Landälteste
zuruckzuführen sein dürfen.”
Vt ka Meri, L. 1976. Hõbevalge: reisikiri tuultest ja muinasluulest. Tallinn, lk 69.
22
Luha, A. et al. 1933. Saaremaa. Maadeteaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu, lk 290. [Edaspidi Luha et al. 1933]
23
Ibid.
24
Autori kirjavahetus Enn Tarveliga 2008. E. Tarveli järgi tulenes Asmuse
(Koggo,-e,-i Asmus) nimi tõenäoliselt siiski külanimest. Et külanimi Kockwa esineb
alles alates 1627. aastast, ei tähenda, et nime varem polnuks. Külanimi Koguva on
ilmselt kasutusele võetud isikunime (väga levinud eesnime) järgi.
25
Ibid.
26
Autori kirjavahetus Marika Mägiga 2008. M. Mägi sõnul on Koguva nime
seostatud vahel kogedega, kuid tõenäolisem tundub alamsaksakeelne Kog (või
midagi sellesarnast: on olemas erinevaid sõnakujusid), mis tähendab väikest merelahte. Saaremaal on selliseks paigaks Kogula, mis omal ajal oli samuti merelahe
ääres ja samuti ilmselt oluline sadamakoht.
27
Autori kirjavahetus Marika Mägiga 2008.
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LÄÄNIKORRAST JA VASALLITEENISTUSEST LIIVIMAAL
Saksa-Taani vallutustega kaasnes Liivimaal Lääne-Euroopas levinud läänikorra kinnistumine. Liivimaal ei kehtinud siiski keskaegne Lääne-Euroopa
ideaalmudel: puudus üksikasjalik, kirjalikult normeeritud õigussüsteem28 ja
valitses tavaõigus. Esimesed läänistused Eestis tehti Tartu piiskopkonnas
juba aastal 1224, pärast Tartu vallutamist, kui piiskop Hermann läänistas
Otepää maavaldused Engelbert von Tiesenhausenile, oma vennale Teodorichile (kes pani aluse von der Roppi suguvõsale), Helmold von Lüneburgile
ja Johann von Dolenile29.
Harju-Viru (sh piiskopi)vasallid jagunesid seisulikult rüütliteks (miles) ja
kannupoisteks (armigeri)30. Rüütlid olid kõik, kes täitsid sõja ajal ratsateenistuskohustust. Kuna Eestimaal lasus see kohustus ainult vasallidel, st
läänimeestel, langesid siin rüütli- ja vasalliseisus peaaegu kokku. Enne rüütliks saamist pidi vasalli (üldjuhul vanim) poeg teatud aja vältel teenima kannupoisina mõnda teist rüütlit. Täisealiseks saanud kannupoiss löödi rüütliks
siis, kui ta päris lääni. Vasalli läänita jäänud pojad jäid de jure elu lõpuni
kannupoisteks, kuid ei kaotanud oma põhimõttelist seisuslikku võrdsust
vasallidega. Teisisõnu, nad olid n-ö läänikõlblikud: läänita jäänud pojad
võisid asjaolude soodsal kokkulangemisel lääni siiski pärida või välja teenida ning nõnda rüütliseisusesse tõusta.31
Omaette grupi moodustasid veel allvasallid (ehk järelvasallid), st mõnd
suurvasalli teenivad kannupoisid või rüütlid. Harju-Viru vasallidel oli oma
korporatsioon (universitas vasallorum regis, per Estoniam constituta), millel
oli juba 1259. aastal pitser. Tallinnas oli Taani kuninga asehalduri kõrval
maanõukogu (consiliarii regis Danorum per Estoniam; Landräthe), kellest
ühe osa nimetas kuningas eluajaks Harju ja teise Viru vasallide hulgast.
Maanõukogusse kuulus alul 12, hiljem 15 liiget.32 Axel von Gernet luges
15. sajandi keskpaigaks Riia peapiiskopkonnas vähemalt 57, Tartu ja Saare28

Liivimaa olulisemad õigusallikad kuni 1561. aastani olid järgmised: ValdemarEriku lääniõigus (1315), Vanem Liivi rüütliõigus (14. sajandi esimene pool), Saksi
maa- ja lääniõigus (14. sajand); kombineeritud õigusraamatud: Saare-Lääne lääniõigus (14. sajand), keskmine Liivi rüütliõigus (15. sajandi algus), süstematiseeritud
Liivi rüütliõigus (15.–16. sajand). Vt Bunge, F. G. von 1847. Das liv- und
esthländische Privatrecht. Th. 1, Die Einleitung, das Personen-, Sachen- und
Forderungenrecht enthaltend. Reval, S. 9–10. [Edaspidi Bunge 1847]
29
Hausmann, R. 1870. Das Ringen der Deutschen und Dänen um den Besitz
Estlands bis 1227. Leipzig, S. 65.
30
Vt Vahtre, S. 1980. Jüriöö. Tallinn, lk 41. [Edaspidi Vahtre 1980]
31
Saare, T. 2006. Eesti mõisnike vapid. Tallinn, lk 17. [Edaspidi Saare 2006]
32
Vt Vahtre 1980, lk 41; Bunge, F. G. von 1877. Das Herzogthum Estland unter
den Königen von Dänemark. Gotha, S. 133–144.
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Lääne omades vastavalt 35 ja 36 vasallisuguvõsa33. 1241. aastal olevat Paul
Johanseni järgi olnud Harju-Virus 114 vasalli ning 1558. aastal 130 vasalli,
neist 41 Harjust ja 89 Virust34. Kogu Taani valitsusaja oli Harju-Virus
kuninga võim nõrk ja 14. sajandi algul, interregnum’i ajal (1332–1340),
isegi peaaegu olematu. Rahulolematud vasallid vallutasid kuninga linnused
ning keeldusid neid kuninglikule asehaldurile üle andmast.35 Sel ajal suurendati vasalkonna privileege omavoliliselt, samuti hoogustus mõisate rajamine.
Just siis anti osale vasallidest – vasallikohtu liikmetele36 (iudex vasallorum;
Mannsgerichter) – kaelakohtuõigus, st õigus rakendada surmanuhtlust. Selline õigus oli Lääne-Euroopas ainult maahärradel ehk kõrgematel läänivaldajatel, mitte aga tavalistel rüütlitel37.
Juba aastaks 1252 said Harju-Viru läänimehed Taani kuningalt Christoffer I-lt õiguse oma valdusi pärandada: see oli kuningale vajalik, et vasallid
jääksid siinsetel aladel paikseks38. Aastal 1315 said Harju-Viru vasallid nn
Valdemar-Eriku lääniõiguse. 13. sajandil kehtis reegel, et kuninga surma
järel pidi vasall aasta ja kuue nädala jooksul sõitma Taani uue kuninga juurde oma lääni uuesti vastu võtma39. Kuningas Christoffer II pikendas lääni
vastuvõtmise aega kolme aastani40. Seda põhjusel, et olukord Harju-Virus
leiti olevat maa kaitsmise tõttu ohtlik – las esimesel aastal sõidab üle mere
kolmandik vasalle, teisel teine kolmandik ja kolmandal aastal ülejäänud41.
Liivimaa konföderatsioonis olidki oma lääniõiguste laiendamisel kõige edukamad just Harju-Viru vasallid. Nad saavutasid lõpuks olukorra, kus lääni
tagasiloovutamine maaisandale muutus Saksa Ordu kõrgmeister Konrad von
Jungingeni 1397. aasta armukirjaga lausa võimatuks42. Riia peapiiskopkonna
vasallid jõudsid laiendatud pärimisõiguseni aastal 1457, Saare-Lääne omad
ilmselt aastal 1454, Tartu vasallid aastail 1452–1454. Seevastu Kuramaa
piiskopi ja ordu põhialade läänimehed ei jõudnud ilmselt kunagi lääniõiguse

33

Lukas, T. 1998. Tartu toomhärrad 1224–1558. Tartu, lk 84.
Johansen 1933, S. 681.
35
Vt Vahtre 1980, lk 42. Vt ka Aschkewitz, M. 1928. Die letzten Jahre dänischen
Herrschaft in Estland (1344–1346). Magisterarbeit. Tartu.
36
Vasallikohtu kohta vt Schmidt, O. 1865. Das Verfahren vor dem Manngerichte
in bürgerlichen Rechtstreitigkeiten zur Zeit der bischöflichen und Ordenherrschaft in
Livland. Dorpat.
37
Autori kirjavahetus Tiit Saarega 2008.
38
Saare 2006, lk 16.
39
Vahtre 1980, lk 36.
40
Saare 2006, lk 16.
41
Vahtre 1980, lk 36.
42
Raudkivi, P. 2007. Liivimaa maapäev. Ühe keskaegse struktuuri kujunemislugu.
Tallinn, lk 37. [Edaspidi Raudkivi 2007] Jungingeni armukirjaga muutusid läänid
päritavaks viienda põlveni ja nii mees- kui naisliinis.
34
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samalaadse laiendamiseni.43 Nad saavutasid selle alles 1561. aastal Sigismund Augusti privileegiga, mis kehtestas aga juba alloodid.
Liivimaa stiftide44 vasalkonnad võlgnesid oma poliitilise tähtsuse kiire
tõusu peaasjalikult alalistele tülidele oma maahärrade ja Liivi ordu vahel,
mistõttu mõlemad pooled otsisid abi vasallidelt kui kohapeal tegelikult sageli
otsustavalt sõjaliselt jõult. Vasalkonnad asusid ordu vastu tavaliselt siis, kui
see ähvardas teoks teha oma kavatsuse inkorporeerida piiskopkonnad Liivi
ordusse (näiteks 15. sajandi alguses, mil Liivi ordu surus läbi omameelsete
määramise piiskoppideks).45 Tõnis Lukas on väitnud, et Saare-Lääne piiskopkonna juhtimisel ei etendanud kohalik vasalkond nii olulist rolli kui Tartu stifti vasallid sealses piiskopkonnas46. Ometi ei saa seda seisukohta pidada
õigeks, sest Saare-Lääne piiskopkonna juhtimisse sekkusid vasallid vägagi
intensiivselt (näiteks aastal 1532, kui piiskopi vasallide hulgas tekkis fraktsioon, kes polnud nõus Reinhold von Buxhövdeni saamisega piiskopiks,
ning see tõi kaasa kodusõja47).
Kui keskaegsel Liivimaal oleks olemas olnud ka nn lipurüütlid48, siis
kajastuks see kindlasti ajastu dokumentides, sest lipp oli vapist palju olulisem ja üldisem sümbol. Liivimaa aladelt on lippude kohta üldse väga vähe
kirjalikke ülestähendusi. Liivimaa osatisriikide iga vasalkond pani välja ühe
lipkonna, sest vasalle oli vähe. Vaid Liivi orduväkke ilmus iga komtuur ja
foogt oma lipuga. Teada on Liivi ordumeistri ja maamarssali, Aizkraukle
komtuuri, Viljandi komtuuri ja ühe Kuramaa orduvalduse lipp49. On levinud
43

Ibid., lk 38.
Stift oli keskajal piiskopi ilmaliku võimu piirkond, piiskopile alluv maavaldus.
45
Vt Vasar, J. 1930. Taani püüded Eestimaa taasvallutamiseks 1411–1422.
Dänemarks Bemühungen Estland Zurückzugewinnen 1411–1422. Tartu, lk 37–38.
Paavst Bonifatius XI bulla järgi (7. aprill 1397) võis Riia peapiiskopiks olla vaid
ordu liige. Vt Raudkivi 2007, lk 80.
46
See ilmneb kohalikust diötseesist (piiskopkonnast) pärinevate toomhärrade vähesuses. Vt Lukas, T. 2004. Saare-Lääne piiskopkonna toomhärrad 1228–1563. –
Saare-Lääne piiskopkond: artiklid Lääne-Eesti keskajast / Bistum Ösel-Wiek:
Artikelsammlung zum Mittelalter in Westestland. Toim. Paras, Ü. et al. Läänemaa
Muuseumi väljaanne. Haapsalu.
47
Vt Kreem, J. 2006. Valge Daam, Brandenburgi markkrahv Wilhelm ja keskaegse Liivimaa reformikatse. Läänemaa Muuseumi toimetised, nr 10. Haapsalu;
Kreem, J. 2004. Tülidest Saare-Lääne piiskopitooli ümber 15. sajandil. – SaareLääne piiskopkond: artiklid Lääne-Eesti keskajast / Bistum Ösel-Wiek: Artikelsammlung zum Mittelalter in Westestland. Toim. Paras, Ü. et al. Läänemaa Muuseumi väljaanne. Haapsalu, lk 73–82.
48
Lipurüütlite analoogia oli Inglismaal banneret, Saksamaal Bannerherre. Need
panid välja oma väesalga või juhtisid kuninga vägesid ning seetõttu olid hierarhias
kõrgemal kui tavarüütlid.
49
Mainitud lipud on Liivi orduharu käest ära võetud 13. septembril 1431. a toimunud Nakeli (Dabki) lahingus. Poola poolel osalesid Jan Jardginewski, Nakeli
44
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arvamus, et Liivimaa sõjajõud jäid kõrvale 1410. aastal toimunud
Tannenbergi lahingust, millega algas Saksa Ordu allakäik. Poola diplomaat
ja kroonik Jan Długosz (1415–1480) koostas aastal 1448 koos heraldik
Stanislaw Durinkiga 48-leheküljelise pärgamentmanuskripti “Banderia
Prutenorum“, kus on ära toodud 56 Saksa Ordu vexillae’d ehk lippu. Samuti
avaldas Dlugosz need lipukirjeldused oma suurteoses “Annales seu cronicae
incliti regni Poloniae”. Annaalides 47. lipu kohta kirjutas Dlugosz, et seda
lippu kandnud lipkonna moodustasid liivimaalased ja lipp ise oli trikoloor:
ülal kollane, keskel valge ja all punane väli. “Banderia Prutenorumis” kannab kõnealune lipp järjekorranumbrit 37 ja seda on kirjeldatud kui Reinimaa
rüütlite lippu, “mida juhtis [...] rüütel, kelle all võitles 60 piiki, nende seas
olid Reini, Saksa- ning Liivimaa suurimad ja kuulsaimad rüütlid, kes tulid
aitama Saksa Ordut oma raha eest ning kel seetõttu oli oma lipp, mis esindab
nende hõimu, rahvast ja perekonda”.
Banderium militum de Reno et de Almania, quod ducebat [...], miles;
sub quo locate erant sexaginta lancee de militibus egregiis et prestantibus Rinensibus et Almanis [et] Liuonitis, ferendo auxilia cruciferis
de propria substancia; et ideo proprium et singulare habuerunt banderium genus eorum, nacionem et familiam representans.50
Üldiselt arvatakse, et see lipp kuulus ühele Danzigi väekontingendile. Samuti arvatakse, et “Banderia Prutenorumi” ääremärkus, milles mainitakse, et
need rüütlid tulid Liivimaalt, on hilisem täiendus algsele, kus mainitakse
ainult, et rüütlid tulid Saksa- ja Reinimaalt. Siiski pidi Jan Dlugosz enne
annaalide kirjutamist teadma “Banderia Prutenorumi” vastukäivat informatsiooni.51 Liivimaa üks juhtivamaid aadlisuguvõsasid Tiesenhausenid kandsid
kastellaan Bartosz (III) Wesemborg ja Kamieni kastellaan Pobrogost Kolenski. Liivi
ordu poolt võtsid lahingutegevusest osa Aizkraukle (sks Ascheraden) komtuur Johann Spar von Herten ja Dünaburgi komtuur Walther vam Loe (kes lahingus ise
arvatavasti ei osalenud). Liivi ordu maamarssal Werner von Nesselrode langes
vangi ning vabanes alles 1434. a. Nakeli lahingus langes Nacheli komtuur Jost von
Hohenkirchen. Vt Katzenellenbogen, L. von; Narrenstein, J. von. 1995. Banners
from the Battle of Tannenberg. A critical review of Die "Banderia Prutenorum" des
Jan Dlugosz – eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410 by Sven Ekdahl.
(Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976).
<http://www.s-gabriel.org/heraldry/lothar/tannenberg.html>, (03.08.2010).
50
Banderia Prutenorum – Tertius.
<http://www.laborunion.lt/memorandum/ru/modules/banderia/tertius.htm>,
(03.06.2010).
51
Vt lähemalt Klein, A.; Nowokowski, P. 2000. Banderia apud Grunwald II.
Chorgwie kryžackie pod Grunwaldem. – Teutonic Banners at Grunwald. Łódź,
p. 102.
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kuni Liivimaa konföderatsiooni lagunemiseni Riia peapiiskopkonnas siiski
tiitlit Bannerherr. Esimene lipuhärra oli dominus, miles ja Riia peapiiskopi
vasall Hans von Tiesenhausen, kes kandis lahinguväljal Neitsi Maarja lippu
(Marienfahne).52 Ta langes 5. märtsil 1279. aastal Aizkraukle lahingus koos
Liivi ordumeistri Ernst von Ratzeburgi, 71 orduvenna ja Taani kuninga asehalduri Eilard Oberchiga.
Seega tuleb vasallide all mõista siinseid läänimehi, st rüütleid, kes said
lääni oma maaisanda (Liivi ordu, piiskopid, Taani kuningas) teenimise eest.
Eesti ala läänimehed pärinesid peamiselt Saksimaalt, Mecklenburgist ja
Vestfaalist. Sotsiaalselt päritolult olid nad lihtrüütlid ja miniseriaalid (aadlipäritoluta teenistuslased), kes Saksamaal läänimeeste hulka ei kuulunud.53
Nad kõik, välja arvatud ordurüütlid, olid Liivimaal vasallid ja moodustasid
ülemisandat ehk maahärrat teeniva korporatsiooni – vasalkonna.

EESTLASTEST VASALLID
Eesti ja Läti aladel toiminud ühiskond oli 13. sajandi alguses muutumas
hierarhiliseks. Seda juhtisid kohalikud vanemad, keda kroonik Henrik nimetab seniores (vanemad) ja meliores (paremad). Maa vallutamiseks tuli kohalik ülikkond kas hävitada või enda poole meelitada. Seega jaotus ülikkonna
tegevus laias laastus kaheks: ühed, kes võitlesid raevukalt sissetungijate vastu ja sõdade tulemusel hukkusid, ning teine osa, kes alistusid peaaegu vastupanuta.54 Loomulikult oli kohaliku ülikkonna hulgas ka neid, kes osutasid
alul vastupanu, kuid hiljem alistusid ja said läänimeesteks. Üheks mooduseks kohalikke ülikuid enda poole võita oli nende eelisseisundi säilitamine ja
kindlustamine (näiteks liivlaste Kaupo, Tālava latgalite vanemad jne). Isiklikud vabadused säilisid kahtlemata esmajoones just ülikutel, aga ka nn sõjaliselt parematel (meliores).55 Taanlased võtsid Põhja-Eestis oma vasalkonna
hulka eestlasi, kes olid kõigi eelduste kohaselt siinsed ülikud56. Juba 1300.
52

Vt Stackelberg, O. M. von 1930. Genealogisches Handbuch der baltischen
Ritterschaften: Teil Estland 2:1,2. Görlitz, S. 394, 396.
53
Saare 2006, lk 15.
54
Ligi, H. 1961. Eesti talurahva olukord ja klassivõitlus Liivi sõja algul (1558–
1561). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, ajaloo instituut. Tallinn, lk 53. [Edaspidi
Ligi 1961]
55
Arens, I. 1974. Korbe vasallisoost “Lennowe” ning isiklike vabaduste säilitamisest mõnedel Lääne- ja Pärnumaa aladel Rootsi aja alguseni. – Verbum habet Sakala. New York, Stockholm jt, lk 147. [Edaspidi Arens 1974]
56
“Liber Census Daniae” Eestimaa nimistus esinevad vasallidena Villelemp,
Clemens Esto, Herman Osilianus, Asea, Hiltae, Lubricht Polipae, Haenrich van
Anger, Ropae, Vanae, Albern de Kokael, Bertald de Maekius, Albert de Osilia etc.
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aastate algusest hakati läänistama maid ka alama lääniõiguse alusel. Ka
väikelääne jagati tõenäoliselt eelkõige eesti ülikute järglastele.57
Eestlaste osakaal läänimeeste seas 13.–14. sajandil on ajaloolaste hulgas
olnud korduvaks vaidlusteemaks58. Enne Jüriöö ülestõusu oli eesti soost
vasallide osakaal Taanile kuulunud Eestimaa hertsogkonnas erinevatel hinnangutel 10–35%59. Rohkem oli eestlasi allvasallide ja ordualade väikeläänimeeste seas, kusjuures eriti arvukalt just Saaremaa mõisnikkonnas.
Liivi ordu valdustes oli erinevalt Taani omadest (kus valitses meeslääniõigus) palju väikeläänimehi. Ordu kui sõjaline organisatsioon rahuldas ise
enda raskeratsaväe vajaduse, mistõttu polnud vaja rüütlite vasalliteenistust.
Liivi ordu suurendas oma sõjalist võimsust, loovutades päriselanikele väikelääne.60 Neid esineb kõige arvukamalt Kuramaal (leedulaste vastu) ja Järvamaal, mis oli kuni 1346. aastani piiriprovints Taani ja Liivi ordu valduste
vahel61.
Kuigi väikeläänide andmist alama lääniõiguse62 alusel praktiseeriti kindlasti juba 1200. aastatel, on esimene dokumentaalselt tõestatud juhtum teada
1333. aastast. Siis läänistas ordumeister Eberhard von Munhaim liivlasele
nimega Toutego kaks adramaad, vabastades ta hinnusest63 ja teotööst. Vanim
seda tüüpi läänikiri Eesti alalt, Järvamaalt, pärineb 1507. aastast, mil Wolter
von Plettenberg läänistas Kuru talupojale Jurgen von Curgwamesile ühe
adramaa samadel tingimustel, “[...] nagu teised vabad samas Järva ametVt Johansen 1925; Johansen, P. 1933. Die Estlandliste des Liber Census Daniae.
Reval. [Edaspidi Johansen 1933]
57
Ligi 1961, lk 53.
58
E. V. Saksa hinnangul tuleb läänistamisel arvestada keskaegset feodaalajastu
printsiipi, mille järgi said vallutatava või kristianiseeritava maa kohalikud ülikud
uuelt lääniisandalt oma valdused lääni korras ning lääniõiguse alusel tagasi. See pidi
toimuma kokkuleppel uue lääniisandaga ja viimase jaoks vabatahtlikult.
Saks, E. V. 1971. Eesti soost vasalkond. Jüriöö mäss: revideerivaid seisukohti
ürikute alusel. Philadelphia. [Edaspidi Saks 1971] Vt lisaks Vahtre 1980; Saks
1994. Commentaries on the Liber Census Daniae: studies in mediaeval European
history. Montreal; Arens 1974, lk 145–182.
59
E. V. Saks on arvanud, et kogusummas umbes 35% Harju- ja Virumaa aadlikestvasallidest olid ajavahemikus 1220 kuni 1345 ja hiljemgi eesti päritolu. Saks 1971,
lk 18.
60
Ligi 1961, lk 54.
61
Ibid.
62
Kohalik lääniõigus, näiteks Kura või Liivi lääniõigus. Selle alusel ei lasunud maavabadel talupoegadele omaseid koormisi, vaid nad kandsid sõjateenistuskohutust
(hiljem rahuajal käskjalakohustust). Enn Tarveli arvates oli nende erinevus vasallidest, läänimeestest mitte juriidiline, vaid majanduslik: neile ei kuulunud sõltuvaid
talupoegi, vaid nad tegid tööd ise. Tarvel 1972, lk 111.
63
Hinnus on talupoegade regulaarne naturaalmaks maaomanikule.

KOGUVA MAAVABAD LIIVIMAA VASALLITEENISTUSE JA

SÕDADE KONTEKSTIS

105

konnas oma vaba maad valdavad ja kasutavad [...]“64. Järvamaalt on läänistusi saanud veel 1519. aastal Peter van Kardenell koos poegade Peetri ja
Hansuga ning 1526. aastal Janus van Kyaver65. Seega ei ole eesti ja liivi
päritolu meestele antud läänistused olnud haruldased66. Samuti on ajaloost
teada mitmeid juhtumeid, kus kohalikku päritolu mehed on ostnud endale
valdusi67. Nagu eespool mainitud, on eesti soost vasallide ja väikevasallide
osakaal olnud kõige suurem Saaremaal, mis oli kogu keskaja jooksul jaotatud Liivi ordu Maasilinna foogtkonna ja Saare-Lääne piiskopi vahel.

LIIVI SÕJA ALGUS SAAREMAAL
Kui Liivimaa konföderatsioonil oli 14.–15. sajandil õnnestunud tõrjuda
välisvaenlaste sissetunge ning anda naaberkonnas vastulööke, siis 16. sajandil tugevnesid märgatavalt Moskva, Rootsi ning Poola-Leedu riik. Hoobiks
oli ka Saksa Ordu Preisimaa-valduste sekulariseerimine 1525. aastal, mistõttu siinne tugevaim sõjaline jõud – Liivi ordu – ei saanud enam loota Preisimaalt tulevale abile. Ka Saksa Rahva Püha Rooma Keisririigi sõjaliste ressursside koondamine Ottomani impeeriumi vastu tähendas Liivimaale halba.
Liivimaa nõrkus ei jäänud naabritele märkamata. Kiiresti tugevnenud ja
tatarlaste arvel kasvanud Moskva riigi rüüstevägi tungis 1558. aasta jaanuaris nn
Tartu maksu ettekäändel Liivimaale68. Ajaloolane Margus Laidre on nimetanud aastatel 1558–1583 peetud Liivi sõda 16.–17. sajandil toimunud Sajaaastase sõja üheks etapiks, mille tulemusel jaotati ümber võimupiirid kogu
Kirde-Euroopas69.
Alanud sõjategevusest Moskva suurvürstiriigi ja Liivimaa maaisandate
vahel ei jäänud kõrvale ka Saare- ja Muhumaa. Juba 1. augustil 1558. aastal
informeeris Saare-Lääne piiskop Johannes Harju-Viru rüütelkonda ning
64

Ligi 1961, lk 55.
Arens 1974, lk 149.
66
5. mail 1446. aastal läänistas ordumeister Vincke von Overberch Liivi õiguse
alusel vendadele Hennickele ja Vilmasele, Pitkejane poegadele (der Pitkejane
Söhnen) Kirscholmi lossipiirkonnas 1¼ adramaad. Bruiningk, H. von und
Busch, N. 1908. Livländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207 bis 1500). Riga,
S. 296 (320). [Edaspidi Bruiningk, Busch 1908]
67
19. mail 1388. aastal müüs Liivi ordu Riia linnusekomtuur Engelbert Haver vabatalupojale Melewald Nicolaus Poykenile Liivi õiguse alusel ühe tüki maad.
Vt Bruiningk, Busch 1908, S. 129 (124).
68
Kruus, H. 1924. Vene-Liivi sõda (1558–1561). Tartu, lk 43 [Edaspidi Kruus
1924]
69
Laidre, M. 2000. Saja-aastane sõda (1558–1660/61) Eestis ja rahvastiku suurus
16.–18. sajandil. – Akadeemia, nr 5. Tartu, lk 931–956.
65
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Tallinna raadi ordumeistrilt saadud kirjast, mille järgi tuli saata Läänemaa ja
Saaremaa piiskopi maadelt aadli sõjateenistus, jalaväelased ja talupojad Pärnu linna piirkonda. Siinses kirjatükis pole võimalik anda detailset ülevaadet
kogu Liivi sõja poliitilistest tagamaadest ega sõjategevusest70. Siiski toob
autor välja mõned olulisemad sündmused, mis võivad olla seotud Koguva
maavabade osalemisega.
Liivi sõja alul, 1558.–1559. aasta vaherahu71 lõppedes, mobiliseeris Liivi
ordu üsna suure talupoegade maakaitseväe72. Eesti alalt on teada täpsemalt
vaid Maasilinna foogtkonna kohustused, ülejäänud andmed pärinevad Liivi
ordu Läti alade kohta73.
Maasilinna foogt kuulus ordumeistri käsknike-nõunike nn laiemasse
ringi. Kitsamasse ringi kuulusid vähemalt 15. sajandil maamarssal, Järva
foogt, Viljandi ja Tallinna komtuur ning Alūksne ja Kuldīga komtuur74.
Foogtkonna keskus asus Maasilinna linnuses (Soneburg), mida hakati 1345.
aastal rajama saarlaste poolt hävitatud Pöide ordulinnuse asemele75.
13. ja 14. sajandi jooksul jõudsid valdused kuuluda nii Liivi ordule kui
Saare-Lääne piiskopile. Lõplikud piirid pandi paika alles 1438. aastal.
Maasilinna foogtkonna läänistamata alad jagunesid nelja ametkonda (Saaremõisa, Maasi, Kihelkonna ja Muhu), mida juhtisid valitsejad (Amtleute,
Landknechte).76 Maasilinna foogtkonna maad olid enamikus ordu enda käes:
vaid hea mullastiku ja tiheda asustusega Pöide aladelt on teada rohkem läänistusi77. Muhus on keskajast teada vaid üks eramõis: 1534. aastal loovutas
70

Liivi sõja kohta vt lähemalt Kruus 1924; Adamson, A. 2009. Hertsog Magnus
ja tema “Liivimaa kuningriik”. Doktoriväitekiri. Tallinn. [Edaspidi Adamson 2009]
71
1559. aasta kevadel tegi Moskva Liivimaaga vaherahu, et võidelda tatarlaste
vastu.
72
Koit, J. 1966. Estnische Bauern als Krieger während der Kämpfe in Livland
1558–1611. – Eesti Teadusliku Seltsi aastaraamat, nr 4. 1960–1964. Stockholm,
S. 24–26. [Edaspidi Koit 1966]
73
Lisaks mainitud Maasilinna orduväele pidi näiteks Dobele komtuur välja panema
80 hobust (ratsanikku) ja 400 talupoega. Kandavā foogt pani välja 40 hobust,
200 talupoega ning aadel 48 hobust ja 224 talupoega. Grobiņa foogtilt tuli 30 hobust
ja 200 talupoega, lisaks kohalik aadli ratsateenistus. Ventspilsi komtuuri panus oli
30 hobust ja 100 talupoega ning aadli oma 12 hobust ja 20 talupoega. Jelgava lossifoogt pani välja 47 hobust, Bauska foogt 40 hobust, mõned jalaväelased suurtükkide
juurde ja 600 talupoega ning aadel 32 hobust ja 219 talupoega. Rēzekne foogtilt
laekus 30 hobust, aadlilt 100 hobust ja 500 talupoega, v.a voorisulased. Ibid., S. 24–25.
74
Põltsam-Jürjo, I. 2008. Liivimaa väikelinn varase uusaja lävel. Uurimus UusPärnu ajaloost 16. sajandi esimesel poolel. Doktoritöö. Tallinn, lk 45. [Edaspidi
Põltsam-Jürjo 2008]
75
Luha et al. 1933, lk 281.
76
Ibid.
77
1396. aastal läänistati Nils Paykelile Rymecke mõis 6½ adramaaga, 1441. aastal
vendadele Könningitele 28 adramaad Koigi ja Kardja külas. Tumala oli Schulman-
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Johannes Westphalen oma Loysise-nimelise mõisa oma väimehele Peter
Ganzile. Tema nimest tuleneb ka mõisa eestikeelne nimetus Kantsimõis78.
Maasilinna foogtiks oli tol ajal Heinrich von Lüddingshausen-Wulff79.
Viimane pidi 1560. aasta kevadel lisaks oma ja foogtkonna aadli ratsanikele
(22 hobust) ning sõjasulastele (12 meest suurtükkide juurde) välja panema
700 eesti ja 100 rootsi talupoega. Aadlimõisate talupojad jäid sellest arvestusest välja (neid võeti vaid voori)80. Maasilinna foogti ülesandeks oli ka
50 ratsaniku kokkukutsumine linnusesse, st Maasilinna, ning nende hoidmine võitlusvalmiduses. Samuti oli vaja värvata 15 Landsknecht’i81, et Saaremaa päris kaitseta ei jääks.
Maasilinna foogtkonna väkkekutset võiks tänapäeval nimetada lausa
üldmobilisatsiooniks, võttes arvesse selle erakordset ulatust. 1569. aastal
nide, Otimõisa Uexküllide valduses. Vt ibid., lk 286. Aastal 1495 läänistas ordumeister Plettenberg Heinrich Schulmannile Tumala mõisa. Orissaare mõisas kuulus
ordu ajal 14¼ adramaad Treidenite perekonnale. Buxhövden, F. 1851. Beiträge zu
einer älteren Geschichte der Oeselschen Landgüter und ihrer Besitzer. Riga, S. 132,
135. [Edaspidi Buxhövden 1851]
78
Ibid.
79
Heinrich Lüddingshausen-Wulffi vanemad olid Heinrich Wulff-Lüddingshausen
ja Henrike von Hanxleden. Lüddingshausen-Wulff saabus 1510. aasta paiku Vestfaalist Liivimaale ning liitus peagi Liivi orduga. Aastatel 1532–1533 oli ta Tallinna
linnusekomtuur (Hauskomtur). Seejärel oli Wulff samas ametis ühes teises Liivi
ordu linnuses, kuid pole täpselt teada, millises. 1540. aastal sai temast Kandava
foogt, 1550. aastal Maasilinna foogt. 1561. aastal, ordu alistumisel Poolale, keeldus
Wulff Maasilinna foogtkonda käest andmast. Ta püüdis Maasilinna Taanile (hertsog
Magnusele) maha müüa ning nimetati 1562. aasta lõpus Taani alade asehalduriks
Saare-, Lääne- ja Kuramaal. Reaalset võimu Wulffil ilmselt polnud, sest ametist
lahkunud Diedrich Behri asemel saabus Taanist Saaremaale uueks asehalduriks
Christian Valkendorf. Foogtkonna hinnaks määrati lepinguprojektis 15 000 taalrit,
foogtile 500-taalrine aastapension ja läänimõis. Wulff jäi endiselt Maasilinna alade
valitsejaks, ent 1563. aastal alanud Põhjamaade Seitsmeaastane sõda katkestas
Maasilinna ostuplaanid. Wulffil tuli hoopis foogtkonna tuludest, oma säästudest ja
laenudega katta sõjategevusega seotud kulutusi, kusjuures hiljemalt jaanuaris 1564
andis ta Maasilinna lõplikult taanlastele. Lõpuks vaesus Wulff täielikult ja lahkus
saarelt. 1568. aasta mais nimetatakse teda juba endiseks asehalduriks. Aprillis 1569
viibis ta Suur-Kihelkonna mõisas, kust suundus Kettleri võimualale. Oma ülejäänud
elu elas Wulff vaesunud ja kibestunud mehena, olles sugulaste ülalpeetav. Pärast
Wulffi surma püüdsid tema sugulased Taanilt raha kätte saada, kuid ilmselt edutult.
Vt Adamson 2009; vrd ka Fenske, Militzer 1993, S. 742.
80
Koit 1966, S. 25.
81
Kui välismaa palgasõdureid esines Liivimaal üksikult ja üksuste kaupa juba
varasematel sajanditel, siis teadaolevalt esimene 1500-meheline Landsknecht’ide
üksus osales ordumeister Wolter von Plettenbergi väes 1502. aasta sõjategevuses
Moskva suurvürsti vastu. Vt Lossius, J. 1878. Jürgen und Johan Uexküll im
Getriebe der livländischen Hofleute. Leipzig, S. 54.
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korraldatud Rootsi adramaarevisjoni järgi oli endistel ordumaadel Muhus
3501/5 asustatud adramaad 341 adratalu ja 74 üksjalakohaga82, 33½ tühjaks
jäänud adramaad ja 35 tühja talu. 1564. aastal oli Hiiumaa endistel ordualadel83 1335/8 adramaad 171 adrataluga, 6 poolpundenikukohta84, 203 üksjalakohta ja 120 vabadikku. Seega oli endise Maasilinna ordufoogti maadel (IdaSaaremaa, Muhu ja Ida-Hiiumaa) kokku 5175/8 adramaad, 545 adratalu ja
283 üksjalakohta, sealhulgas poolpundenikud. Vabadikud tuleb kõrvale jätta,
sest sõjateenistuses nad vaevalt osalesid. Kokku võeti nimekirja järgi teenistusse umbes 800 talupoega ehk igast majapidamisest tuli anda üks mees. Kui
mitte arvestada üksikjalgu ja poolpundenikke, siis anti poolteist meest igalt
adramaalt, kusjuures rootsi asustusega külades oli see koormis veel kaks
korda suurem.85
Maasilinna talupoegade väkkekutsest suuremat kasu siiski polnud. Aastatel 1559–1560 keeldus uus ordumeister Gotthard Kettler86 talupojamalevat
sõjas kasutamast, ehkki talupoegi mingil määral tema väes muidugi oli.

KOGUVA MAAVABAD LIIVI SÕJAS
Sõjateekonnast ei jäänud puutumata ka Koguva maavabad. Kuigi eespool
mainitud Maasilinna alade väkkekutse ei saavutanud tõenäoliselt oma eesmärki ja Liivi ordu likvideeriti 1562. aastal, algas 1563. aastal Põhjamaade
Seitsmeaastane sõda (edaspidi: Seitsmeaastane sõda). Selles sõjas olid
Liivimaal peamised osapooled rootslased ja leedulased, keda toetasid nn
mõisamehed.87 Taanlased olid algusest peale pigem kõrvaltvaatajad. Koguva
82

Üksjalakoht on üksjala kasutuses olev majapidamine ja maa. Üksjalg oli 15.–
17. sajandil Eestis väljaspool kogukonnamaad asunud talupoeg, kelle põllumaid ei
arvestatud veel adramaades.
83
Ida-Hiiumaal kuulus Maasilinna foogtkonda 9 vakust: Kassari, Wairo, Pühalepa,
Sarve, Hellamaa, Kukka, Palu, Kärdla ja Reigi. Vt Koit. J. 1952. Über die politische
Abgrenzung der Insel Hiiumaa (Dagö) im Mittelalter. – Eesti Teadusliku Seltsi
aastaraamat 1945/49, nr 1. Stockholm, S. 80.
84
Pundenik on 15.–17. sajandil Saare- ja Hiiumaal elanud talupoeg, kelle põhikoormis oli algselt ühe laevanaela suurune viljaanum (1 laevanael = 1 pund = 272,5
liitrit).
85
Aastal 1564 kuulus Hiiumaal asuvatel endistel Maasilinna ordualadel rootslastele
235/8 adramaad, 58 adratalu, 6 poolpundenikku, 39 üksjalga ja 33 vabadikku. Kui
see kõik kokku arvestada, siis tuli anda kaks meest igast talust ja isegi neli meest
igalt adramaalt. Vt Koit 1966, S. 26.
86
Eluaastad umbes 1517–1587, Liivi ordumeister aastatel 1559–1562 ja Kuramaa
hertsog aastatel 1562–1587.
87
Vt Adamson 2009.
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Hansken suri juba enne orduvõimu lõppu88. Teadaolevalt teine Maasilinnas
väljaantud Koguva ürik pärineb 24. detsembrist 1565. aastast. Siis kinnitas
ennast kogu Saaremaa asehalduriks tituleerinud viimane Maasilinna ordufoogt Heinrich von Lüddingshausen-Wulff Koguva Hanskeni poja Asmuse
lääniõiguse ja vabastas ta ühtlasi kostituskohustusest. See, et Asmus oli osalenud sõjategevuses, on Lüddingshausen-Wulffi ürikus otsesõnu ära toodud.
“[…] mina olen kaalunud ja südamesse võtnud, mil kombel Koggo
Aszmus kogu selle minu piirkonna valitsemise aja on minu juures sõjakäigul
põlisvaenlase moskoviidi vastu ja niihästi ka praegu käivas mõlema kuningliku võimukandja, Taani ja Rootsi sõjamöllus ennast koos oma pojaga oma
võimalust mööda enam kui teised talupojad ustavalt kasutada lasknud ja
üles näidanud, oma õigetele ülemustele ka igal ajal vankumatult truuks jäänud […]”.89Just truuduse ja ustavuse eest on Wulff vabastanud Asmuse kostituskohustusest. Igatahes on allikatest näha, et Asmuse teened Taani kuningliku asehalduri ees polnud väikesed, kuid millised need olid, võib ainult oletada. Ago Rullingo arvates pole selge, kas mõeldud oli Asmuse ja tema poja
otsest osavõttu sõjategevusest. Võimalik, et nende teened võisid piirduda
kiireloomuliste teadete edasitoimetamisega, mis olid sõjaolukorras seotud
suuremate ohtudega90.
Millise väeüksuse koosseisus võis Asmus sõjategevusest osa võtta? Nagu
eespool mainitud, pidi Maasilinna ordufoogt 1560. aasta kevadel Maasilinna
linnusesse kokku kutsuma 50 ratsanikku. Et tegemist ei olnud aadli ratsateenistusega, selgub eraldi arvestusest, mille järgi tuli Maasilinna foogtkonnast kokku 22 aadli-ratsateenistuslast. Arvestades Plettenbergi läänikirja,
mille kohaselt pidi Hansken “olema kohustatud pidama üht head sõjaratsut
härra foogtile välja läkitada, kui tarvis tuleb”91, võis Hanskeni poeg Asmus
vabalt olla üks neist 50 ratsanikust.
Teise võimalusena võis Asmus kuuluda nende 700 talupoja hulka, kes
Maasilinna ordualadelt mobiliseeriti. Kuna talupoegadest maakaitseväelaste
arv on küllaltki suur, tuleb oletada, et maleva allüksuseid juhtisid kohalikud
vanemad, olid need siis küla- või vakusevanemad92 (Hanskenit on läänikirjas
nimetatud kui Oldeste). Juba keskajast on teada, et talupoegadest maakaitse88

Tarvel, P. et al. 1940. Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide. Tartu, Tallinn,
lk 16.
89
Vt Priidel 2001, lk 132. Heinrich Lüddinghausen-Wulffi (lääni)kinnituskiri
ordumeister W. von Plettenbergi läänikirja juurde, välja antud Maasilinnas
24. detsembril 1565. aastal.
90
Vt Rullingo 2009, lk 5.
91
Vt eespool läänikirja teksti.
92
Vakus või vakk on hulgast küladest koosnev haldus- ja maksustusüksus 13.–
17. sajandil; ka lähestikku asuvate külade talupoegade kokkutulek, kus pandi kokku
mõisnikule tasutav koormis.
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või abiväge juhtisid talurahvavanemad93. 1560. aastal need mobiliseeritud
talupojad kindlasti enam sõjategevuses venelaste vastu ei osalenud, kuid
arvatavasti mobiliseeriti nad ka 1559. aasta sügisel, mil Liivi ordu panustas
suurima arvu võitlejatega. Sõjategevus käis siis peamiselt Tartumaal ja Laiuse ümbruses.94 Aastal 1560 hakkas Maasilinna foogt juba hertsog Magnuse
ja Taaniga kokku mängima ega osalenud sõjas Moskva vastu. Venelaste
1560. aasta rüüsteretk Läänemaale tema valdusi ei puudutanud, sest
Maasilinna ordufoogtil polnud seal enam valdusi: sealsed endised ordumõisad olid Pärnu komtuuri võimkonnas. Pealegi olid need formaalselt eraomanduses (nt Lihula ordumõis oli Pärnu komtuuri eravalduses ja iga järgmine komtuur pidi selle eelmiselt või tema pärijatelt välja ostma).95
1562. aasta jaanuaris läks Lüddingshausen-Wulff ametlikult Taani poolele üle. Sama aasta 28. mail saabus Maasilinna Taani Hauptmann Johann von
Köckeritz oma meestega ning Lüddingshausen-Wulffist sai kuninga asehaldur96. 16. sajandil ilmnes Liivimaal üha selgemalt siinsete ordukäsknike
iseseisvumine ordumeistrist: nad hakkasid muutuma ordumeistri ametnikest
oma haldusala pooliseseisvateks valitsejateks97. Hiljem, Liivi sõja ajal, ei
moodustatud Saaremaal enam nii suurt talupoegade maakaitseväge (1568.
aasta Kurselli sõjaretke ajal Maasilinna koondati paarsada talupoega).
Seega pidi Asmuse arvatav hilisem teenistus aastatel 1559–1565 (kuni
Lüddingshausen-Wulffi ürikuni) kulgema siiski üksustes, mida tavatsetakse
kutsuda mõisameesteks98. Mõisameestest ehk aadli maakaitseväest kujunes
Eestimaal pärast Liivi sõja lõppu välja regulaarne aadli ratsateenistus99.
93

Blumfeldt 1949, S. 166.
Pärast Liivi ordu hävingut langes Liivimaa erinevate isandate võimu alla: Liivi
ordu alistus Poola-Leedule, Tallinn ja Harju-Viru rüütelkond Rootsile, Saare-Lääne
piiskopkond Taanile, samas enamik Mandri-Eestist oli venelaste valduses. Selline
oli olukord 1561. aasta lõpuks.
95
Autori kirjavahetus A. Adamsoniga 2008.
96
Vt Helk, V. 1988. Zwei Musterrollen von Hapsal und der Wieck aus dem Jahre
1563. – Ostdeutsche Familienkunde, Heft 3. Insingen, S. 250.
97
Põltsam-Jürjo 2008, lk 49.
98
Mõisameeste üksused koosnesid suuresti kohalikust aadlist ja nende meestest,
tegemist oli sisuliselt aadli maakaitseväega. Mõisameeste tegevust kajastavates
eestikeelsetes töödes on see aspekt varem tähelepanuta jäetud. Mõisameeste juhid
olid enamasti rüütelkonna kohalikud esindajad (Kursell, Maydell, Dücker, Uexküll,
Rosen jne), välismaalasi oli rittmeistrite seas suhteliselt vähe. Kohalike aadlike
tegevuses ei tohiks alahinnata nende soovi leida oma kodumaale parim võimalik maaisand. Kahtlemata oli mõisameeste juhtide hulgas ka avantüriste. Samas ei tohiks
unustada, et nende tegevust, eriti 1560. aastatel, oli kindlasti mõjutanud ka rüütelkonna juhtfiguuride tegevus ja tahe, sest määrav oli aadelkonna kui suurmaaomanike
huvi säilitada rahu ja oma privileegid. Mõisameeste tegevus näitab ilmekalt, kuidas
üks relvakandmisõigusega elanikkonnakiht organiseerus ja üritas segastes oludes
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Saaremaal paiknesid aastail 1563–1564 Taani ja hertsog Magnuse teenistuses olnud mõisameeste rittmeistrite Jürgen von Tiesenhauseni100 ja Heinrich Dückeri101 lipkond102. Tiesenhauseni lipkonna kohta käivas arveraamatus esitatakse tähtsamate mõisameeste nimed ja nende hobuste arv, ent lihtsõdurite oma puudub. (Teoreetiliselt pidanuks tolle aja ratsaväeosas olema
hobuseid poolteist-kaks korda rohkem kui mehi, ent toonane sõjasituatsioon,
söödaolud jms sunnivad selles kahtlema.)103 Hobuste arv mainitud dokumendis ulatub erinevatel aastatel 36-st 230-ni. Selline suur kõikumine tuleneb sõjasündmustest: Läänemaa kaotamisest ja sealsest põgenikevoolust,
meeste lahkumisest vaherahu ajal jne104. Tiesenhauseni lipkonnast on teada
50 ning Dückeri lipkonnast 55 nimeliselt või ametikoha järgi tähtsamat mõisameest. Andres Adamsoni mõisameeste analüüsist selgub, et Tiesenhauseni
lipkonnas domineerisid Lääne- ja Saaremaa vasallid, kuid oli ka tartu- ja
virumaalasi. Seevastu Dückeri lipkonna puhul oli tegemist vasallidega peamiselt endisest Pärnu ja Viljandi komtuurkonnast, Lõuna-Läänemaalt ja
Tartumaalt.105
Mainitud nimekirjades ei leidu Asmuse nime, kuid selle põhjuseks võib
olla asjaolu, et tegemist oli lihtratsanikuga. Samuti võiks oletada, et kui
Asmus ühes neist lipkondadest teenis, võis see olla pigem Tiesenhauseni
üksus, mis rekruteeriti Lääne- ja Saaremaa vasallidest. Samuti pidas Tiesenhauseni lipkonna üle arvestust Taani kuninglik asehaldur Heinrich
paremat lahendust otsida. See on tähtis hetk Liivi sõja sotsiaalajaloos. Mõisameeste
kohta vt lähemalt Adamson, A. 2006. Liivimaa mõisamehed Liivi sõja perioodil. –
Acta Historica Tallinnensia, nr 10. Tallinn, lk 20–47.
99
Vt Koit, J. 1970. Die Musterregister der estländischen Adelsfahne von 1584 und
1586. Stockholm, S. 71–84.
100
Jürgen Tiesenhausen oli endine Tartu piiskopivasall, kes oli pärit Rannust ja oli
arvatavasti juba hertsog Magnuse Liivimaale saabumisel 1560. aasta kevadel tema
teenistusse astunud. Aastatel 1570–1571 juhatas J. Tiesenhausen hertsog Magnuse
teenistuses mõisameeste lipkonda, mis piiras koos moskoviitidega Paidet ja paiknes
hiljem Ubakalus. Ta langes 21. oktoobril 1571. aastal, mil püüti Tartut venelastelt
tagasi vallutada. Vt Adamson, A. 2007. Saaremaa mõisamehed aastail 1563–1564. –
Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 2005–2006. Kuressaare, lk 17. [Edaspidi
Adamson 2007]
101
Pärit Harjumaalt Triigi mõisast, oli Rootsi teenistuses Klaus Kurselli mõisameeste lipkonnas leitnant, hiljem ise ühe mõisameeste lipkonna rittmeister; läks
1563. aasta lõpupoole umbes 300 mehega üle Taani teenistusse ja langes sõjategevuses 1568. aastal. Vt Adamson 2007, lk 19.
102
Vt Helk, V. 1993. Die Hofleute auf Ösel 1563 bis 1564. – Ostdeutsche
Familienkunde, Heft 1. Insingen, S. 170–175 [Edaspidi Helk 1993] ja Adamson
2007, lk 17–29.
103
Adamson 2007, lk 17.
104
Ibid.
105
Ibid., lk 24–25.
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Lüddingshausen-Wulff, kes on olnud oma 1565. aastal kirjutatud ürikus
Asmuse sõjalistest teenetest vägagi teadlik.
Taani ja Rootsi sõlmisid vaherahu 1. oktoobrist 1564 kuni 1. maini 1565
ning seda pikendati omakorda 25. juulini 1565. Vaherahu tõttu muutus mõisameeste lipkondade ülalpidamine Taani võimudele Saaremaal aina suuremaks koormaks ning lõpuks läks suurem osa mõisamehi ebaselgetel asjaoludel üle Rootsi ja Gotthard Kettleri teenistusse.106 Tõenäoliselt lõppes ka
Asmuse osavõtt sõjategevusest sel ajal. Ta jäi Koguvale ega läinud mõisameestega mandrile.
Vello Helk on avaldanud Taani Riigiarhiivi dokumentidele tuginedes
Maasilinna foogtkonna aadli, mõisnike, teenrite ja sõjasulaste nimekirja107.
1563. aastal, kui algas Seitsmeaastane sõda, elas Maasilinna lossis 80 inimest
(kõrgemaid ametimehi 9, nende teenreid 8, sõjasulaseid 25, relvureid 3,
majanduspersonali 24 ja asehalduri teenreid 8)108. Seal nimetatakse ka
Muhu ordumõisa valitsejat (Amtmann) Johan Knorri, kellele läänistas
Lüddingshausen-Wulff tema teenete eest 18. juulil 1566. aastal Pädaste
küla109. Asmuse nime nimekirjas pole. Nagu eespool öeldud, võis Asmus
olla sel ajal teenistuses ühes mõisameeste lipkonnas, veelgi suurema tõenäosusega oli ta oma kodutalus Koguval.

SÕJASÜNDMUSED SAAREMAAL
Seitsmeaastase sõja alul110, 1563. aasta septembris, vallutasid rootslased
Hiiumaa ning Maasilinna foogt kaotas selle idaosa, mis oli senini talle
kuulunud111. 1564. aastal vallutasid rootslased Koluvere linnuse ning plaanisid tungida Saaremaale, kuid jääolude tõttu ei saanud see teoks. 1566. aastal
tegid taanlased Saaremaalt Hiiumaale rüüsteretki, kuid tõmbusid tagasi.
Kättemaksu kartuses tühjendasid nad Maasilinna ja purustasid selle osaliselt.
Muhu ja Ida-Saaremaa jäid Seitsmeaastase sõja ajal mitmel korral sõjategevuse tallermaaks. Sealse kohaliku elanikkonna peal demonstreerisid oma
106

Ibid., lk 21.
Helk, V. 1990. Zwei Musterrollen von Ösel 1563/64. – Ostdeutsche Familienkunde, Heft 3. Insingen, S. 250–258.
108
Vt Helk 1993, S. 250–252.
109
Pabst, E und Toll, R. von 1861. Est- und livländische Brieflade. Schwedische
und polnische Zeit. Band 1. Die Jahre 1561 bis 1650: eine Sammlung von Urkunden
zur Adels- und Gütergeschichte Est- und Livlands in Uebersetzungen und Auszügen.
Reval, S. 13–14. Praegu asub Pädaste mõisas väljaspool Tallinna Eesti ainus viietärnihotell.
110
Sõjategevuse kohta lähemalt vt Adamson 2009.
111
Tiik 1977, lk 103.
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jõudu aastatel 1563–1564 mõisameeste Tisenhauseni ja Dückeri lipkonnad,
seejärel aastal 1566, pärast Pärnu piiramist, rootslaste väed Henrik Horni
juhtimisel. 1568. aastal tuli aga Tallinnast Rootsi laevastikuga Maasilinna
alla Klaus Kursell112 ning 14. augustil linnus alistus.113
Pärast seda ei toimunud Liivi sõja ajal Taani ja Rootsi vahel enam otsest
sõjategevust (ehkki rootslased mahitasid 1572. aastal üht mõisameeste rüüsteretke Saaremaale). 1570. aastal sõlmitud Stettini rahulepinguga anti vahepeal rootslaste vallutatud Saaremaa Taanile tagasi, kuid piirkonna tegelik
üleandmine viibis kuni 1574. aastani. Stettini rahulepingu järgi pidi hertsog
Magnuse valdusi Saaremaal tunnustatama ainult juhul, kui hertsog loobub
koostööst venelastega. Kuna Magnusest sai peatselt Venemaa vasallist Liivimaa kuningas, jäi Saaremaa otseselt Taani kuninga alluvusse.
Pärast 1574. aasta vaherahu anti Maasilinn koos teiste rootslaste valdustega endises Saare-Lääne piiskopkonnas pandiks mõisameestele, seejärel aga
läks ala taanlastele tagasi. 1575. aasta talvel tegi üks venelaste väeosa rüüsteretke Muhu kaudu Saaremaale ning sama aasta sügisel vallutas Maasilinna ja
Muhu rootslaste teenistuses olnud Saksi-Lauenburgi hertsog Magnus.
Maasilinna linnuse tagasivõtmisel tekkis seal suur tulekahju ning Taani asevalitseja Claus Ungern teatas kuningale, et linnus on nüüdsest võitlusvõimetu. 1576. aasta talvel sooritas tatarlaste väeosa sõjaretke Saaremaale ja
11. augustil andis Taani kuningas Frederik II Sophieholmi lossis oma Saaremaa asehaldurile Claus Ungernile käsu Maasilinna linnus püssirohuga õhku
lasta, mida ka tehti.114
Sõjategevuse soikumisele järgnes 1603. aastal katkuepideemia. Samuti on
teada maad tabanud ikaldusaastad. Saagikuse langus on esinenud aastatel
1581–1583. Eriti raske oli aasta 1589, samuti aastad 1597, 1601–1603 ja
1605. Lisaks on teada karja suremuse aruanded aastatest 1597, 1601–1603 ja
1605.115
Kohalik elanikkond sai sõdade vahelisel ajal natuke hinge tõmmata, kuid
juba aastal 1611 algas Muhut ja Saaremaad laastanud Kalmari sõda (1611–
1613)116. Juunis 1611. aastal tungis rootslaste teenistuses olnud mõisameeste
112

Klaus Kursell (surnud 1570) oli Liivimaa päritolu Rootsi väliooberst aastail
1567–1570. Vt lähemalt Seraphim, E. 1897. Der Feldoberst Klaus Kursell und
seine Zeit: ein Bild Ehstlands in der ersten Zeit schwedischer Herrschaft. Reval.
113
Maasilinnas sõlmitud vaherahu järgi läksid Ida-Saaremaa ja Muhu rootslastele,
kuid viimane anti taanlastele aastal 1573 tagasi. Vt Tiik 1977, lk 103.
114
Vt Pao, B. 1997. Maasilinna sadama piirjooni. Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 1995–1996. Kuressaare.
115
Seresse, V. 1996. Des Königs “arme weit abgelegenne Vnttherthanen”. Oesel
unter dänischer Herrschaft 1559/84–1613. Frankfurt, S. 68–69.
116
Kalmari sõja kohta Lääne-Eesti saarestikus vt lähemalt Helk, V.; Arens, I. 1997.
Kalmari sõda Eestis 1611–1613. Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamat 1995–1996.
Kuressaare.
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ooberst Hans Maydell117 Muhusse ja laastas ning röövis kokku kõikvõimalikku. Sama aasta sügisel tungis rootslaste teenistuses olnud šotlane Patrick
Lermund oma vägedega Muhu kaudu Saaremaale ning järgmisel aastal laastati Saaremaa kuni Sõrve tipuni. Peale muu sõjasaagi viidi mandrile kaasa ka
hulk talurahvast, et taasasustada sõdadest laastatud Läänemaa talud.118
Koguva maavabad elasid Liivi sõja üle119. Koggi Aßmuße nimi esineb
lisaks 1569.–1571. aasta120 maaraamatule veel 1592., 1617.–1618. ja 1618.–
1619. aasta maaraamatus121. Kas tegemist on samanimelise mehega või ainult
talu nimega, ei ole selge. 1627. aasta maaraamatu järgi on 21/2 adramaa suuruses Koggi Aßmuße talus peremeheks Kerstigk, kes on vaba kuuemargase
aastamaksu eest. Ka 1630/31. aasta maaraamatus on Koggi Aßmuße talu
kohta märgitud, et see annab kuus marka aastas ja on sellega vaba teotööst
ning muudest kohustustest, kuid peab laskma ennast kasutada reiside sooritamiseks (“das ehr sich in Verschickunge muß gebrauchen laßen”). 1645.
aasta revisjoniraamatu järgi elasid Koguva vabatalus samadel tingimustel
ilmselt Kerstigki kaks poega (“Kerstigk Jürgen und Tönnieß [..] haben
uhralte Freybriefe”), kes (“omavad ürgvanu vabaduskirju”).122 Ja neid saab
lugeda juba otseselt Schmuulide suguvõsa esiisadeks. Ago Rullingo oletab,
et Koguva vabatalupoegadele on pandud postiveokohustus enne 1669. aastat,
tõenäoliselt tuli see ratsakäskjalakohustuse asemele juba Rootsi aja alul.
1645. aasta revisjonis märgitakse, et Koguva küla 21/2 adramaal elavaid
Kerstigk Jürgenit ja Tõnnießt kasutatakse veel käskjalgadena.123 Ühe sajandi
jooksul oli Koguva maavabadest elik väikeläänimeestest saanud vabatalupojad.

117

Maydelli väe tuumiku moodustasid mitu Eestimaa aadlilipkonda, keda juhtisid
rittmeistrid Heinrich Rehbinder, Engelbrecht Tiesenhausen, Reinhold Buxhövden ja
Claus Wachtmeister. Vt ka Buxhövden 1851, S. 132–133.
118
Tiik 1977, lk 103.
119
Hilisematel sajanditel pole Koguva maavabade järglased sõjateenistuses eriliselt
silma paistnud (v.a Vabadussõda). Vene ajal nekrutiks värvatute arv oli Koguva
Schmuulide puhul üsna tagasihoidlik. Tooma talust on nekrutiks võetud kahel korral
(aastatel 1805 ja 1855). Mõlemal korral jõudis mees teenistuse lõppedes Muhusse
tagasi. Jürna talust võeti aastal 1812 nekrutiks peremehe juba abielus olnud
31-aastane vend, kes Muhusse tagasi ei jõudnud. Aastal 1823 ostis Käspri talu
peremehe vend end aga nekrutikohustusest vabaks. Vt Rullingo 2009, lk 68.
120
Tiik, L. 1992. Saaremaa Maasilinna foogtkonna maaraamatud 1569–1571.
Allikapublikatsioon. Tallinn.
121
Tiik 1977, lk 103.
122
Ibid.
123
Rullingo 2009, lk 5–6.
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KOKKUVÕTE
Liivi sõda, mis tõi kaasa Liivimaa konföderatsiooni lagunemise, võib lugeda
keskaja lõpuks Eestis. Aset oli leidnud üleminek keskaegsest läänisüsteemist
uusaegsesse valitsemiskorda, mis tõi kaasa riikliku tsentraliseerimise ja suurte
vasallisuguvõsade osatähtsuse vähenemise maa valitsemisel ning selle saatuse otsustamisel.124
Tõnis Lukas on tabavalt kirjutanud, et teadmised Koguva Hanskeni taoliste meeste ja nende järglaste elust hajutavad sügavalt juurdunud müüti
seitsmesaja-aastasest ühtlaselt pimedast orjaööst125.
Tuginedes ajalooallikatele ja eesti päritolu isikutele antud läänistustele,
võib väita, et Eesti ülikkond (nn vanemad ja paremad) ei hukkunud kõik
võideldes, vaid sulandusid aegade jooksul kohaliku aadli hulka. Kuni Liivi
sõjani oli eestlaste osakaal kohalike vasallide (peamiselt küll järel- ja väikevasallide) seas suhteliselt kõrge. Liivi sõda sai neist paljudele saatuslikuks
ning Rootsi, Poola, Taani ja Vene ajal tekkinud rüütel- ja maiskond pärines
paljuski juba välismaalt. Siiski jäi nende hulka juba keskajast pärit suguvõsasid, kes nimetasid end põlisaadliks (Uradel), kuid ei tunnistanud 18. ja
19. sajandil enda pärinemist kohalike hulgast, sest pärineda tolleaegsetest
pärisorjadest ei olnud poliitiliselt soovitav. Seetõttu otsiti endale kaugeid
esivanemaid sarnase perekonnanime ja nimekõlaga isikute seast peamiselt
Saksamaalt.126
Koguva maavabade saatus on olnud Eesti ajaloo kontekstis ainulaadne:
üks maavabade-väikeläänimeeste suguvõsa ei sulandunud sajandite jooksul
ei kohalike baltisakslaste (kuna elati eraldatult oma kogukonnas Koguval)
ega ka kohalike pärisorjadest talupoegade hulka (tänu läänikirjadele ja hilisematele ürikutele suudeti säilitada vabadust). Kunagi antud postiveokohustust127 täideti kuni 19. sajandi lõpuni. Alles 1894. aastal leidis Liivimaa
124

Liivi sõja ja hiljem Rootsi-Poola sõdade tulemusel kaotas oma mõjuvõimu
Tiesenhusenite suguvõsa, kes oli keskaegsetes Liivimaa konföderatsiooni sisesõdades
osanud suurendada oma mõjuvõimu. Tiesenhusenite maavaldused Riia peapiiskopkonnas ja Tartu piiskopkonnas olid nii suured, et teise mõjuvõimsama aadliperekonna Uexkülli, samuti Rosenite ja Pahlenite oma ei küündinud ligilähedalegi.
Vt Sepp, H. 1932. Rootsi-Poola sõda Liivimaal 1600. ja 1601. aasta alul. Tartu.
125
Lukas 1997.
126
Baltisaksa genealoogiline uurimus on kujundanud traditsiooni, mille järgi on
kõik vasallid ja aadlikud (sh eesti nimedega ja isegi need, kelle eesti juurtes pole
kahtlust) in summa kuulutatud sakslasteks ja Saksamaalt pärinevaiks. Selle tõendamiseks on päris umbropsu ja massiliselt otsitud Saksamaa sama ajastu genealoogilistest uurimustest juhuslikke, umbes sarnaseid nimesid, kes võinuks olla Eestis esinevate vastavate isikute esiisadeks. Vt Saks 1971.
127
Koguva vabatalupoegade õiguslik seisund halvenes sajandite jooksul ning endistest maavabadest olid saanud kindlasse ametisse määratud postitalupojad, kelle nime
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kubermanguvalitsus, et 350 aasta eest läänistatud maa ei korva enam postiveokohustusega kaasnevaid kulutusi ega vasta enam aja nõuetele ja kehtestatud postikohustuse korrale. Otsustati, et edaspidi katab postiveokulud kogukond ise ja Koguva postivedajad hakkavad teistega võrdselt renti maksma.128
Kahjuks pole vanemate aegade Koguva maavabadest säilinud gravüüre
ega maale, kuid alles hoitud läänikirjad ja Eestis säilinud ainulaadne Koguva
küla on piisavalt väärikas pärandus järeltulevatele põlvedele, et hoida
Koguva maavabade (sic!) Schmuulide pärimust.

Koguva 1532. aasta läänikiri
Allikas: Rullingo, A. 2001. Muhumaa: loodus, aeg, inimene. Tallinn. Foto: Andres
Tüür (kasutatud foto autori loal).

järel tarvitati kirjades edaspidi nimetust Post-Bauern, Postkerl. Sellele vaatamata
tuleb märkida, et vaid vähestel eesti soost maavabadel peale Koguva postimeeste
õnnestus säilitada oma isiklik ja osaliselt ka majanduslik vabadus kuni Rootsi aja
lõpuni. Vt Rullingo 2009, lk 7.
128
Ibid., lk 10.
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Ordumeister Wolter von Plettenbergi (1494–
1535) hauakivi Võnnu (Cēsis) kirikus.
Allikas: Viljandi muuseum.
Kujutisi orduajast.
<http://www.muuseum.viljandimaa.ee/
?id=82&op=body>, (29.11.2010).

Liivi ordu maamarssali (Landmarschall) lipp (püha Mauritiuse kujutisega).
Allikas: Banderia Prutenorum (Facsimilie), 44v. Poola diplomaat ja kroonik Jan
Długosz (1415–1480) koostas aastal 1448 koos heraldik Stanislaw Durinkiga
48-leheküljelise pärgamentmanuskripti “Banderia Prutenorum”, kus on ära toodud
56 Saksa Ordu vexillae’d ehk lippu.
<http://www.laborunion.lt/memorandum/ru/modules/banderia/quintus.htm>,
(30.11.2010).
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Tannenbergi lahingus võidelnud Liivimaa rüütlite lipp (kollane-valge-punane).
Allikas: Banderia Prutenorum (Facsimilie), 27v.
<http://www.laborunion.lt/memorandum/ru/modules/banderia/tertius.htm>,
(30.11.2010).
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Ordumeister Wolter von Plettenbergi (1494–1535) portee.
Allikas: Schiemann, Th. 1887. Russland, Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert.
Zweiter Band. Berlin: Grote, S. 158.
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KVÜÕA humanitaar- ja sotsiaalteaduste õppetooli avaliku õiguse külalislektor, Eesti Reservohvitseride Kogu Nõmme osakonna esimees

VABARIIGI SÕJAKOOLI ASUTAMINE JA
SELLE ESIMESE, VABADUSSÕJA-AEGSE
LENNU LÕPETAJAD
ANDRES SEENE
■

SISSEJUHATUS
2009. aasta aprillis möödus 90 aastat Sõjakooli asutamisest, mida võib lugeda rahvusliku ohvitserkonna ettevalmistamise alguseks Eestis. Siinses artiklis vaadeldakse ja selgitatakse allikmaterjalidele tuginedes Vabadussõjaaegse Vabariigi Sõjakooli1 formeerimise ja õppetegevusega seotud küsimusi
ning hinnatakse kooli asutamise tähendust tollastes oludes. Ühtlasi on vaatluse all esimese lennu õppurkond, kasvandike haridus- ja teenistustaust ning
hilisem karjäärikäik ja saatus. Üksikasjalikumad andmed Eesti Sõjakooli
esimese lennu lõpetanud ohvitseride elu- ja teenistuskäigu kohta on esitatud
artikli lõpus olevas lisas.

1. NOOREMOHVITSERIDE VAJADUS VABADUSSÕJAS
Teadaolevalt tunti Vabadussõjas Eesti rahvaväe organiseerimisel ja juhtimisel ohvitseridest puudust kõikidel juhtimistasanditel. Nagu seda tagantjärele
hinnati, võis miljoniline rahvas mobiliseerida 100 000-mehelise sõjaväe,
mille puhul eeldati, et ohvitseride arv moodustanuks sellest 5000 ehk 5%2.
Eesti rahvaväe rindel olevate üksuste ohvitseride koguarv ulatus 1919. a
keskpaigas veidi üle 1000 mehe3. Sõjakooli formeerimise ajaks oli Eesti

1

Vabariigi Sõjakool – sellist ametlikku nimekuju kasutati peamiselt kooli algaastail ja seda kuni 1923. aastani, mil kooli iseseisev eksistents lõppes ning kool
ühendati teiste sõjaväeliste õppeasutustega Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste
koosseisu. Pärast seda oli käibel nimetus Sõjakool või ametlikumas versioonis
Sõjaväe/ Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakool.
2
A. J. [Aleksander Jaakson] 1928. Kümme aastat õppetööd sõjaväe õppeasutustes. – Sõdur, nr 6/7/8, lk 253.
3
Kröönström, M. 2008. Eesti sõjaväe juhtivkoosseis Vabadussõjas 1918–1920. –
Dissertationes Historiae Universitatis Tartuensis 16. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus,
lk 178. [Edaspidi Kröönström 2008]
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rahvaväe tegelikuks suuruseks 60 000–70 000 isikut4. Siinjuures tuleb muidugi arvestada, et kõik mobiliseeritud ei asunud rindeüksustes ning ohvitsere
teenis ka tagalas või formeerimisel olevate üksuste juures. Siiski oli ohvitseride puudus neis oludes tuntav.
Nooremohvitseride vähesusele osutab näiteks 1919. a mai lõpul ülemjuhatajale saadetud 3. diviisi staabiülema alampolkovnik Nikolai Reegi
koostatud ohvitseride asetäitjate ettevalmistuskursuse kava (allohvitseride
ettevalmistamiseks nooremohvitseride5 ametikohtadele). Pöördumises paluti
luba avada “iga diwiisi juures Staabi Ülema juhatuse all, kus niisugune on
“Kindral-Staabi” ohwitser, õppekursused ainult praktilise õppekawaga juurde lisatud programmi järele, mis on kokkuseatud endise Wene sõjawäes
tarwitusel olewate, Garnisoni, Rea, Distsiplinaar, Wälja, Õpetus püssidest
laskmise üle, Õpetus jalawäe teguwiiside üle lahingus ja Õpetus iseenese
sissekaewamise üle määrustikkude /ustav/ järele. Kõwendatud õppuste juures peaks kursus kestma kõige rohkem 14–16 päewa”.6 Pole teada, kas vastavad kursused ka tegelikult diviiside juures tegevusloa said ja asutati või
viidati sellega Tallinnas juba formeeritud Sõjakooli tegevusele. Ohvitseri
asetäitjaks ülendati sõja ajal tublimaid ja haritumaid allohvitsere ka ilma
eelneva ettevalmistuseta. Paljud neist polnud saanud allohvitserile vajalikku
ettevalmistust, vaid neid oli ülendatud vahvuse eest. Väidetavalt teenis Vabadussõja lõpul igas roodus 1–2 ohvitseri asetäitjat.7
Sõjakooli asutamise ettepaneku esitas ülemjuhataja kindralmajor Johan
Laidoner oma kirjas sõjaministrile 31. märtsil 1919. a:
Praegu kõikides väeosades suur puudus ohvitseridest ja needki, kes on,
on suuremalt osalt puudulikult ettevalmistatud. Kõik meie sõjavägi seisab
paarikümne enam ehk vähem vilunud ohvitseri peal, kelle read ikka ja ikka
harvemaks jäävad.
Kui ennem võis mõtelda, et rahukongress Venemaa kohta oma kindla sõna ütleb ja sellega sõja lõpetab, siis on see lootus põhjuseta olnud, ja meil
tuleb tahes ehk tahtmata edasi sõdida. Et vaenlase ülemvõimu vastu seista,
tuleb väeosasid täiendada. Selleks nõutakse frondile ohvitserisi, meil aga
pole neid saata. See puudus nõrgendab meie frondi vastupanemise võimu ja
4

ERA 2124–2–532, leht 4. (Org, J. Rahvaväe varustamine Vabadussõjas.
Kõrgema Sõjakooli väitekirja (1938) lisa nr 5 koopia: andmed toidul olevate arvu
graafiku alusel.)
5
Roodu nooremohvitserid – tollastes roodu (kompanii) organisatsioonides nähti
peale rooduülema ette üks roodu vanemohvitseri ja 2–3 nooremohvitseri ametikohta.
Rühmaülemateks olid allohvitserid.
6
ERA 495–10–74, lehed 18–19.
7
Kasekamp, A. 1928. Juhtide kasvatus ja väljaõpe sõjaväes möödunud sõdade,
eriti Maailmasõja ja Vabadussõja kogemustel. Kõrgema Sõjakooli väitekiri. Tallinn,
lk 79–80. [Edaspidi Kasekamp 1928]
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võib ajajooksul, kui ohvitseride arv ikka ja ikka väheneb, ja õigel ajal vastuabinõusid ei leita, katastroofiliseks saada.
Et seda ära hoida, on ainsaks abinõuks avada sellekohane kool ja hakata
noori mehi, kes keskkooli hariduse on saanud ja frondil sõdides on ülesnäidanud, et nendest sellekohase ettevalmistamise järele head ohvitserid võivad
saada, ohvitseri ameti peale ettevalmistama.8

2. SÕJAKOOLI ASUTAMINE
Sõjakool asutati sõjavägede ülemjuhataja 3. aprilli 1919 päevakäsuga nr
1259. Käsu teksti järgi oli kooli koosseis kinnitatud juba 31. märtsil, seega
samal päeval, mil ülemjuhataja esitas eespool tsiteeritud ettepaneku avada
kool. Päevakäsu alusel määrati kooli formeerijaks Peastaabi Korraldusvalitsuse rivijaoskonna ülem kapten Aleksander Simon.10 Temast sai ka kooli
esimene ülem, kes asus oma kohuseid täitma alates 5. aprillist. Simoni mälestuste kohaselt olevat ta saanud ülemjuhatajalt kooli formeerimise suulise
käsu juba 1919. a veebruari lõpus.11
Eeltoodu põhjal võib järeldada, et Vabariigi Sõjakool asutati ülemjuhataja
isiklikul initsiatiivil.
Koosseisu määrustes nähti kooli riviorganisatsioonis ette üks kolmerühmaline jalaväerood (120 kadetti), üks kaherühmaline suurtükipatarei
(50 kadetti) ja üks ratsarühm (25 kadetti). Ohvitseride ametikohtadena oli
kooli koosseisudes ette nähtud kooliülema, adjutandi, klasside inspektori,
rooduülema, kolme rühmaülema, patareiülema, kahe patarei rühmaülema ja
ratsarühma ülema ametikoht. Kooli adjutandina tegutses alamleitnant
Magnus Siiak, klasside inspektori ja ühtlasi taktikalektorina oli tegev alamkapten Heinrich Paavija(a)n12, kadettide (jalaväe)roodu ülemaks oli kapten
8

ERA 495–10–74, leht 4.
Päevakäsu täisteksti vt nt Sõdur, nr 3, 09.04.1919, lk 3.
10
Aleksander Simon (1877–1960) VR I/3. Teenis Vene armees alates 1895. a.
Lõpetas 1904. a Peterburis Vladimiri Sõjakooli. Teenis aastatel 1903–1918 Sveaborgi (Suomenlinna) kindluses pataljoni, polgu ja kindluse adjutandina. Ülendati
1915. a kapteni auastmesse. Teenis 1918. a detsembri algusest Eesti rahvaväes Peastaabi Korraldusvalitsuse riviosakonna ülemana. Ülendati alampolkovnikuks 1919. a
juunis ja polkovnikuks 1920. a veebruaris. Alates 1920. a juunist tegutses sõjaministri käsundusohvitserina, 1927. a arvati reservi. Paistis ohvitseride hulgas silma
luuletamise ja heliloominguga. 1940. a lahkus Saksamaale, kus ka hiljem suri.
11
Sõjakooli esimene ülem jutustab. Aleksander Simon, VR I/3, kolonel. –
Võitleja 1959, nr 3/4, lk 4.
12
Heinrich Paavija(a)n (Hendrik Pallandi) (1885–1943) VR I/3. Teenis Vene
armees alates 1903. a. Lõpetas eksternina Pihkva kadetikorpuse ja 1906. a Tšugujevi
sõjakooli (Ukrainas). Võttis osa Esimesest maailmasõjast, kus sai 1915. a vigastada
9
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Ludvig Jakobsen13. Esimeseks suurtükiväeklassi ja ühtlasi suurtükirühma
ülemaks nimetati aprilli keskel 1919 leitnant Alfred Terras, kes pidi lõpetama klassi organiseerimistööd. Alates 15. maist nimetati suurtükiväeklass
ümber Sõjakooli patareiks14 ja selle ülemaks lähetati 2. suurtükiväepolgust
kapten Karl Kool15, kelle alluvusse jäi patarei rühmaülemana edasi leitnant
Alfred Terras. Ratsarühma ülemateks olid rittmeistrid Alfons Parrison,
Edgar Hammer ja 1919. a lõpul ka leitnant Aksel Evald Tamman. Jalaväe
eriala kadettide esimesteks rühmaülemateks olid leitnandid Karl Metti
(I rühma ülem) ja Leopold Freiberg (hiljem Talving, ajutine II rühma ülem)
ning alamleitnandid Richard Kent (II rühma ülem) ja Hans Kaasik (III rühma
ülem). Neist viimane oli omandanud rahuaja ohvitseri ettevalmistuse juba
enne maailmasõda, kuid langes maailmasõja algul sõjavangi, kus viibis neli
järgnevat aastat. Richard Kent ülendati alamleitnandi auastmesse juba Sõjakooli rühmaülemana 1919. a juunis. Sõjalise hariduse oli ta omandanud maailmasõja ajal Moskvas Aleksei sõjakoolis. Leitnant Metti oli teeninud maaja langes 6. Soome kütipolgu rooduülemana austerlaste kätte vangi. Vabadussõjas ei
osalenud, oli enne Sõjakooli määramist sisekaitseülema abi (Kaitseliidu staabis).
Ülendati 1920. a veebruaris alampolkovnikuks ja 1925. a koloneliks. Lõpetas 1925.
a Kõrgema Sõjakooli juures informatsioonikursused. Pärast Vabadussõda teenis 1.
diviisi ohvitseride täienduskursuste juhatajana, 1. jalaväerügemendi ülema abina ja
5. üksiku jalaväepataljoni ülemana. 1934. a arvati vanuse tõttu reservi.
13
Ludvig Jakobsen (1893–1961) VR I/3. Lõpetas 1912. a eksternina Simbirski
kadetikorpuse ja 1914. a Kaasani sõjakooli. Osales Esimeses maailmasõjas roodu- ja
pataljoniülemana Galiitsia rindel ning sai kahel korral haavata. Vene armees ülendati
staabikapteni auastmesse. Vabadussõja algul oli 6. jalaväepolgu majandusülemaks.
Pärast Vabadussõda teenis Sõjakoolis, oli soomusrongide diviisi täienduskursuse
ülem (alampolkovniku auastmes), 1921–1924 Sakala partisanide üksiku jalaväepataljoni ja Viljandi garnisoni ülem, 1924–1930 Eesti sõjaväeatašee Poolas ja
Rumeenias (lõpetas 1928 Poola Kõrgema Sõjakooli), 1930–1934 riigivanema vanem
käsundusohvitser (1931. aastast kolonel), 1934–1936 1. jalaväerügemendi ülem,
1936–1940 Eesti sõjaväeatašee Saksamaal ja Ungaris. Nõukogude okupatsiooni
alguses jäi Saksamaale. Saksa okupatsiooni ajal töötas Abwehr’is. Pärast sõda elas
Saksamaal, oli nõunik Saksamaa Liitvabariigi valitsuse juures ja tegev pagulasorganisatsioonides.
14
ERA 650–1–1825, leht 18.
15
Karl Kool (1891–1934) VR I/3. Esimese maailmasõja ajal astus vabatahtlikult
sõjaväkke. 1915. a lõpetas Mihhaili suurtükiväekooli. Sõdis Galiitsia rindel ja Vene
kodusõjas Ukraina väeosades enamlaste vastu. 1918. a jõudis Eestisse, kust lahkus
Saksa okupatsiooni tõttu Petrogradi ning sealt Murmanskisse, kus teenis Briti
ekspeditsioonivägede juures ja ülendati kapteniks. 1919. a veebruaris naasis
Eestisse. Osales Vabadussõjas 2. suurtükiväepolgu patareiülemana lõunarinde lahingutes. Lõpetas 1927. a Kõrgema Sõjakooli. Teenis soomusrongide brigaadi suurtükiväeinspektorina, 1. soomusrongirügemendi ülema abina, sõjaväe suurtükiväeinspektori abina ja Sõjaväe Varustusvalitsuses. Ülendati 1933. a koloneliks.
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ilmasõja ajal Prantsusmaa alluvuses olnud Vene üksustes. Pärast paarikuulist
teenistust Sõjakoolis sai temast Prantsuse saatkonna sideohvitser.16 Teda
asendas rühmaülemana alamkapten Herman Rossländer, kes täitis ajutiselt
ka rooduülema kohuseid. Sõjakooli rivikaadrit komplekteeriti tollal erinevatel põhjustel peamiselt Tallinnas sõjaväe keskasutustes teeninud või ohvitseride reservis (tagavaravägede ülema käsutuses) olnud kaadriga, kes polnud
rindeteenistuseks mingitel põhjustel (nt tervislikel) sageli kõlblikud. Võib
järeldada, et paljudel kadettidel oli oluliselt enam tegelikke lahingukogemusi
kui nii mõnelgi kooli rivijuhil või instruktoril.
Erialati mainitakse dokumentides ja ülevaadetes ka kooli jagunemist
klassideks õppealade järgi (seda küll peamiselt ratsaväe ja suurtükiväe
puhul). Koosseisudes on patareiülem loetud ühtlasi suurtükiväeklassi juhatajaks17. See tulenes ilmselt asjaolust, et ta pidi juhtima ja läbi viima õppetööd
ka suurtükiväe erialal. Ratsarühma ja -klassi kõrval kohtab dokumentides
samuti eskadroni nimetust (nt eskadroni rühmaülem), mis tuleneb ilmselt
veneaegsetest kooli koosseisukavadest või asjaolust, et ratsarühma ülemale
olid antud eskadroniülema õigused.
Peale ohvitseride oli kooli koosseisus ette nähtud töökomando ja eraisikutest teenijad (kokad ja koristajad). Lisaks kooli juures tegutsevatele ohvitseridele kaasati õppetöösse veel palgalisi lektoreid ja ohvitsere-spetsialiste.
Taktikat õpetasid esimese lennu kadettidele klasside inspektor Paavija(a)n ja
rühmaülem Kent. Sõjaväe administratsiooni lektoriks oli kadettide rooduülem kapten Jakobsen, topograafia lektorina esines operatiivstaabi topograafia jaoskonna ülem alampolkovnik Eduard-Adolf Bach, fortifikatsiooni lektorina oli tegev inseneripataljoni ülem kapten Voldemar Riiberg (Rieberg).
Õigusteaduse õpetajaks oli algul advokaat Andrejev, hiljem mitšman (leitnant) Alfred Nirk. Kuulipildujate materjalosa õpetas kadettidele leitnant
(alamkapten) Albert Murrik, lõhkeainete tundmist alamkapten August
Steinberg ja sideasjandust inseneriväe leitnant Artur Pärna (Perna). Tervishoiutunde andis sõjaväearst dr Juss, hipoloogiat (hobuteadust) õpetas sõjaväe
loomaarst dr Karl Saral. Esimeseks eesti keele lektoriks oli kirjanik Ernst
Peterson (Särgava). Lisaks patareiülemale oli suurtükkide materjalosa lektoriks kapten Johannes Lepp ja suurtükiasjanduse teooria õpetajaks lipnik Martin Grossholm.18
Kui esimese lennu õpetajaskond koosnes valdavalt kohalikku päritolu
ohvitseridest-lektoritest, siis alates 1920. aastast lisandus kooli lektorite
hulka mitmeid eesti, aga üldjuhul vene päritolu kõrgemaid ohvitserespetsialiste, kes olid Venemaalt opteerunud.
16

Andmed teenistuslehtedest: ERA 646–1–87.
Ibid., leht 2.
18
ERA 495–10–74, leht 87; ERA 646–1–7, lehed 141, 143–147; ERA 646–1–19,
leht 176.
17
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Avatud kooli tegevuseks saadi Tallinnas Tehnika tänaval endise Raudtee
Tehnikakooli ruumid. Möödaminnes mainitakse mitmetes tekstides ja mälestustes, et asutatud Sõjakool tegutses Sõjaministeeriumi vahetus alluvuses.
Selline alluvusseisund vajab siiski mõningat selgitamist. Sõjaministrile esitatud asutamisettepanekus avaldas ka ülemjuhataja arvamust, et kool võiks
alluda otse sõjaministri abile.19 Tollane sõjaministri abi kindralmajor Andres
Larka oli samal ajal nimetatud ka tagavaravägede ülemaks. Võib eeldada, et
ei leitud ühtegi kohasemat staapi või asutust, millele Sõjakooli allutada.
Arvestades sõjaaja olusid ja ülemjuhataja ning tema staabi hõivatust operatiivküsimustega, polnud mõtet kooli allutada otse ülemjuhatusele. Sõjaministri
abi oli erinevalt ministrist sõjaväelane ja tegeles administratiivküsimustega.
Sõjaministri abile allumist võiks pidada paljuski formaalseks. Kool ja selle
kaader allus nii nagu muudki sõjaväe asutused ja väeosad ülemjuhataja käskudele. Kui sõjaministri abi soovis kooli lektoreid näiteks korrale kutsuda, et
need oma ülesandeid korralikumalt täidaks, siis palus ta selleks ülemjuhataja
staabiülema korraldust.20
Kooli õppetöö alguseks on loetud 22. aprilli, mil ilmus ka esimene Sõjakooli ülema päevakäsk ja avati pidulikult kool. Ülemjuhataja kindralmajor
Laidoner tuletas kooli avamisel peetud sõnavõtus kasvandikele meelde, et
tegemist polnud enam monarhistliku sõjaväega, vaid demokraatliku vabariigi
rahvaväega, mille kindlus põhines vastastikusel sõbralikkusel ja üksteisest
arusaamisel. Tulevane ohvitser pidi oskama ise täpselt ja kohusetruult käske
täita, kui ta tahtis, et ka rahvaväelane tema käsklusi kuulaks.21
Mõnedes ülevaadetes märgitakse kursuse alguskuupäevana ka 14. aprilli
1919. a.22 Tegelikult jõudsid paljud väeosadest lähetatud õppurid kohale
veelgi hiljem. Õppurkoosseis pidi formeeritama rahvaväelastest, kellel oli
vähemalt keskkooli 7. ja 8. klassi haridus (mittetäielik keskharidus).23 Haridusnõuetest väga jäigalt ilmselt kinni ei peetud, mistõttu leidus õppurite hulgas
ka madalama haridustasemega isikuid. Hilisemate meenutuste kohaselt oli
kooli vastuvõetud kadettide hulka pääsenud esialgu isegi poolearulisi.24
Õppurid jaotati väeliikide kaupa ära kohe esimestel päevadel. Mälestuste
põhjal jääb mulje, et suurem tung oli eelkõige suurtüki- ja ratsaväe erialale.25
19

ERA 495–10–74, leht 4.
Ibid., leht 84.
21
-ds-. 1919. Eesti Vabariigi sõjakooli avamine. – Maaliit, 23.04, nr 88, lk 3.
22
ERA 650–1–445, leht 10.
23
ERA 650–1–4, lehed 41–42.
24
Raamot, I. 1975. Mälestused I. Turku: Oy Lounaisrannikko, lk 110–111. [Edaspidi Raamot 1975]
25
Ibid.; ERA 2124–3–717, leht 1 (Martmaa, P. 1938. Kuidas minust sai Vabariigi
Sõjakooli kadett); ERA 2124–3–1691, leht 4. (Viljak, A. 1938. Mälestusi Sõjakooli
1. lennust; edaspidi Viljak 1938.)
20
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Pärast seda valiti rivi- ja juhtimisharjutuste käigus välja ka rühma- ja jaovanemad (portupeekadetid). Eelisseisus olid siin need, kel oli seljataga
pikem maailmasõja-aegne teenistus Vene sõjaväe allohvitserina või kelle
õpingud sõjakoolides olid jäänud pooleli.26
Ludvig Jakobseni hilisemal hinnangul oli Eesti esimesi riike, kus rajati
kõikidele väeliikidele ühtne Sõjakool27. Tuleb arvestada, et Vene oludes
tegutsenud lipnike- ja sõjakoolid olid keskendunud vaid ühe väeliigi ohvitseride ettevalmistamisele. Suurtükiväe alal Venemaal teadaolevalt sõjaaja
lipnikke ei koolitatudki. Samas tunti tollal Eestis just suurtükiväeohvitseridest suurt puudust.28 See muutis keeruliseks ka lühiajalise suurtükiväeohvitseride ettevalmistamise organiseerimise. Siiski olid samal ajal Tallinnas
tagavarapatarei juures tegutsemas juba suurtükiväeohvitseride asetäitjate
kursused ja (allohvitseride) õppekomando.29 Sõjaministri korraldusel koostas
suurtükiväe valitsuse ülem suurtükiklassi õppekavad ja koosseisu. Sõjaministeeriumi suurtükiväe valitsuse kirjas juhiti ülemjuhatuse tähelepanu
asjaolule, et paari kuu jooksul pole suurtükiväeohvitseride ettevalmistamine
mõeldav. Lepiti siiski kokku, et esimene suurtükiväekursus on neljakuuline,
järgnevad pikendatakse aga kaheksakuuliseks. Vastuvõetavatelt õppuritelt
eeldati varasemat teenistust suurtükiväe alal (õppekomando kursuse läbimist).30 Suurtükiväeklassi avamise kohta kooli juures andis sõjaminister veel
6. mail täiendava päevakäsu, milles sätestati kursuse kestuseks neli kuud ja
määratleti klassi komplekteerimise alused (korrates eelnimetatud tingimusi).
Klassi avamise kuupäevaks oli nimetatud käskkirjas märgitud 15. mai.31
Sellele järgneval päeval toodi Sõjakooli jalaväeklassist patareisse üle 31
kadeti. Neile lisati 25 rahvaväelast suurtükiväe tagavarapatareist, kes nimetati järgnevalt samuti ümber kadettideks.32 Ilmselt kuni selle ajani said Sõjakooli roodu koosseisu kuulunud suurtükiväerühma kadetid üleüldist rivilist
väljaõpet koos jala- ja ratsaväeõppuritega.

26

Raamot 1975, lk 112; Viljak 1938, leht 3.
Jakobsen, L. 1959. Esimesi Eesti kadette juhtimas. – Võitleja, nr 3/4, lk 5.
[Edaspidi Jakobsen 1959]
28
Kröönström 2008, lk 95–96.
29
ERA 495–10–74, lehed 5–6.
30
ERA 495–10–74, lehed 5–6, 11, 37–37, 39.
31
Sõjaministri päevakäsk nr 11, 6. mai 1919.
32
ERA 650–1–1825, leht 18.
27
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3. ÕPPETÖÖ
Kooli kursuse aluseks oli võetud endine maailmasõja-aegsete Vene lipnikekoolide33 õppekava.34
Õppeainetena õpiti esimesel jalaväekursusel taktikat, topograafiat, sõjaväe administratsiooni, fortifikatsiooni, kaitsekraavide kaevamist (transchei),
kuulipildujate materjalosa, suurtükiasjandust, sõjaväe seadusi ja määrustikke, eesti keelt, tervishoidu ja võimlemist. Ratsaväeklassis lisandusid eelmainituile veel hipoloogia ja praktiline ratsutamine. Suurtükiklassis õpiti
eeltoodule lisaks sise- ja välisballistikat, suurtüki ehitust (materjalosa), laskeasjandust, suurtükiväetaktikat ja läbiti nii suurtüki- kui ka patareiõppusi.
Jalaväe eriala kadettide nädala tunnikavas oli ette nähtud 47 tundi, millest
suurem osakaal oli riviõppustel (11 tundi) ja kehalisel tegevusel (turnimine
ja vehklemine 6 tundi) ning (Vene) määrustike õppimisel (4 tundi). Muude
ainete osakaal nädalakavas kõikus 1–3 tunni vahel.35 Päevas oli ette nähtud
kuni 8 õppetundi ja õppetöö toimus ka laupäeviti.36 Mälestusteski väidetakse, et vähemalt jalaväe erialal domineerisid määrustike õppimine ja rivi33

Vene lipnikekoolid (школы прапорщиков) – maailmasõja ajal Venemaal
ellukutsutud sõjalised õppeasutused sõjaaja ohvitserikaadri kiireks täiendamiseks,
mille lõpetanud ülendati lipniku auastmesse (kursus kestis 3–4 kuud). Lipnikekoolide lõpetajad ei saanud rahuaja kaadriohvitseri õigusi ega õigust teenida staabiametikohtadel, demobilisatsiooni korral tuli sellise ettevalmistuse saanud arvata kas
reservi või saata täiendusõppele. Nende koolide kursused komplekteeriti väeteenistuseks kõlblike kõrg- ja keskhariduse saanud noormeeste-üliõpilastega, aga ka
kreiskooli või kõrgema algkooli lõpetanutega, samuti silmapaistnud sõdurite ja allohvitseridega. Põhiliselt valmistasid lipnikekoolid riviohvitsere ette jalaväele, aga
lisaks neile õppeasutustele oli ka üksikuid inseneriväe- ja ratsaväekoole. On arvatud,
et Venemaal on olnud kokku rohkem kui 41 õppeasutust, kus valmistati sõja-aastail
ette natuke üle 100 000 ohvitseri. Boлкoв, C. B. 1993. Pуccкий oфицepcкий
кopпуc. Mocква: Вoенное издателъство, c. 145–147.
34
ERA 495–10–74, leht 1.
35
ERA 495–10–74, leht 35.
36
Vabariigi Sõjakooli päevakord äripäevadel (1919): kell 6.00 äratus; 6.00–6.30
riietumine, voodite ja varustuse kordaseadmine; 6.30–7.00 hommikune ülevaatus;
7.00–7.30 üldine jalutuskäik; 7.30–8.00 hommikukohv; 8.00–12.00 plaanijärgne
õppetöö; 12.00–12.30 eine; 12.30–14.00 vaba aeg; 14–18 plaanijärgne õppetöö;
18.00–18.30 lõunasöök; 18.30–19.30 vaba aeg; 19.30–21.00 tundide ettevalmistamine; 21–21.30 õhtune tee; 22.00 päevakäskude ettelugemine jm; 23.00 öörahu.
Päevakord pühapäevadel: kell 7.00 äratus; 7.00–8.00 riietumine, voodite ja varustuse
kordaseadmine; 8.00–8.30 hommikukohv; 8.30–10.00 vaba aeg; 10.00–12.00 soovijatel kirikus käimise luba, teistel vaba aeg; 12.00–12.30 eine; 12.30–18.00 vaba aeg;
18.00–18.30 lõunasöök; 18.30–19.30 vaba aeg; 19.30–21.00 tundide ettevalmistamine; 21.00–21.30 õhtusöök; 22.00 päevakäskude ettelugemine; 23.00 öörahu. ERA
495–10–74, leht 36.

VABARIIGI SÕJAKOOLI ASUTAMINE JA SELLE ESIMESE LENNU LÕPETAJAD

131

harjutused.37 Määrustike esiletoomise põhjuseks võis olla mitte niivõrd vastavate tundide rohkus kui õppematerjali igavus ja eluvõõrus.
Peaeesmärgiks oli luua väga eriilmelise väljanägemise ja ettevalmistusega ning rindel suhteliselt vaba õhkkonnaga harjunud õppurkonnast ühtne ja
distsiplineeritud üksus. Seda kooli algpäevi olukorda iseloomustab kokkuvõtvalt esimese patarei lennu kasvandik August Viljak: Kokkutulnute
rõivastis pakkus esialgu väga kirevat pilti. Siin oli näha vene “furaškasid”
ja “papahasid”, soomlaste järele tehtud valgeid mütse, sinise kandiga ja
valgete triipudega ja igasugu teisi peakatteid, ka vene junkrukooli mütse,
junkru pagunitega sineleid, lambanahkseid rõivaid, igasugu jalanõusid,
soomusrongide ja teiste väeosade varuka ja mütsimärke. Ühesõnaga kirev ja
elurõõmus üliõpilaste seltskond, kuhu eksinud ka mõned vanemad mehed,
nagu seda olid kirjanik O. Truu, advokaat Bock j.t. Suur osa tuttavad Tartust
saadik, teised omavahel tuttavad Tallinna, Narva, Pärnu ja teistest koolidest.
Uued hallikad ja pruunikad frentsid, kiivrid ja tankid muutsid selle kireva
seltskonna õige kähku esimeseks ja ühtlaseks eesti kadettide pereks. Kui me
peagi selles ühtlases rõivastises, hästi joondunult ja püssitikke hästi püsti
hoides sooritasime ringkäike linnas, siis olid isegi eesti rahvuslusele vaenulikud ollused jahmatanud eesti väes valitsevast distsipliinist ja ühtlusest.
Ühtlasi kasvatas see rahva keskel usku ja lootust meie vägede kindlasse võidusse korratute kui ka enam vähem korralikkude vaenlase vägede vastu.38
Mälestuste kohaselt külastas ülemjuhataja mitmel korral isiklikult Sõjakooli, hoides ennast seal toimuvaga kursis, ja suhtles kadettidega ka vahetult.
Tollase rooduülema mälestuste järgi oli ülemjuhataja 1919. a suvel ilmunud
ühele Seevaldis korraldatud taktikaõppusele (õppusi korraldati kirjelduste
järgi Pelgulinna ja Seevaldi vahelisel alal, Stroomi ranna eelsel maastikul,
Veskimetsa kõrgendikel ja mujal pealinna lähistel). Ta palus anda roodule
taktikaülesande, mille juhatajaiks pidid olema ainult kadetid ise. Jäi mulje,
nagu olnuks tegemist mingi kontrolliga. Pärast õppuste lõppu avaldati Sõjakooli ülemale ja roodu kaadrile kiitust ning ülemjuhataja teatas, et jalaväe
eriala kadetid ülendatakse ohvitserideks juba kümne päeva pärast, seega
kolm nädalat kavatsetust varem.39
Juuni lõpul ja juuli algul 1919 osales teoreetiliste ainete (topograafia,
fortifikatsioon, sõjaväe administratsioon, kindlustamine, side ja kuulipildujate materiaalosa) eksamite vastuvõtmisel alampolkovnik Paul Lill (ülemjuhataja staabi korraldusvalitsuse ülem), kes hindas 25% kadettide vastuseid
väga heaks. Ligi 50% teadmisi hinnati heaks ja 25% vastuseid peeti nõrgaks,
neist 5–6% lubamatult nõrgaks. Aineprogrammid olid lühendatud ja vastasid
37

ERA 2124–3–1850, leht 152. (Krupp, A. Sõjakool. Vabariigi Sõjakooli I sõjaaegsest kursusest; edaspidi Krupp.)
38
Viljak 1938, lehed 1–2.
39
Jakobsen 1959, leht 5.
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Vene reservlipnike sõjaeelsetele õppekavadele. Eeldusel, et 75% kadettidest
selle lühendatud teoreetilise kursuse omandas ja enamik oli enne kooli sõjategevuses osalenud, pidas eksamineerija võimalikuks neid polguülemate
järelevalve ja kontrolli all nooremohvitseride ametikohtadele lubada. Puudujäägid tulenesid õpikute puudusest, samuti õpetajate vilumatusest.40 Teadaolevalt oli kursuse ajal õppurite kasutada ainult üks eestikeelne õppematerjal – “Paavijani taktika õpperaamat”41. Selle nimetus viitab, et raamatu koostajaks oli tollane Sõjakooli klasside inspektor ja taktikalektor. Kuna mitmeid
teoreetilisi aineid õpetasid pealinnas sõjaväeasutustes töötavad ohvitserid
oma põhitöö kõrvalt, siis kannatas õppetöö kvaliteet (palju tunde jäi ka lihtsalt ära). Põhitöö kõrvalt ainet õpetavad ohvitserid polnud eriti motiveeritud,
kuna tundide eest saadavat lisatasu peeti liiga väikeseks. 1919. a septembris
esitatud klasside inspektori raportist ilmneb, et mitmed palgatud tunniandjad-lektorid (ohvitserid ja eraisikud) olid andnud planeeritust vähem
tunde. Sõjaministri abi palus ülemjuhata staabiülemalt korraldust, et Sõjakooli lektorid oma kohustusi korralikumalt täidaksid.42
Tollastes oludes puudus täpsem õppekava. Iga lektor määras oma aine sisu
ulatuse ja eesmärgid enda valikul, mistõttu kannatas õppetöö ühtlus. Nagu
hiljem tuli tõdeda, tehti tollal õppetööd endise Vene süsteemi alusel, milles
maailmasõja kogemused veel ei kajastunud. Õpetati seda, mida osati, kuid
lektorite oskused polnud väga head.43

4. OLME JA DISTSIPLIIN
Tollase rooduülema hilisemate mälestuste kohaselt oli erinevatele traditsioonidele rajatud eri väeliikidest koosneva koondise vaoshoidmiseks peale
tugeva käe vaja ka rohkesti taktitunnet, et murda mõnegi väeliigi partikularistlikke tendentse.44 Tollaste kadettide hilisemate mälestuste järgi polnud
kooli sisekord küll üleliia range, kuigi leiti, et mõnel juhul ka liialdati sisekorranõuete kehtestamisega. Näiteks nõuti esimese linnaloa saamiseks kõigilt kadettidelt võimlemishobuse nõuetekohast ületamist pikuti, mida paljudel oli vaja pikemalt harjutada.45 Kuna linnalubade andmist piirati, oli vähemalt jalaväe eriala kadettidel komme lahkuda pärast õhtust ülevaatust 4–
5 kaupa omavoliliselt kooli territooriumilt. Et mitte tähelepanu äratada,
40

ERA 495–10–74, leht 31.
Krupp, leht 152. Tõenäoliselt peetakse silmas järgmist väljaannet: Jalaväe
taktika käsiraamat. 1919. Tallinn: Sõjaministeeriumi kirjastus.
42
ERA 495–10–74, lehed 86–87.
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vormiti enda asemel voodisse riidest nukk. Selline harrastus sai kooli administratsioonile teatavaks ja karistuseks heideti mõned kadetid selle teo eest
ka koolist välja.46 Mälestuste põhjal jääb mulje, et peamiseks omavolilise
öise lahkumise põhjuseks oli kehv toit, millele otsiti lisa kodust või tuttavate
juurest.47 Kuna toitlustamist soomusrongidel hinnati näiteks oluliselt paremaks kui Sõjakoolis, siis olid paljud õppurid seda asjaolu arvestades kaalunud ka koolist lahkuda.48 Konfliktide lahendajana mainitakse mälestustes
mitmel juhul kooli ülemat, kes isalikult ja peenetundeliselt leevendas ka
üleastumiste eest ettenähtud karistusi.49 Ilmar Raamot kirjeldab teda kui
kirjanduslike huvidega, head ja õrna südamega inimest, kelle saatus oli
ohvitserimundrisse riietanud.50 Kooli toitlustamine ja ka kadettide kohtlemine olevat hiljem, pärast ülemjuhataja isiklikku kooliga tutvumist siiski paranenud.51 Ohvitseride ja õppurite suhteid võib hinnata mälestuste põhjal siiski
võrdlemisi heaks, arvestades asjaolu, et paljud varem vabatahtlikuna rindel
viibinud isikud (eriti soomusronglased) olid harjunud oluliselt vähem formaalsete distsipliininõuetega. August Viljaku mälestuste kohaselt läksid
valitsevate sõjameeleolude tõttu mõned esimese lennu õpilased enne lõpetamist siiski rindele tagasi. Ka mõned suurtükiväelased olevat üle läinud jalaväe eriala kadettide hulka, et kool rutem lõpetada ja kiiremini rindele tagasi
pääseda.52
Juba esimese lennu ajal pannakse alus mõnedele kadettide traditsioonidele, mida on järginud hilisemadki lennud. Üks selline on näiteks nn öine pilaparaad, mida kirjeldab oma mälestustes ka tollane jalaväekursuse kadett:
Vahepeal olid meile ka mõõgad välja jagatud ja õpetati nendega ümberkäimist. Siin oli Felix Valdmann ise leiutanud või kuskilt kuulnud, et nooblis
sõjakoolis valitsevat komme, mille järgi kell 12 öösel enne ohvitseriks ülendamise päeva tulevat korraldada paraad, millel kogu kursus esineb aluspesus, kiivrites ja mõõkades, ning et selle paraadi võtvat vastu eksamitel viimsele kohale jäänud kadett “kindralite kindrali” auastmes. Selle kava vastu ei
olnud meil midagi. Nii informeeris portupeiveltveebel Intal sellest ülemusi ja
ka neil polnud nalja vastu mingit ütlemist. Ühel ööl siis, kas just viimasel
enne lõpetamist, ei mäleta, puhuti kell 12 öösel pasunasignaali rivistumiseks. Teadsime, milles asi seisab, ning tormasime aluspesus, kiivrites ja
mõõkades rivisse. Ilmus Valdmann “kindralite kindralina”. Ta oli endale
46

Raamot 1975, lk 117–118; Krupp, leht 138.
Raamot 1975, lk 115, 117–118; Viljak 1938, lehed 4–5; Krupp, lehed 142–
143.
48
Raamot 1975, lk 115.
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Ibid., lk 113–114, 117; Krupp, leht 139.
50
Raamot 1975, lk 111.
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improviseerinud mingid suured kuue tähega pagunid. Pidas meile lühikese
kõne, mille sisu ma ei mäleta, ja siis marssisime meie kõigi paraadireeglite
kohaselt temast mööda.53 Samasugust tseremooniat kirjeldab oma mälestustes allohvitserideks ülendamise puhul ka tollane patarei kadett August
Viljak.54 Peeter Lindsaare autobiograafilise romaani järgi oli sellise öise
“paraadi” näol tegemist Vene lipnikekoolist üle võetud kombega, mis hilisematele lendudele edasi pärandati.55

5. HILISEMAID ÜMBERKORRALDUSI KOOLI
SÕJAAEGSES ORGANISATSIOONIS
Kooli esimene jalaväekursus lõpetas 3. augustil 1919, seega kujunes õppetöö
kestuseks veidi üle kolme kuu. Esimene ratsaväekursus lõpetas sama aasta
15. septembril, suurtükiväekursus kestis 5. oktoobrini. Esimese jalaväekursuse lõpetas lipnikuna 106 kadetti (lisaks eksternina üks Vene-aegne
junkur ja hiljem patarei lennuga veel kaks lipnikku, seega kokku 109 lipnikkujalaväelast), ratsaklassi 25 ja patarei lennu 57 lipnikku (täpsemalt vt lisast).
Esimese kursuse järel avati kohe teine kursus (6. augustil 1919)56, mille
kestust pikendati ülemjuhataja käsul sõja lõpu tõttu ühe aastani (jalaväekursust 31. augustini 1920). Kooli õppurkoosseisu suurendati nüüd (28. oktoobril 1919) jalaväe erialal kaherooduliseks kadetipataljoniks, patarei ja ratsarühm jätkasid oma endises koosseisus. Kadettide (jalaväe)pataljoni ülemana
jätkas tegevust kapten Jakobsen. Esimese roodu ülemaks määrati algul leitnant Jaan Kinger, kelle asemele määrati novembri lõpul 1919 kapten Peeter
Feofanov (rühmaülemad alamleitnant Eduard Lillak, leitnandid Jaan Kinger
ja Alfons Bankmann). Teise roodu ülemaks määrati endine rühmaülem alamleitnant Kent (rühmaülemad alamleitnant Reinhold Täht, alamleitnant Hans
Kaasik ja esimese lennu eksternina lõpetanud lipnik Ernst Kuljus).57 Patarei
ja ratsarühma juhtidena jätkasid teenistust juba eelmainitud ohvitserid.
1919. a sügisel asutati Sõjakooli juures ka mereväekadettide klass või
mereklass (klassi ülemaks oli alates 15. novembrist vanemleitnant Johannes
Maasik58). Aasta hiljem sai sellest eraldiseisev Mereväe Kadettide Kool, mis
tegutses aastatel 1920–1923.59
53
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ERA 650–1–4, leht 42.
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Kangro, P. 1935. 15 aastat E.V. Sõjakooli 2. sõjaaegse kursuse lõpetamisest. –
Sõdur, nr 33/34, lk 798. [Edaspidi Kangro 1935]; ERA 646–1–87.
58
Johannes (Johann, Joann) Maasik (Masik) (1891–1942) VR I/3. Hiljem
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Õppeainetena lisandusid Sõjakooli teise sõjaaegse lennu õppeprogrammidesse prantsuse ja inglise keel, sõjaajalugu, keemia, füüsika, mehaaniline
trigonomeetria, diferentsiaalmatemaatika, analüütiline geomeetria. Enamik
viimasena loetletuist kuulus siiski mereklassi õppeprogrammi.60
Õpilaste arvu suurenedes tekkis vajadus avaramate ruumide järele. Probleem leidis lahenduse 1920. a mais, kui Sõjakool paigutati Tondi kasarmukompleksi.
Niinimetatud Vabadussõja vaimu asendumine rahuaja rutiiniga sundis ka
teatud ametikohale sobivate juhtide isikuomadusi ümber vaatama. Juba
1920. a mai lõpus kauples Sõjavägede Staabi ülem polkovnik Jaan Rink 2.
diviisi ülemalt Sõjakooli ülema ametikohale alampolkovnik Villem
Marderit61, väites, et “Sõjakool on päris raisus ja selle all saate kah teie ise
kannatama. Saadame teile hääde ohvitseride asemele halbasid”.62 1920. a
juunis määratigi alampolkovnik Marder Sõjakooli ülemaks. Ta jäi sellele
ametikohale kuni 1923. a, mil Sõjakool ühendati Sõjaväe Ühendatud Õppeasutustega.
Teise sõjaaegse lennu lõpetas 1920. a 31. augustil 151 lipnikkujalaväelast (lisaks üks lõpetaja sõjaväeametnikuna), sama aasta 21. detsembril lõpetas sama lennu 26 suurtükiväelast ning 18 ratsaväelast.63
Kolmas (I rahuaegne) kursus alustas 1. oktoobril 1920, mil mindi üle juba
rahuaegsele (kaadriohvitseride) ettevalmistusprogrammile.64

Represseeriti Nõukogude võimu poolt. Suri Nõukogude Liidus (Serovis) vangistuses.
59
ERA 650–1–2290, leht 30.
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ERA 495–10–74, leht 1.
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kätte vangi, kus viibis sõja lõpuni. Kodumaale saabudes oli esialgu ohvitseride
reservis ja alates 1919. a jaanuarist 2. diviisi tagavarapataljoni ülem. 1919. a lõpust
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6. ESIMESE LENNU LÕPETAJAD
Esimese lennu lõpetamisega kaasnenud erakordseid tundmusi kirjeldab oma
mälestustes kujukalt Arnold Krupp: “Oli nagu mingi aukartus ohvitseri tiitli
ees. Seni olime harjunud, et see sündis “по укaзу Е. И. Величества”65 ja
nüüd äkki meie mehed ise võtavad kätte ja ülendavad ohvitserideks.”66
Sõdurite tollases keelepruugis olevaid Sõjakoolist rindele lähetatud lipnikke
nimetati ka samagoniks67. See võrdlus isevalmistatud viinaga viitas ilmselt
ohvitseride kiirele kodumaisele ettevalmistusele, mis võis tunduda paljudele
esialgu ka kuidagi väheväärtuslikuna.
Kolmel erialal lõpetas Sõjakooli esimese, Vabadussõja-aegse lennu kokku
191 lipnikku, kes olid sündinud ajavahemikus 1886–1902 (vt lisa). Lennu
õppurkonna keskmine vanus lõpetamisel oli 21 aastat. Esimese maailmasõja
lahingutegevuses Vene armee ridades oli osalenud eelnevalt 20 õppurit.
Umbes sama palju oli ka neid, kelle eelnevad õpingud Vene lipnikekoolides
või sõjakooli kursustel oli katkestanud revolutsioon ja kodusõda (kõige
enam, 5 õppurit olid õppinud 1917.–1918. a põhjarinde lipnikekooli kursusel
Gattšinas). Näiteks esimese jalaväelennu eksternina (eksamiga) lõpetanud
Ernst Kuljus oli juba 1917. a sügisel lõpetanud 2. Oranienbaumi lipnikekooli, kuid oli jäänud toona ohvitseriks ülendamata, sest enamlased jõudsid
eelnevalt kooli sulgeda. Järgnevalt osales ta Petrogradis Talvepalee kaitsmisel 1917. a novembris, mille käigus sai ka vigastada.68 Nelja tulevast lipnikku (Friedrich Sibul, Leonhard Puksov, August Michelstein ja Georg Birkholz) oli autasustatud maailmasõja-aegse lahingutegevuse eest Georgi IV
järgu (sõduri)ristiga. Georg Birkholz oli pälvinud ka vastava autasu III järgu
ning teda pärjati hiljem II järgu 3. klassi Eesti Vabadusristiga. Valdavalt oli
õppurite näol tegemist Vabadussõja õppursõduritega, kellest vaid ligi 30 ei
olnud eelnevalt sõjategevuses osalenud. Haavata või põrutada saanuid nii
maailma- kui Vabadussõjas oli õppurkonnast vähemalt 20, neist mõni oli
saanud vigastada ka mitmel korral. Õppuritest oli üliõpilasi või juba ülikooli
(ka polütehnikumi) lõpetanuid üle 30, täielik gümnaasiumiharidus oli kuni
45 õppuril. Ülejäänud olid peamiselt gümnaasiumide, kommerts- ja kaubanduskoolide vanemate klasside õpilased.69 Lisaks eesti rahvusest õppuritele
võib leida esimese lennu kasvandike hulgast ka kohalike vähemusrahvuste
esindajaid, kuigi esimestes teenistuslehtedes rahvuskuuluvust esile ei toodud.
65
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Näiteks leidus eriti esimese ratsaväekursuse õppurite seas mitmeid kohalikku
saksa päritolu noormehi.
Teenistuskohtadele määrati lõpetajate valiku alusel, kusjuures auastmes
vanemad (portupeekadetid) ja järjekorras eespool olevad ehk paremate tulemustega lõpetajad olid eelisseisus. Esimese lennu lõpetaja Arnold Krupp
kirjeldab seda oma mälestustes järgmiselt: Vanemad portupei kadettid, kes
kohtade valikul esimesed olid, valisid kõik kohad tagavara pataljonidesse
(peale E. Pajussoni, kes 1 polku tuli) samuti ka enamuses nooremad portupei
kadetid. Kadettidest läksid tagavara pataljonidesse vaid Kašan, Püss, Luts70
ja Veeber. Muidu kippusid kõik mehed rindele tagasi. Mina olin kadettide
hulgas järjekorras neljas lõpetaja; kuigi mul kohtade valik suur oli, ometi ei
tekkinud kahtlustki, kuhu väeosasse minna. Minu vana väeosa – Võru rood –
oli 1. polgu II rooduks muudetud, ja ma lootsin jälle oma meeste juurde
tagasi saada. Peale ohvitseriks ülendamist saime kõik sõjakooli lõpetajad
2 nädalase puhkuse ja 20. augustil ilmusime diviisi ülema, kindral Tõnissoni
palge ette. Diviisi staap asus Vaivaras. Härra kindral ei hakanud meilt üksikult raaporte ootama, vaid käsutas kõiki väeosade kaupa rivisse. Siis pigistas meile kõigile kätt, soovis edu ja õnne. “Ainult üks asi ei meeldi mulle,
tähendas härra kindral, et teie hulgas on noori ohvitsere, kes tagavara
pataljoni minna tahavad!” Peale esinemist saadeti meid rindele minejaid
härra kindrali erarongiga Narva, kuna Rakvere tagavara pataljoni mehed
pidid hariliku rongiga edasi sõitma.71
Noore ohvitseri teenistuskohta jõudmist ja kontrasti, mis tekkis rindel valitseva reaalsusega kokku puutudes, kirjeldab lipnik A. Krupp üsna kujukalt:
Mind oodati ja võeti vastu, kui uudseleiba. Oli mul ju uus munder seljas, uus
rihm vööl, mis Tallinna sadulseppade poolt, inglise rihma eeskujul, tallanahast tehtud. See oli paksem kui sadula rihm. Mõõga, mis sõjakoolist anti,
tõin ka liinile, kuigi vaid risuks kaasas oli. Uuriti ja vaadeldi mu varustust,
uusi paguneid jne. Liinil olid ohvitserid ja sõdurid sel ajal kõik inglise sõduri riietes, ilma igasuguste eraldusmärkideta. Minagi peitsin hiljemalt oma
frentši ära ja lahinguis käisin vanas vene soldati sinelis, sest oli kuulda, et
punased vangi langenud ohvitseridega eriti julmalt ümberkäisid, pagunid
70

Major Artrur Kaschan (1898–1945), major Edmund Püss (1899–1979), kolonelleitnant Alfred Luts (1899–1991). Mõnetise irooniana said just neist hilisemad
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naeltega õlgadesse kinni lõid jne. (Hiljem, kui mul ju nagan taskus oli, siis
käisin lahinguis täies vormis. Mul oli kindel teadmine, et elusalt ma end
vaenlase kätte ei anna). Samuti ei eraldunud ka punased ohvitserid millegagi
sõdureist. Sai teada vaid, et see ja see vang on ohvitser või kursant ainult
siis kui teised vangid ta üles andsid.72
Sellist kontrasti ei saanud vastsed ohvitserid tunda ainult eespool kirjeldatud moel, vaid see avaldus ka lahingutegevuses. Lipnik Paul Martinovi
(Martmaa) alljärgnevast kirjeldusest ilmneb üsna kujukalt ka Sõjakoolis
õpitud endiste Vene määrustike ja tegeliku rahvasõja õhustiku juhtimisvõtete
vastuolu: 27. augustil 1919 a. seisime L. R. Soomusrong No 3ega Irboska
jaamas, peale Pihkva äraandmist. Esimest korda tegi rongiülem minule
ülesandeks 20 sõduriga luurele minna Gredische külasse ja see oma alla
võtta. Saades ülesande, käsutan roodust 20 sõdurit välja (ühes püsside ja
ühe Levis kuulipildujaga). Selgitan sõduritele ülesande ja hakkan rongi löögiosa juures rühma loendust tegema enamlaste suurtükiväe tule all, mis rongi
löögiosa tulistama oli hakanud. Märkan meeste-sõdurite imestanud pilke ja
olen ise imestanud sõdurite väga väheste teadmiste üle, kuid rühma loendus
sai siiski pikapeale selgituste abil tehtud, jao vanemad määratud, nagu määrustik nõudis. Käsutan rühma ahelikku ja annan liikumise suuna, ise aheliku
taga seistes, käsutan aheliku edasi liikuma, kuid ahelik ei liigu. Taipan aheliku ette astuda, öeldes ahelik minu järel, ahelik hakkab kohe liikuma ja maha ei jäe keegi. Kõige aja olime suurtüki tule all. /.../ Soomusronglastega
järgmistesse lahingutesse minnes ei teinud enam roodu ei rühma loendust,
sest kuulsin hiljem, et minu poolt tehtud rühma loendus tekitanud tubliste
nalja soomusrongi vanemate ohvitseridele, kes loendust löögiosalt olid tähele pannud. Ei tahtnud enam teistele nalja-heameele põhjuseks olla.73
Vabadussõja lõpul olid mitmed esimese lennu kasvandikud jõudnud juba
rooduülemate või nende kohusetäitjate ametikohtadele. Vähemalt seitse jalaväekursuse lõpetajat tegutses Vabadussõja lõpul rooduülemana. Veel vähemalt kuus esimese lennu jalaväe eriala lõpetajat täitis lühemat või pikemat
aega rooduülema kohuseid. Luurekomando ülematena olid tegevad vähemalt
kolm esimese lennu lipnikku: Arnold Normak, Harri Pärt, Paul Õispuu. Ratsaväe lennu lõpetajaist tõusis lipnik Harald Busch 1. ratsapolgu adjutandiks
ja lipnik Hans Ainson 2. ratsapolgus sidekomando ülemaks.74

72

ERA 2124–3–1850, lehed 156–163.
ERA 2124–3–718, lehed 1–2. (Martmaa, P. 1938. Sõjakooli tarkus ja tegelik
sõda.)
74
Lembit Karjel, Aleksei Melts, Evald Mutli, Ilmar Raamot, Heinrich Rammul,
Jaan Raudsepp, Artur Tisch. Rooduülema kohusetäitjad: Ferdinand Alev, Georg
Birkholz, Hans Kruus, Kurt Matson, Aleksander Reimann, Voldemar Tõevälja.
Täpsemaid andmeid ja allikaid vt lisast.
73
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Kokku autasustati Sõjakooli esimese lennu 16 kasvandikku Vabadusristiga (neist ühte postuumselt, täpsemalt vt lisast) nende tegevuse eest lahingus.
Vabadussõja sõjategevuses hukkus kokku vähemalt kuus Sõjakooli esimese lennu lõpetanud lipnikku. Põtalovo operatsioonis 1919. a oktoobris jäi
kadunuks lipnik Gustav Parts (langes vangi ja hukati), Viru rindel jäi lahingus Saventsova küla juures 5. novembril teadmata kadunuks lipnik Nikolai
Lipinsky. 28. detsembril 1919. a sai Viru rinde kaitselahingus Sala mõisa
juures vastase mürsukildudega tabada ja hukkus esimese lennu kasvandik
lipnik Peeter Maasing.75 Novembri alguspäevil 1919 sai Pihkva rinde lahingus (Paneva küla juures) haavata laiarööpmelise soomusrongi nr 4 dessantroodu ülemana teeninud lipnik Heinrich Rammul, kes suri sama kuu lõpul
haiglas.76 Vabadussõja lõpul surid haigustesse esimese lennu lõpetanud lipnikud Ernst Ollik ja Aleksander Jürisson77. Sama lennu lõpetanutest said
sõjalõpu lahingutes haavata veel vähemalt 6 lipnikku.78
Sõjakooli lõpetamine esimese kahe sõjaaegse lennu lipnikele erilisi teenistuskohustusi kaasa ei toonud, mistõttu arvati enamik neist Vabadussõjale järgnenud demobilisatsiooniga 1920.–1921. aastal reservi või lubati neile esialgu
ajapikendust hariduse täiendamiseks. Suur osa neist omandas sõjaaja teenistuse eest õiguse tasuta haridusele kuni kõrgema õppeasutuse lõpetamiseni.
Lõpetanute hulgast võrsus mitmeid tuntud õigus-, loodusteadlasi, insenere ja
teiste elualade esindajaid. Mitmed jätkasid riigikaitselist tegevust kaitseliitlastena, seda eriti pärast 1. detsembri 1924. a kommunistlikku riigipöördekatset, mil neid reservist Kaitseliidu malevate juurde teenistusse kutsuti. Ligi
kümmekonna esimese lennu lõpetaja kohta võib leida andmeid teenistusest
Kaitseliidu malevkonna, kompanii või divisjoni pealiku või pealiku abina.
Enamik vahetult sõjale järgnevatel aastatel reservi arvatuist jäidki auastmes
lipnikeks või nooremleitnantideks. 1930. aastate algusest alates ülendati
vastavate katsete järel nooremleitnandiks või leitnandiks ka üksikuid reservi
arvatud lipnikke, kes Kaitseliidus tegevad olid. Auastmele vaatamata kutsuti
siiski paljusid ühel või ka mitmel korral reservohvitseridena kordusõppustele
(täpsemalt vt lisast).
Need, kes soovisid jätkata rahuaegset teenistust kaadriohvitseridena, pidid
samadel alustel Vene lipnikekoolide lõpetanutega täiendama oma haridust sellel
eesmärgil loodud alalisväe ohvitseride kursustel (1920–1927).
Osalus Vabadussõjas mõjutas paljude hilisematki elukäiku. Nooremate
juhtidena kogetud sõjaraskused ja sellest tulenenud ühtekuuluvustunne
motiveerisid paljusid ühinema hiljem vabadussõjalaste liikumisega (kõige
75

ERA 646–1–10, lehed 7, 9, 28–29, 44.
ERA 495–7–4521, lehed 4, 7.
77
ERA 646–1–10, leht 44.
78
Albrecht Altmann, Valfried Gutmann, Voldemar Hendrikson, Hans Rass, Karl
Riimann, Adolf Toom. Andmed pärinevad lisas esitatud allikatest.
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tuntumateks esimese lennu vilistlasteks olid seal Eesti Vabadussõjalaste
Keskliidu aseesimees Artur Sirk, keskjuhatuse liige Karl Jalakas ja mitmed
piirkondlikud liikumise juhid). Osalus vabadussõjalaste liikumises tõi pärast
1934. a poliitilisi ümberkorraldusi mitmetele I lennu kasvandikele kaasa
kohtulikke karistusi (teadaolevalt ligi kümmekonda isikut karistati kohtukorras tingimisi vangistuse või sunnitööga79), mitmed olid sunnitud lahkuma
tegevteenistusest või arvati nad kohtuliku karistuse tõttu ohvitseride nimekirjast välja. Peagi said paljudele neist osaks nõukogude võimu repressioonid
(vt lisa).
Pikemalt jätkas Vabariigi Sõjakooli I lennu lõpetajatest tegevteenistust
Eesti sõjaväes pisut vähem kui 40 ohvitseri (nad ülendati vähemalt kapteni
auastmesse enne Teist maailmasõda), mis moodustab veidi alla 20% lennu
lõpetajaskonnast. Ka ligikaudu sama palju (veidi üle 20%) teise sõjaaegse
lennu lõpetajaist jätkas rahuaja teenistuses (1935. a andmetel).80 Kolonelleitnandi auastmeni jõudsid Eesti sõjaväes 1940. aastaks lennuväeohvitserid
Hans Kitvel (1901–1942) ja Valfried Gutmann (1900–1992) ning maaväe
väeliigis jätkanutest Alfred Luts (1899–1991). Viimatimainitu teenis enne
Teist maailmasõda Sõjavägede Staabis väljaõppe- ja operatiivosakonna ülemana ning Teise maailmasõja ajal (1944) Saksa sõjaväevõimudele allutatud
eestlastest formeeritud üksuste kindralinspektori staabiülemana (Obersturmbannführer’i auastmes). Lisaks eelnimetatud kolmele omandasid Eesti Kõrgema Sõjakooli jalaväeklassi lõpetanuist sõjalise kõrghariduse (kindralstaabi
ettevalmistuse) veel hilisemad majorid Artur Kaschan (1898–1945) ja
Edmund Püss (1899–1979) ning suurtükiväelastest majorid Aleksander
Reinhold (1895–1961) ja Ralf Tõnurist (1899–1964). Rahuajal tegevteenistuses karjääri jätkanutest on suurem osakaal just suurtükiväelastel, mis on
seletatav selle eriala ohvitseride vähesusega nii Vabadussõja ajal kui ka pärast
seda. Teiste hulgas väärivad siin esiletoomist hilisemad sõjaväe õppeasutustes pikemat aega patareiohvitseride ja õppejõududena teeninud majorid Otto
Treufeldt (1898–1942) ja Villiam Nortman (1896–1942). Suurtükiväelastest
kasvandikest on üks tuntumaid veel ka 1944. a kaitselahingutes osalenud
major Richard Rubach (1899–1949). Lisaks Nõukogude Liidu ja Saksamaa
relvajõududes teenimisele jõudsid vähemalt kaks esimese lennu kasvandikku
(Lembit Karjel, Mihkel Ollino) teenida pärast Teise maailmasõja lõppu ka
ohvitserina Saksamaal USA sõjaväe tööteenistuses. Mitmete hilisemate lennuväeohvitseride esilekerkimine kooli esimeste kasvandike hulgast on seletatav
selle väeliigi uudsusega, sest lennuvägi oli tollal alles loomisjärgus ning
vajas kaadrit. Kõrgema karjääriga hilisematest lennuväelastest väärib esiletoomist hilisem üksiku lennudivisjoni ülem major Evald Döring (1899–
79

Artur Sirk, Karl Jalakas, Voldemar Kivistik, Rudolf Reha, Aleksander BuldasBullers, Hans Paris, Hans Ainson, Karl Kondas, Armin Rägo.
80
Kangro 1935, lk 799.
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1977). Samuti oli teise lennu lõpetajaist üheks rahuaja teenistuses silmapaistvama karjääriga ohvitseriks lennuväelane – kolonelleitnant Eduard
Reissaar (1899–1989). Mitmed kasvandikud jätkasid hilisemat teenistust ka
piirivalves, mida asuti korraldama samuti esimestel Vabadussõja-järgsetel
aastatel. Piirivalvuritest oli vahest väljapaistvaima teenistuskäiguga major
Kurt Matson (1898–1986). Hilisemast ajast on piirivalves teeninuist tuntuim
ehk kapten Villem Raid (1900–1979), kes tegutses 1941. a suvesõjas Pärnumaal metsavendade juhina.

KOKKUVÕTE
Vabariigi Sõjakooli asutamist võib vaadelda ka osana Vabadussõja-aegsest
tagalakorraldusest. Sõjakool asutati olukorras, kus sõjaline olukord oli stabiliseerunud, kuid polnud siiski selgust, kui kaua sõda veel kestab ja milline on
selle lõpplahendus. Kuna kooli ellukutsumise tingis vajadus täiendada ohvitserikaadrit, rajati kool sellisel kujul, mida võimaldasid tollased olud. Tugineda
sai siin eelkõige sellele, mida juba teati ja tunti. Oli üsna ilmne, et maailmasõja-eelsed Vene määrustikud olid vananenud, kuid kiirelt polnud siin midagi võimalik asendada. Õppetöö aluseks võeti endised Vene reservlipnike
ettevalmistamise põhimõtted.
Kuigi esimese lennu kokku veidi alla 200 lõpetaja leevendas kindlasti
veidi Eesti rahvaväe nooremohvitseride puudujääki Vabadussõjas, ei lahendanud see ohvitseride puudust kaugeltki täielikult. Tollases olukorras oli
vahest olulisemgi kooli ellukutsumine iseenesest. Üsna sümboolselt alustas
Vabariigi Sõjakool tegevust samal ajal Tallinnas koguneva Asutava Koguga.
Nii pandi riikluse seisukohalt olulise institutsiooni – sõjaväe – juhtide koolitamise institutsioonile alus samal ajal, kui loodi muud riiklikud asutused.
Sõjakool aitas kindlustada pealinna siseturvalisust ning süvendas rahvas ja
rahvaväes enesekindlust ja usku oma võimetesse. Paljud õppursõduritest
vabatahtlikud said alles Sõjakoolis sisulisemaid teadmisi sõjaväe sisemisest
korrast ja selle toimimispõhimõtetest, kuigi need võisid oluliselt erineda
Vabadussõja kogemusest. Enamik õppureid oli juba varem osalenud Vabadussõja lahingutegevuses, mis oli oluliseks praktiliseks toeks kooli lühiajalisele kursusele. Vaatamata asjaolule, et väljaõppes esines puudusi, oli siiski
loodud alus, millelt edasi minna.
Esimese lennu lõpetajad omandasid kiire ja improviseeritud sõjaaegse
ohvitseriettevalmistuse, kuigi neist mõnede õpingud olid alanud juba Vene
sõjakoolides ja nii mõnelgi oli üsna korralik rindesõduri kogemus. Paljud
esimese lennu lõpetajaist olid koolinoortest vabatahtlikud, kes olid osalenud
Vabadussõja algusperioodi lahinguis. Suurem osa esimese lennu lõpetanud
lipnikest (üle 80%) naasis peagi pärast Vabadussõja lõppu rahuaja ellu, jätkates katkenud õpinguid või varasemat tegevust.
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LISA
Vabariigi Sõjakooli esimeste sõjaaegsete kursuste lõpetajad 1919. a
Vabariigi Sõjakooli esimese jalaväeklassi lõpetajad, kes
ülendati lipnikuks 3. aug. 1919. a
sõjavägede ülemjuhataja päevakäsu nr 135 alusel
(ja täiendavalt 5. okt. 1919. a päevakäsus nr 200 ära toodud)81
A–
B–
C–
D–
E–
F–
G–
H–
I–
J–
K–

81

ees- ja perenimed (sulgudes hilisemad nimede muutused,
sh eestindused)
sünniaasta (uue kalendri järgi)
eelnev teenistus Vene sõjaväes (maailmasõja ajal) (X)
osalus Vabadussõjas enne kooli astumist (L – liinil, S – ainult seljataguses, st tagalas)82
haavata- või põrutadasaamine maailma- ja Vabadussõjas enne ja
pärast kooli lõpetamist
auaste kadetina (õpingute ajal koolis)
teenistuskoht vahetult pärast kooli lõpetamist
Vabadusrist (liik/järk)
hilisem sõjaline haridus
edasine teenistuskäik, tegevusala(d), sõjaväelised auastmed
surma aasta, -koht, -põhjus

Siinsed lõpetajate nimekirjad on esitatud alfabeetilises järjestuses, mis ei kattu
pealkirjas nimetatud päevakäskudes oleva nimelise järjekorraga (reastatud auastme
ja õppetulemuste järgi). Jalaväekursuse lõpetanuna on siin ära toodud ka Ernst
Kuljus, Viktor Jacobson ja August Raukas, keda ülendati jalaväelastena hilisema
päevakäsu alusel, mis käsitles esimese suurtükiväelennu lõpetajate ülendamist (vt
vastavat nimekirja allpool).
82
Seljataguses (tagalas) teeninuiks on märgitud ka need (eriti mitmed hilisemad
ratsaväekursuse lõpetanud), kes osalesid Saaremaa mässu likvideerimisel.

Amberg,
Ludvig

Bergmann,
Friedrich

Birkholz, Georg 1894 X L X kadett
(Kallaste, Jüri)
X

Bockfeldt,
Nikolai

Döring, Evald

Endi, Arnold

4.

5.

6.

7.

8.

9.

L

Sr nr 4

1891 X L

11. Intal, Rudolf

kadett

kadett

v-portup 1. div
kadett
tagavarapat

9. jalaväepolk

4. jalaväepolk

2. jalaväepolk

n-portup Tallinna
kadett
tagavarapat

3. jalaväepolk

n-portup Tallinna
kadett
tagavarapat

v-portup Sr div
kadett
tagavarapat

L X kadett

1900

L

L

10. Gutmann,
Valfried

1901

1899

1899 X L

1897

G
9. jalaväepolk

L X n-portup 1. div
kadett
tagavarapat

1898 X S

1897

kadett

Altman(n)
(Altma),
Albreht

L

kadett

3.

1900

L

C D E F

Alliko (Allik),
Artur

B

2.

A

Alev, Ferdinand 1899

1.

VR
II/3

VR
II/3

H

I

AOK 1927

Lennukool 1921,
AOK 1926,
KSK 1933

AOK 1922

Lennukool 1925,
AOK 1927

AOK 1924
(lõpetamata),
6. pat õppustel 1937

Reservohv õppustel
9. pat 1931

AOK 1926 (lõpetamata),
1933 kordusõppustel
KÜÕs

1. div ohv kurs 1920,
Lennukool 1925,
AOK 1927

J

EV kaadriohvitser: 5. pat, 1937 vanuse tõttu reservi,
represseeritud N. võimu poolt, (kpt)

EV (lennuväe) kaadriohvitser: 1937 Sv Lennukooli
ülem ja õhukaitse stabül, PA-s, 1941 algul vabastati
teenistusest koosseisude vähendamise tõttu ja arvati
reservi, Saksa üksustes: Omakaitse Staabis, (kol-ltn)

1924 teenis 1. div srtkv-s, (ltn)

EV (lennuväe) kaadriohvitser: 1939 Üksiku Lennudivisjoni nr 2 ülem, PA-s, represseeritud N. võimu
poolt, (mjr)

7. rüg-st
1925 reservi teenistuse huvides, tegutses äri alal,
(n-ltn)

VS-i roodu vanemohv ja rooduülema kt,
1921 reservi, represseeritud N. võimu poolt, (n-ltn)

1919 lennuväesalgas, 1920–1921 merekindlustes,
1921 reservi, (lpn?)

1925 lugenud arstlik komisjon rivikõlbmatuks;
2. sr rüg 1927 reservi arvatud, (ltn)

1920 reservi, füüsik, TTÜ õppejõud ja professor,
TTÜ rektor 1944–1948,
PA-s 1941–1942

(n-ltn)

1919–1920 vahetusel rooduülema kt,
1924 lennuväkke, (ltn)

K

1942, N. Liit, Kirov
(hukatud)

1992, USA,
Kalifornia, Hollywood

1977, Rootsi,
Enköping

1942, N. Liit, Gorki
obl (Unžlag)

1969, Eesti

1923, Eesti

1928, Eesti (hukkus
teenistuses – lennuõnnetuses)

1898

B
L X kadett

C D E F
Sr nr 5

G

1901

?
1901
1898

1898

1901

14. Jalakas, Karl

15. Jann, Elmar

16. Jürisson,
Aleksander

17. Karjel, Lembit

18. Kaschan, Artur
(Heinrich)

19. Kitvel, Hans

kadett

kadett

kadett

7. jalaväepolk

8. jalaväepolk

2. jalaväepolk

kadett

L X kadett

L

Sr nr 5

2. div
tagavarapat

L X n-portup 9. jalaväekadett
polk

L

L

L

13. Jacobson, Viktor 1898 X L X n-portup Tallinna
(Jakobson,
kadett
tagavarapat
Victor)

12. Ivask, Karl

A

VR
II/3

VR
I/3

H

AOK 1923,
lendurvaatlejate kurs
1925, Lennukool 1926
(ekstern), KSK 1939

KSK 1931

1921 STK käsirelvade
ühekuuline kursus,
AOK 1925

I

Brasiilia?

K

EV (lennuväe) kaadriohvitser: 1938–1940 Sv Lennu- 1942, N. Liit,
kooli ülem, PA-s, represseeritud N. võimu poolt,
Kirov,
(kol-ltn)
(hukatud)

EV kaadriohvitser: Sv Staabi IV osakonnas jsk ülem; 1945, N. Liit,
PA-s, Saksa sõjavangis, Saksa üksustes: Omakaitse
Neksikan
Staabis, 1942 formeeris politsei tagavarapataljone ja (Sevvostlag)
tegutses nende väljaõppe alal, patül, represseeritud
N. võimu poolt, (mjr)

VS-i rooduülema kohal, teenistus auto-tankirüg,
1968, Kanada,
1935 vahistati ja vabastati tegevteenistusest,
Buffalo
1936 alates tervislikel põhjustel erus, Saksa üksustes:
Eesti julgeolekupolitsei referent, Saksamaal pärast
sõda USA armee Balti Tööteenistuse Eesti
sideohvitser, (mjr)

Suri haiguse tagajärjel 29.11.1919

Tankipat adjutandi abi ja ohv-õpilane, 1927 reservi, 1942, N. Liit,
tegutses juristina ja advokaadina, osales vabadussõja- Sverdlovsk
laste liikumises, EVL-i keskjuhatuse liige,
(hukatud)
1935 mõisteti tingimisi aastane vangistus poliitilise
tegevuse eest, represseeritud N. võimu poolt, (n-ltn)

1922 reservi, keemik (mag. chem.), 1939 Eesti
põlevkivitööstuse teenistuses, 1944 Saksamaale

J

1901 X S
1897
1899
1900

1899
1900

1898 X L X junkur/
ekstern

1901

22. Koikson,
Richard

23. Kontovsky,
Helmut

24. Koort, Raimond

25. Krupp, Arnold

26. Krutop,
Johannes

27. Kruus, Hans

28. Kuljus, Ernst

29. Kull, Johannes

L

L

S

L

L

G

6. jalaväepolk

9. jalaväepolk

2. jalaväepolk

3. jalaväepolk

1. jalaväepolk

kadett

kadett

6. jalaväepolk

Tallinna
tagavarapat

8. jalaväepolk

v-portup Tallinna
kadett
tagavarapat

kadett

n-portup 3. div
kadett
tagavarapat

L X kadett

kadett

L X kadett

kadett

1897

L

C D E F

21. Kliimask, Evald

B
1901

A

20. Klemerer
(Klemeier?),
Harald

VR
II/3

H

J

1925 Otepää manöövritel, 1932 Skouts pat
reservohv kordusõppustel

1. div ohv kurs 1920

K

1922 Sakala pat-st reservi, 1925 määrati KL-i Harju
malevasse Keila malevkonna pealikuks, (lpn)

VS-i lõpul oli rooduülema kt, 1920 antud ajapikendust hariduse jätkamiseks, hiljem reservis, alates
1926 Kanadas

1920 demobiliseeriti, antud ajapikendus hariduse
jätkamiseks, 1926 reservi, õigusteadlane, tegutses
notarina, samuti panganduse ja äri alal, 1939 Kalaekspordi Keskbüroo sekretär, (n-ltn)

Sakala jalaväerügemendis 1925, reservväelaste
nimekirjast kustutatud 1935, (n-ltn)

Represseeritud N. võimu poolt

1950, Kanada,
Burns Lake

1948, N. Liit
(vangistuses)

1922 reservi 6. polgust, lahkus 1924. a N. Liitu, (lpn) N. Liit?

1931 ja 1932 reservohv 7. rüg-s alates 1922, 1923 reservi mitterahuldava
kordusõppustel Kuper- atestatsiooni tõttu, (n-ltn)
janovi pat

I

1899

34. Lipinsky,
Nikolai

kadett

kadett

kadett

1900

37. Lusik,
Aleksander

L

1895 X L

kadett

kadett

L X kadett

S

S

36. Lohrberg
(Loorberg),
Anton

35. Lo(o)renz
1896
(Loorents),
Gustav
(Tasuja, Jaanus)

1900

33. Liinat, Mihkel

L

Sakala
partisani pat

3. jalaväepolk

4. jalaväepolk

8. jalaväepolk

3. jalaväepolk

3. jalaväepolk

1. jalaväepolk

1898

kadett

32. Leis, Artur

L

1901

G

31. Leinberg,
Harald

C D E F

1897 X L X n-portup Sr nr 1
X kadett

B

30. Kuul, Roman

A

VR
II/3

VR
II/3

H

1920–1921
1. div ohv kurs,
1926 Tallinnas KL-i
malevkonna pealike
kursus

AOK 1926

Lennukool 1925,
AOK 1927

I

Vabadussõjas
05.11.1919
Saventsova küla all
jäi teadmata
kadunuks

1979, Rootsi,
Stockholm

1922, Eesti

1962, Eesti

K

1923. a-st 6. rüg-s rühmül, 1925 teenistuse huvides
reservi – mitterahuldava atestatsiooni tõttu, (n-ltn)

1923 reservist PV valitsusse, (n-ltn)

1921 reservi, 1924 lõpust KL-is, 1925 määrati reser- 1941, N. Liit, Kirov
vist KL-i teenistusse: 1924–1927 KL-i Väike-Maarja
malevkonna pealik, 1927 omal palvel reservi, riigikogu liige, represseeritud N. võimu poolt, (n-ltn)

Narva karantiini ülema abi kt kohalt 1921 reservi,
töötas riigiametnikuna, (lpn)

EV kaadriohvitser: teenis 7. rüg-s, 8. pat-s, 3. pat-s,
PA-s 1941–1942,
1944 Rootsi, paguluses statistikaametnik, (mjr)

1. polgust ajapikendus hariduse jätkamiseks 1920,
(n-ltn)

EV (lennuväe) kaadriohvitser:
VS-i soomusauto Pisuhänd ülem, 1921 reservi,
1924 Lennuväkke, lennudiv nr 2 salgaülem,
1939–1940 Lennukoolis, PA-s, (mjr)

J

1899

1899

1899

1901

1897

1898

39. Madisson
(Maigre),
Konstantin

40. Martinof
(Martinov,
Martmaa), Paul

41. Martson,
(Martsoo)
Mihkel

42. Masing, Peeter

43. Matson, Kurt

B

38. Luts, Alfred

A

S

L

S

S

L

L

kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

C D E F

2. jalaväepolk

9. jalaväepolk

Sakala partisani
pat

Sr nr 3

6. jalaväepolk

3. div
tagavarapat

G

AOK 1927

AOK 1922,
KSK 1930

H I

K

VS-i 1919 rooduülema kt, EV kaadriohvitser:
1986, Rootsi,
1921 2. polgus, 1922 reservis, 1923 reservist PV-sse, Stockholm
1940 siseministri käsundusohvitser ja PV Lääne jsk
ülem, 1941 algul vabastati koosseisude vähendamise
tõttu ENSV Piirivalve Talitusest ja arvati reservi,
Saksa üksustes: sisedirektori käsundusohvitser
1942–1944, (mjr)

Vabadussõjas
28.12.1919 lahingus
Sala mõisa juures

EV kaadriohvitser: auto-tankirüg; PA-s, Saksa
1989, Rootsi,
sõjavangis, Saksa üksustes: 6. piirikaitserügemendi
Uppsala
I patül 1944, (mjr), 1946 represseeriti N. võimu poolt
(10 aastat vangistust), vabanes 1956 ja 1961 lubati
siirduda perekonna juurde Rootsi

1922 reservi, vandeadvokaat, KL-i Elva malevkonna 1943, N. Liit
pealiku abi ja Tartumaa tuletõrje vabatahtlike brigaadi pealik; EVL-i Elva osakonna juhatuse liige ja
abiesimees selle sulgemiseni, represseeritud
N. võimu poolt, (ltn)

1922 alandatud auastmes reameheks, 1936 (lpn)
auastme taastamine (reservis)

EV kaadriohvitser:
1991, USA,
Sv Staabi VI osak ülem 1934–1939, 1939 Sv Staabi I Minnesota, Como
osak ül, PA-s, Saksa sõjavangis, Saksa üksustes:
1941–1942 Saare- ja Läänemaa politseiprefekt,
1942 Tallinna omakaitserügemendi ülem,
1944 kidralinspektori staabiülem (Ostubaf.), (kol-ltn)

J

1898
1894 X L

46. Mutli, Evald

47. Mägi, Adolph
(Adolf)

L

1899
1894 X S
1899

1901
1899

49. Normak,
Arnold

50. Nukk, Kuno

51. Ohtra, Eduard

52. Olau, Verner

53. Olli, Johannes

L
L

G

H

kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

kadett
kadett

1. jalaväepolk

Sr nr 4

2. jalaväepolk

8. jalaväepolk

Sr nr 5

2. jalaväepolk

Sr nr 4

Sr nr 4

n-portup 1. jalaväepolk
kadett

STK 1923

I

AOK 1927

STK 1923

VR Lennukoolis 1924
II/3

n-portup 3. jalaväepolk VR
kadett
II/3

L X kadett

L

48. Noggur
1898
(Nogur), Rudolf

L

1898 X L

45. Michelstein,
August

L

C D E F

1896

B

44. Melts, Aleksei
(AleksiusHeinrich,
Aleks-Henn)

A

K

1923, Eesti

EV kaadriohvitser:
1. rüg 1939, (kpt)

1. sr rüg 1924, (ltn)

1920 reservi, KL-i Lääne malevas; Veltsa kõrgema
algkooli juhataja, represseeritud N. võimu poolt,
(ltn)

KL Tallinna malevas,
(n-ltn)

VS-i luurekomando ülem, 1924 lennuväkke, (n-ltn)

1921 reservi, KL-i malevates kompanii pealik, alates
1925 riigimetsa-ametnik, 1939 revident-metsaülem
Virumaal

Auto-tankidivisjonis 1920. aastate algul, (ltn)

1956, Eesti

1942, N. Liit, Kirov
(hukatud)

1924, Eesti
(enesetapp)

1980, Eesti

VS-i 1919 dessantroodu ülemana, 1921 reservi, (lpn) 1925, Eesti

1920 vanuse tõttu reservi, 1922 teenistusse Läänemaa Rahvaväe ja KL-i ülema kantselei asjaajajana ja
abina, (n-ltn)

VS-i 1919 rooduülema kohal, 1920 vanuse tõttu
1946, metsas?
reservi, 1925 määratud KL-i Võrumaa maleva Antsla (metsavennana)
malevkonna pealiku abiks ja 1927 pealikuks, 1928
Varstu malevkonna pealikuks, 1931 lahkus omal
soovil teenistusest, 1933–1934 EVL-i Vana-Antsla
osak esimees, 1937–1940 KL-i Sakala maleva Paistu
malevkonna pealik, 1940 Loodi revident-metsaülem,
Saksa üksustes: 1942 Paistu omakaitsepataljoni
pealik, 1944 Läänemaa maavanem, (lpn)

J

L

1899

1892 X S
1899

60. Pa(a)velson,
Johannes

61. Pajusson
(Pajusoo),
Evald

62. Palgi, Ernst

63. Paris, Hans

L

S

1900
1898 X L

59. Otting, Alfred

G

3. jalaväepolk

Sakala partisani pat

Kalevi maleva
pat

kadett

8. jalaväepolk
3. div
tagavarapat

kadett

kadett
Kalevi
maleva pat

Kuperjanovi
partisani pat

v-portup 1. jalaväepolk
kadett

kadett

9. jalaväepolk

n-portup Sr nr 2
kadett

kadett

L

1901

57. Ostrat,
Johannes
(Juhan, John)

S

L X kadett

1892

56. Orgussaar,
Augustin
(August)

kadett

L X kadett

S

C D E F

58. Ot(t)mann
1899
(Ottmaa), Harry

1901

55. Ollino, Mihkel

B
1899

A

54. Ollik, Ernst

VR
II/3

H

AOK 1925
kompül kurs 1933

1937 6. pat kordusõppustel

AOK 1927

I

Õigusteadlane ja kohtunik, 1927–1934 tegevteenistuses (Kaitseministeeriumi juriskonsuldi abi), vangistati
osaluse tõttu vabadussõjalaste liikumises,
1938 amnesteeriti, tegutses advokaadina,
represseeritud N. võimu poolt, (kpt)

1920 vanuse tõttu reservi, 1932 tervislikel põhjustel
erru, (lpn)

EV kaadriohvitser: 1. rüg, PA-s, represseeritud
N. võimu poolt, (mjr)

3. pat 1922 reservi, KL-i Pärnumaa malev,
(n-ltn)

EV kaadriohvitser: 6. pat, 1. rüg-s kompül, 1940
teenistus Oru lossis, represseeritud N. võimu poolt,
(mjr)

1920 STK-st ajapikendusele hariduse jätkamiseks,
1922 reservi, emigreerus 1923 USA-sse, EV San
Francisco aukonsulaadi sekretär, (lpn)

Alates 1923 PV-s, 1939 Virtsu rajooni ülem;
Saksa üksustes: ?, (kpt)

KL-i Tori malevkond, Saksa üksustes: 1944
rügement Reval III pataljoni 10. kompanii kompül
(Ustuf.); pärast sõda Saksamaal USA armees Eesti
töökompaniis nr 8745

J

K

1941, Eesti
(hukatud)

1942, N. Liit,
(Norillag)

1942, N. Liit,
Sverdlovsk
(hukatud)

1979, USA,
San Francisco

1966, Norra,
Bergen

? Saksamaa

Suri Vabadussõja
lõpul haiguse
tagajärjel

1889 X L
1901

1894

1900

1901

1899

66. Pastarus,
Herman

67. Peelbaum,
Erich (Paimre,
Eduard)

68. Peterson,
Johannes
(Põldmaa,
Juhan)

69. Poom, Paul

70. Pärt, Harri

71. Püss, Edmund

kadett

L

L

L

L

S

Sr nr 1

Kuperjanovi
partisani pat

G

kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

1. div
tagavarapat

Sr nr 5

3. jalaväepolk

Sr nr 5

2. jalaväepolk

n-portup 3. div
kadett
tagavarapat

L X kadett

1893

L

C D E F

65. Parts, Gustav

B
1897

A

64. Parts, Artur
VR
II/3

H

AOK 1926,
KSK 1931

Vabadussõjas,
1919 okt-nov
Põtalovo all jäi
teadmata kadunuks
(langes vangi ja
hukati)

K

EV kaadriohvitser: Vabadussõja Ajaloo Komitee
töökomisjonis, KSK lektor; PA-s: diviisi luureosk
ülem, 1950 represseeritud N. võimu poolt, (mjr)

VS-i 1919 luurekomando ülem, 1920 antud ajapikendust hariduse jätkamiseks, hiljem tegutses
ärialal, (n-ltn)
1979, Eesti

EV kaadriohvitser: teenistus 2. sr rüg-i ja KL-i Valga 1943, N. Liit,
malevas,
(Norillag)
PA-s, represseeritud N. võimu poolt, (mjr)

1922 PV Petseri jsk-sse, Saputje rajooni nooremohv, 1923 reservi, (n-ltn)

1919 lõpul üle viidud 3. piiriküti pataljoni, sealt 1921
reservi, (lpn)

(lpn)

J

AOK 1923,
1921. a 3. srtkv polgus, 1923 reservi, jurist, töötas
1929 osales tegevTollivalitsuse inspektorina, (n-ltn)
teenistuses 1. ja 2. srtkv
grupis peetud kahekuulistel õppustel

1920 2. div ohv
täienduskurs,
1920–1921 AOK
(lõpetamata)

I

1889 X L

75. Raudsepp, Jaan

1900

1898

1900

78. Reha, Rudolf

79. Reimann
(Reiman),
Aleksander

80. Reismann,
Aleksander

S?

L

S

1894 X L

L

77. Rea, Nikolai

76. Raukas, August 1899

1897 X S

74. Rass, Hans

L

1899

73. Rammul,
Heinrich

L

Tallinna
tagavarapat

Sr nr 3

8. jalaväepolk

Sr nr 4

Sr nr 2

G

kadett

kadett

kadett

2. jalaväepolk

Sr nr 1

2. jalaväepolk

n-portup 9. jalaväekadett
polk

kadett

kadett

X kadett

X kadett

kadett

C D E F

1900

B

72. Raamot, Ilmar

A

VR
II/3

H

1920 1. div ohv kurs,
1933 kordusõppustel
KÜÕ juures

Lennukool 1921

AOK 1925
(lõpetamata),
1938. a 9. pat õppustel

1931 ja 1932 kordusõppustel 10. pat-s

K

1921 reservi mitterahuldava atestatsiooni tõttu, (lpn)

VS-i lõpul oli rooduülema kt, 1920 lennuväkke,
eskadrilli ülema kt, (ltn)

EV kaadriohvitser: PV rajooniülema kohalt 1934
reservi. EVL-i liige alates 1932, Paldiski osakonna
esimees 1933–1934, 1935 vangistati süüdistatuna
riigitegelaste-vastase vägivaldse vandenõu ettevalmistamises, mõisteti kohtuotsusega vangi,
1935 kustutati reservväelaste nimekirjast, (kpt)
1924, Eesti
(hukkus teenistuses
lennuõnnetuse
tagajärjel)

3. div staabist 1926 teenistuse huvides reservi, 1927– 1943, N. Liit,
1929 KL-i Pärnumaa maleva instruktor,
Sverdlovski obl,
represseeritud N. võimu poolt, (ltn)
Tavda

1921 sr-lt Kapten Irv reservi, (lpn)

VS-i rooduülem, 1921–1922 Riigikohtu ametnik,
(n-ltn)

1935, Eesti

VS-i sr nr 4 III dessantroodu ülem alates 11.10.1919, Suri haiglas
Pihkva suunal Paneva küla juures sai lahingus haava- 28.11.1919
ta 05.11.1919, (lpn)

VS-i 1919 dessantroodu ülem. Tegutses põllumehe ja 1991, USA, Denver
agronoomina, Saksa üksustes, Põllumajanduse
Keskvalitsuse ametnik

J

1932 reservohv kordus- 1920 vanuse tõttu reservi, hiljem Rahandusministeeõppusel 10. pat-s
riumi kinnisvarade hindamise metsahindaja, (lpn)

I

L
L

88. Sikkar, Johannes 1897

89. Sild, Voldemar

1900

L

1897

kadett

kadett

kadett

kadett

87. Semper, Eduard

L

1901

86. Schiffer
(Sihver),
Edmund

8. jalaväepolk

Sr nr 1

Sakala
partisani pat

Sr nr 2

Sr nr 3

L X kadett

9. jalaväepolk

Kalevi
maleva pat

1900

S

kadett

85. Rõmmer,
Eduard

1898

83. Rotberg (Roo),
Richard

L

9. jalaväepolk

G

L X n-portup Sr nr 2
kadett

1900

82. Ros(s)berg
(Raid), Villem

S X kadett

C D E F

84. Rotberg, Arnold 1899
(Randes, Arand)

1900

B

81. Riimann, Karl

A

VR
II/3

VR
II/3

H

1931 kordusõppustel
Sakala pat-s,
1937 samas kordusõppustel

Lennukool 1923,
AOK 1926

I

1921 reservi, (lpn)

Ärijuht, Riigikogu liige, 1944 Rahvuskomitee liige,
eksiilvalitsuse peaministri asetäitja, (n-ltn)

1920 demobilisatsiooniga vanuse tõttu reservi,
1939 põllupidaja Viljandimaal

1924–1927 Kaitseministeeriumi insener, 1927–1930
Sv Varustusvalitsus, hiljem tsiviilettevõtte juht,
1944. a-st Rootsis Sv Staabi teenistuses,
(n-ltn)

1925. a 1. sr rüg, 1926 reservi, represseeritud
N. võimu poolt, (ltn)

EV (lennuväe) kaadriohvitser: 1921 lennuväkke,
hiljem salga ülema kt, 1933 lahkus teenistusest omal
soovil, hiljem Tallinna lennujaama juhataja, tegutses
eralennunduse alal, Saksa üksustes: Omakaitses,
represseeritud N. võimu poolt, (kpt)

Alates 1923 PV-s, Pärnumaa metsavendade juht
1941. a Suvesõjas, hiljem Saksa üksustes? (Hstuf.),
(kpt)

1920 reservi, 1920 ohvitseride reservist teenistusse
Kindralstaabi Valitsuse teadete kogumise osakonda
(II osak) nooremaks käsundusohvitseriks, (n-ltn)?

J

1924, Eesti

1960, Rootsi,
Stockholm

1970, Rootsi,
Stockholm

1950, N. Liit
(Norillag)

1979, Rootsi,
Stockholm

K

Strömling
(Stremling),
Johannes

Sverjev, Nikolai 1899 X S

Tamm, Felix

Tar(r)ik
(Tarrikas), Karl

Tattar, Albert

Tisch (Tihnola), 1899
Artur

Toom, Adolf

Triik, Ludvig

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

L

S

8. jalaväepolk

2. jalaväepolk

8. jalaväepolk

3. jalaväepolk

3. jalaväepolk

G

kadett

kadett

Kalevi
maleva pat

9. jalaväepolk

6. jalaväepolk

v-portup Sr div
kadett
tagavarapat

n-portup Sr nr 2
kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

S X kadett

1898 X L

1899

S

1901 X L

1886 X L

1899

1900

L

92.

1900

Spranzmann,
Johannes

L

91.

1900

C D E F

Sirk, Artur

B

90.

A
VR
II/3

H

AOK 1924

AOK 1922–1923
(lõpetamata)

I

EV kaadriohvitser: teenis 10. rüg-s, KL-i Sakalamaa
malev, Kalevi üksik pat-i kompül, Sv Staap,
käsundusohvitser, (kpt)

Lahkus Eestist 1944

VS-is kuulipildujate rooduülem, EV kaadriohvitser:
1940 vabastati teenistusest, Saksa üksustes:
1941–1942 Omakaitse Staabis, osales eestlastest
üksuste formeerimisel, represseeritud N. võimu
poolt, (kpt)

1928–1940 EV diplomaat

1920 reservi, represseeritud N. võimu poolt, (lpn)

1921 alates reservis, majandusteadlane,
1939 ETK pangaosakonna juhataja abi, 1941 PA-s,
suri tööpataljonis

1920 reservi kui mitteatesteeritud ohvitser

1920 anti ajapikendus hariduse jätkamiseks, 1922
8. rüg-st reservi, (lpn)

1922 reservi, 1923 reservist PV teenistusse, samal
aastal distsiplinaarkorras vabastatud, (n-ltn)

1926 reservi, vandeadvokaat, EVL-i aseesimees,
vangistati poliitilise tegevuse tõttu, kuid põgenes
Eestist, (n-ltn)

J

1966, Kanada,
Toronto

1947, N. Liit
(Sevvostlag)

1989, USA, New
York

1950, N. Liit,
Kasahstan
(Kargopollag)

1942, N. Liit,
Sverdlovski obl,
Kamõšlov

1920, Eesti

1926, Eesti

Lahkus 1924
USA-sse

1937, Luksemburg,
Echternach (segastel asjaoludel)

K

L

L

1900

1900

1898
1899

102. Valdmann
(Valdvere),
Felix

103. Valting, Eduard

104. Vaska, Richard

105. Watter (Vatter),
Mart

106. Veeber (Veber), 1899
Moriz

Sr nr 3

kadett

Sr nr 3

n-portup Sr nr 1
kadett

kadett

kadett

1898

108. Vinnal, Teodor

L

1896 X L X kadett

107. Velsberg, Erich

kadett

5. jalaväepolk

6. jalaväepolk

3. div
tagavarapat

n-portup 2. div
kadett
tagavarapat

L X n-portup 5. jalaväeX kadett
polk

L

L

L

1900

G

n-portup 2. div
kadett
tagavarapat

C D E F

101. Tõevälja,
Voldemar

B
1887 X L

A

100. Truu, Oskar

H

J

Asus ümber Saksamaale, (n-ltn)

1923. a 7. rüg-i reservi,
1921–1924 TÜ õigusteaduse üliõpilane, 1930. aastatel Tallinnas politseiametnik, (n-ltn)

Jurist, EV kohtunik, represseeritud N. võimu poolt

VS-i 1919 dessantroodu vanemohvitser, 1921 üle
viidud suurtükiväkke, (n-ltn)

1926 reservist õppuste- 1920 vanuse tõttu reservi, 1925 reservist teenistusse
le SÜÕ-s ja 5. rüg-s
KL-i Viru malevasse (Väike-Maarja malevkonna
pealiku abiks), sealt 1927 omal palvel reservi,
1936 loetud tegevteenistuses olevaks kindla palgata
ametikohal KL-i Tallinna malevas (Toompea malevkonna 3. kompanii pealik), töötas Riigikontrolli sõjaväe
osakonnas sekretär-revidendina, Saksa üksustes, (kpt)

AOK
1921–1922 (lõpetamata)

1922. a alates ametnik, 1925. a alates graafik
kujutava statistika alal

1927 kaks kuud reser- VS-i 1919 rooduülema kt, 1920 reservi kui
vist ohv kordusõppustel mitteatesteeritud ohvitser, KL-i Harju malev, (n-ltn)
SÜÕ-s ja 1. sr rüg-s,
1937 kordusõppustel sr
rüg-s

I

1945, Saksamaa
(suri Prantsuse
sõjavangist põgenemisel saadud
vigastuste tagajärjel)

1972, Saksamaa

1940, Eesti

1973, Eesti

1922, Eesti

1937, Eesti

K

A

Ainson, Hans

Busch, Harald

Ekk (Eeck,
Eek, Ek), Paul

Gross, Rudolf

1.

2.

3.

4.

109. Õispuu, Paul

B

G
Sr div
tagavarapat

H

I

J
VS-i 1919 luurekomando ülem, 1920 arreteeriti
kahtlustatuna salakauba vedamises ja mõisteti kohtu
poolt sunnitööle, Riigikohtu otsusega vabastatud
karistusest 1920, 1921. a 3. pat-i reservi, elas Saksamaal ja õppis Müncheni Kunstiakadeemias, (lpn)

L

L

S

1898 X L

1900

1902

1897

n-portup
kadett

kadett

kadett

kadett

Tallinna
tagav
eskadron
2. ratsapolk

1. ratsapolk

2. ratsapolk

1927, 1932, 1940
reservohv kordusõppustel

1927 reservohv
kordusõppustel

1920 reservi, tegutses panganduse alal, (n-ltn)

1921 reservi, (lpn)

1920 reservi, vandeadvokaat ja pangandustegelane,
EVL-i Tartu osakonna abiesimees, 1934 Tartu
linnapea, 1935 karistati kohtu korras tingimisi
vangistusega poliitilise tegevuse eest, arreteeriti ja
küüditati 1941 N. võimu poolt, saadeti sõja ajal
langevarjurina Eestisse, kus andis end vangi, pärast
sõda Eestis koolidirektor, (n-ltn)
Alates 1923
PV-s, 1924 siseministri adjutant, (n-ltn)

Vabariigi Sõjakooli esimese ratsaväeklassi lõpetajad,
kes ülendati lipnikuks 14. sept 1919. a, sõjavägede ülemjuhataja päevakäsu nr 147 alusel

kadett

C D E F

1896 X S

1975, Eesti

1924, hukkus
kommunistide
1. dets mässukatsel

K

?

1897 X L

12. Kriiva, Osvald

L

1898
1898

14. Lasn (Lassen?),
Eugen

15. Lehtmets,
Voldemar

L

L

13. Kruuberg, Hugo 1900

L

S

1897 X L

1894

1896

9.

kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

n-portup
kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

L X kadett

11. Kondas, Karl

Johanson, Ado

Kaepus
(Kalpus?),
Hilmar

8.

1895

L

L

C D E F

1900

Hendrikson,
Voldemar

7.

1898

1899

B

10. Kalter, Verner

Hasenjäger,
Kurt

6.

A

Harten, Boris

5.

Tallinna tagav
eskadron

Tallinna tagav
eskadron

Tallinna tagav
eskadron

2. ratsapolk

2. ratsapolk

Tallinna tagav
eskadron

Tallinna tagav
eskadron

2. ratsapolk

1. ratsapolk

1. ratsapolk

2. ratsapolk

G
1940 reservohv
kordusõppustel

H I

J

1921 reservi, (lpn), emigreerus Kanadasse 1920. aastatel

1921 reservi, vandeadvokaat Viljandis, EVL-i Viljandi
maakonna juhatuse liige, 1934 vangistati 4 kuuks,
1935 karistati kohtu korras tingimisi poliitilise tegevuse
eest, 1941? asus ümber Saksamaale, hiljem Eestis tagasi,
arreteeriti 1945 N. võimu poolt ja represseeriti, pärast
vabanemist 1955 Eestis, (n-ltn)

Tegevteenistuses 1919–1921 ja 1923, represseeritud
N. võimu poolt, (lpn)

1922 reservi, (n-ltn)

1920 ajapikendusele hariduse jätkamiseks, 1926 reservi,
(lpn), alates 1923–1940 riigimetsa-ametnik, metsaülem,
lahkus Saksamaale, kus tegutses metsaülemana

K

1973, Eesti

1946, Eesti
(hukatud)

1923, Eesti

1960, Saksamaa

A

B

1900

1901

1890 X L
1898

1896

1899

1899

19. Semiskar, Ernst

20. Semjonov
(Semenov),
Nikolai

21. Sibul, Friedrich
(Vidrik)

22. Trepp, Roman

23. Veeber (Weber),
Ernst

24. Villers,
Aleksander

25. Vilter, Ernst

L

L

S

L

S

L

kadett

kadett

kadett

kadett

v-portup
kadett

kadett

kadett

kadett

1900

18. Saaberg, Erich

S

kadett

17. Rosenberg, Valter 1900 X S

C D E F
kadett

1901

L

16. Martynov (Martinov, Martinoff),
Leonhard
(Mardna, Leo)

G

Sr eskadron

2. ratsapolk

Iseseisev
Tallinna
eskadron

Tallinna
tagav
eskadron

2. ratsapolk

1. ratsapolk

Tallinna
tagav
eskadron

Tallinna
tagav
eskadron

Tallinna
tagav
eskadron

Tallinna
tagav
eskadron

1933 reservohv
kordusõppustel

AOK 1927

1927, 1937, 1940
reservohv kordusõppustel

1927, 1932, 1940
reservohv kordusõppustel

H I

J

(lpn)

1921 reservi, 1925 reservist KL-i Jõhvi malevkonna
pealikuks, kust 1927 omal soovil reservi, 1939 loetud
riviteenistuseks kõlbmatuks, (lpn)

1920 reservi, 1925 karistatud trahviga reservistina mitteregistreerumise eest, (lpn)

EV kaadriohvitser: 1940 Ratsaväe Inspektuuris, PA-s,
represseeritud N. võimu poolt, (mjr)

1922 reservi, (ltn)

1920 ajapikendusele hariduse jätkamiseks, agronoomia
üliõpilane, (lpn)

1921 reservi, (lpn), hiljem erus tervislikel põhjustel

EV sõjaväearst, PA-s,
represseeritud N. võimu poolt, hiljem sisehaiguste arst
Eestis, (san-kpt)

K

1920, Eesti

1943, N. Liit,
Zajarsk (Taišetlag)

1982, Eesti

Buldas
(BuldasBullers),
Aleksander

Busch, Harry

Grasmandorf
(Soomuste),
Bruno

Haus, Rudolf

Hellat,
Vambola

Hindrikson,
Nikolai
(Nicolai)

Huuk,
Leopold

Illisson,
Harald

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A

Bock,
Voldemar

1.

B

C

1896

1890

1899

1897

1896 X

1898

1896

1902

1894

kadett

S

L

S

L

L

L

L

kadett

kadett

kadett

kadett

n-portup
kadett

kadett

n-portup
kadett

L X kadett

L

D E F

Tagavara (kerge)
patar

Tagavara (kerge)
patar

Kindluse patar
nr 9

Välipatar
nr 12

Kindlusepatar
nr 8

Sr div

Välipatar nr 1

Kindlusepatar nr
12

Sr div

G

H

AOK 1924,
patarül kurs 1933

1938 Aegna
komandatuuris
õppustel (arstina)

AOK 1925

I

1943, N. Liit,
Irkutski obl
(Taišetlag)

1942, N. Liit
(Ussollag, hukatud)

K

1944 emigreerus Saksamaale, hiljem
Austraaliasse

1922 alates reservis, 1939 Simunas raamatupidaja
1979, Austraalia,
Springwood/NSW

Keemik, hukkus Männiku laskemoonalao plahva- 1936, Eesti (õnnetuses 1936
tusjuhtumi tagajärjel)

(ltn)

EV kaadriohvitser: patarül 3. srtkv-grupis, PA-s,
represseeritud N. võimu poolt, (mjr)

1920 reservi, arst. Tegutses lastearstina Tallinnas,
represseeritud N. võimu poolt, (lpn)

EV kaadriohvitser: tegevteenistuses 1918–1931,
1936 vangistati osaluse tõttu vabadussõjalaste
liikumises, kohtuotsusega kustutati ohv nimekirjast, määrati 15 aastaks sunnitööle,
1938 amnesteeriti, 1940 anti kpt auaste (reservis)
tagasi; represseeritud N. võimu poolt, (kpt)

J

Vabariigi Sõjakooli esimese suurtükiklassi lõpetajad, kes
ülendati lipnikuks 5. okt 1919. a, sõjavägede ülemjuhataja päevakäsu nr 200 alusel

1898

L

L X kadett
L X kadett

1898 X

1899
1889
L

L

1899

23. Lääne, Joosep 1896

L

1896

kadett

ekstern

kadett

kadett

kadett

L

1895 X

kadett

17. Langer
(Langeste),
Artur
18. Lensmann,
Anton
19. Linnamägi,
Konstantin
20. Lootsmann,
Johannes
(Lootsar,
Juhan)
21. Luha, Herbert
22. Läti, August

L

kadett

L

1900

kadett

kadett

kadett
kadett

L

S

L
L

kadett

D E F
S

16. Kuldvere,
Voldemar

14. Kivistik,
1900
Voldemar
15. Kruus, Villem 1897

13. Kask, Oskar

1891
1895

C

11. Karro, Hans
12. Kask, Karl

B
1896 X

A

10. Ilves,
Aleksander

G

Välipatar nr 5
Kindlusepatar
nr 3
Kindlusepatar
nr 10

Kindlusepatar
nr 10
Kindlusepatar
nr 2
Suurtükiväeladu

Kindlusepatar
nr 1

Kindlusepatar
nr 11

Kindlusepatar
nr 6
Sr div

Välipatar nr 4
Kindlusepatar
nr 7
Välipatar nr 6

Kindlusepatar
nr 4

H

AOK 1922

AOK 1923,
Patarül kurs 1931

I

J

K

1939, Eesti

1974, Eesti

1922, Eesti

1957, Rootsi,
Uppsala

1942, N. Liit, Sverdlovski obl, (hukatud)
1941, N. Liit,
Stupino (Sevurallag)

1942, N. Liit, Sverdlovski obl, Sosva
(hukatud)

1943, N. Liit,
Irkutski obl, Taišet

EV kaadriohvitser: KL-i Peastaabis, Saksa üksus- 1991, USA, Florida,
tes ?, 1944 Saksamaale ja 1949 USA-sse, (mjr)
Sarasota

Kohtuametnik ja advokaat

EV kaadriohvitser:
3. srtkv-grupis ja Varustusvalitsuse relvastusosak-s, PA-s, (mjr)

1920 lõpust reservis, keemik (mag. chem.), 1939
Riigi Pimedate Asutuste juhataja
Ajakirjanik ja advokaat, Pärnu linnapea 1924–
1936, sotsiaalminister 1936–1940, represseeritud
N. võimu poolt
Õppis TÜ-s majandust; EVL-i liige, karistati
kohtulikult poliitilise tegevuse eest?
1922–1926 ajakirja Sõdur tegevtoimetaja, hiljem
Välisministeeriumi ametnik ja diplomaat, (n-ltn)
1922 reservi, alates 1924 KL-is, KL-i Rakvere
srtkv-divisj pealiku abi, 1939 ametnik Rakvere
linnavalitsuses represseeritud N. võimu poolt,
(n-ltn)
1924 reservi, 1939 Harjumaal veterinaararst,
1941 Saksamaale, pärast sõda tegutses Rootsis
veterinaaria alal, (n-ltn)
1920 reservi, (lpn),
emigreerus 1921 USA-sse
Õigusteaduse üliõpilane

EV kaadriohvitser, patareiülem 2. srtkv-grupis,
PA-s, represseeritud N. võimu poolt, (mjr)

kadett

L
L
S
S

26. Oss, Harry
1898
27. Ostrov (Laid), 1899
Mihkel

28. Pahlberg
1899
(Paalma),
Artur
29. Piller, Nikolai 1895
(Nicolai)

34. Ratas(s)epp,
Mihkel

1898

L

kadett

v-portup
kadett
kadett

L
L

kadett

L

31. Puksov (Puk- 1896 X
soo), Leonhard
32. Pääsuke,
1897
Aleksander
33. Rass, Harald
1898

kadett

L

kadett
kadett

1891 ?

30. Pless, Alfred

kadett

L

1897

kadett

D E F
L
veltveebel

B
C
1896

A
24. Nordmann,
Villjam
(Nortman,
Villiam)
25. Okas, Eduard

Kindlusepatar
nr 5

Välipatar nr 7

Välipatar nr 3

Kindlusepatar
nr 11
Välipatar nr 6

Välipatar nr 8

Kindlusepatar
nr 12

Välipatar nr 4
Välipatar
nr 15

Välipatar nr 9

G
Välipatar nr 2

H

J
EV kaadriohvitser: 1920–1940 SÜÕ patareiohvitser ning õppejõud, PA-s, represseeritud
N. võimu poolt, (mjr)

AOK 1924,
KSK-s
1927–1929

Tegutses ärijuhi ja -omanikuna, KL-i Tartu
malevas, arreteeriti N. võimu poolt 1941
EV kaadriohvitser: 1940 õhukaitse srtkv-grupis;
PA-s, 1940 erru, represseeritud N. võimu poolt;
(mjr)
EV kaadriohvitser: 1926 Allohv Kooli patareis ja
1927–1929 Sõjakooli patareis rühm ja kursuseohvitser, (ltn)

1921 reservi, alates 1926 riigimetsa-ametnik,
1939 revident-metsaülem, 1944 Saksamaale ja
1949 Austraaliasse
1938 Teedeministeeriumi ehitusosakonna insener
1920 ajapikendus hariduse jätkamiseks, hiljem
reservi, vaimulik, represseeritud N. võimu poolt,
(lpn)
Lendurvaatlejate 2. div srtkv-s, 1926 sõjaministri vanem-adjutant,
kurs 1922,
1928 omal soovil reservi, hiljem pangandusAOK 1924
tegelane Viljandis, 1941 PA-s, (ltn)
1920–1921 diviisi 1921 alates reservis, 1923 reservist PV valitsuse
ohv kurs,
teenistusse, samal aastal tagasi reservi,
1927 srtkv
1939 Tallinnas raudteel kaubandusametnik,
reservohv kurs,
KL-i Tallinna malev, (n-ltn)
1933 ja 1938
kordusõppustel
Õppis TÜ-s agronoomiat, Väimela põllutöökooli
õpetaja, 1944 emigreerus Saksamaale?

I
AOK 1923

N. Liit ? (suri
vangistuses)
1943, N. Liit,
Sverdlovski obl,
Sosva (Sevurallag)
1929, Eesti (enesetapp)

Eesti

1970, Eesti

1945, N. Liit
(vangistuses)

1988, Austraalia,
Perth

K
1942, N. Liit,
Solikamsk

L

1898

G
Sr div

kadett
kadett

L

L

L
L

1899

41. Räägo (Rägo), 1898
Armin

42. Sabolotnõi
1900
(Sabolotny),
Voldemar
43. Schiller
1899
(Šiller, Sillar),
Boris

kadett

kadett

L

kadett

kadett

kadett

Merejõudude
juhataja
käsutusse

Sr div

Sr div

Välipatar nr 9

Sr div

Välipatar
nr 18

Välipatar nr 14

v-portup kadett Välipatar
nr 18

1898

39. Rotenbork,
Alfred
(Roovere,
Viktor)
40. Rubach,
Richard

S

1899

37. Rosenberg,
Alfred
38. Rotberg,
Hermann

L

1895 X

36. Reinhold,
Aleksander

D E F
L X kadett

B
C
1893 X

A
35. Raud, Otto

H

1921 Lendurvaatlejate
kursustel

AOK 1924,
KSK 1927,
patarül kurs 1932

I
Lendurvaatlejate
kurs 1922,
AOK 1926

EV kaadriohvitser: auto-tankirüg-s; PA-s,
represseeritud N. võimu poolt, (kpt)

EV kaadriohvitser: 2. srtkv-grupp, PA-s, 1940–
1941; 1942–1944 Narva linnapea; Saksa üksustes: 1944 I poolel piirikaitserügemendi Reval
ülem, seejärel Waffen-SS-i eesti üksustes, (mjr)
1920 reservi?, enne seda sr patareis vanemohvitser, EVL-i Antsla osakonna esimees,
1935 karistati kohtukorras tingimisi poliitilise
tegevuse eest, (lpn)

1921 reservi, õigusteadlane, lõpetas kõrgema
astme politseikooli 1926; EV politseiprefekt,
1941–1944 Tartu prefekt?

1921 reservi, (lpn), lahkus Eestist 1930. aasta
paiku

1942, N. Liit,
(Norillag)

1949, Saksamaa,
Würzburg

1964, Rootsi,
Göteborg?

J
K
EV kaadriohvitser: 1920 reservi, 1921 teenistusse
I srtkv-polku, 1924–1930 ranna- ja õhukaitsestaabis, 1930–1937 lennurügement, 1934 lennubaasi transpordiülem, 1937 lahkus teenistusest
omal soovil (teenistuslikel põhjustel), (kpt)
EV kaadriohvitser: 1940 Sõjakooli ülema
1961, Rootsi
käsundusohv, Sõjakooli likvidaator, vabastati
teenistusest PA-s alates 1941, Saksa üksustes:
Eesti julgeolekupolitsei referent, (mjr)

1898
1898
1900
1900

52. Täks,
Johannes

53. Uibo, Karl
(Kaarel)?

L

1901

50. Tiitso, Martin
51. Treufeldt,
Otto

L

1899

48. Tennorist
(Tõnnorist,
Tõnurist),
Ralph (Ralf)
49. Terras, Artur

L

L

S
L

L

1902

47. Tart, Evald

L

1899

L

1898

kadett

kadett

kadett
kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

kadett

D E F
L
kadett

B
C
1896

46. Tamm,
Nikolai

A
44. Seestrandt
(Seestrand),
Lembit
45. Strobel,
Herbert

Merejõudude
juhataja
käsutusse
Sr div

Välipatar nr 5
Välipatar nr 3

Välipatar
nr 11

Väliapatar
nr 11

Tagavarapatar
(raske)

Sr div

Merejõudude
juhataja
käsutusse

G
Tagavarapatar
(kerge)

VR
II/3

H

1930 Suurupi
komandantuuris
õppustel
Lendurvaatlejate
kurs 1922,
AOK 1924,
patarül kurs 1931

1938 kordusõppustel Aegna
saare komandantuuris
1932 ja 1936
reservohv kordusõppustel
AOK 1923, 1931,
1932 ja 1940
osales kordusõppustel
Lendurvaatlejate
kurs 1922,
AOK 1923,
KSK 1926

I
Lendurvaatlejate
kurs 1922

EV kaadriohvitser: 1926–1934 Sv Staabis II osak
jsk ülem, 1935 Sv Staabis käsundusohvitser,
1935 tervislikel põhjustel reservi; Saksa üksustes
?, 1944 lahkus Eestist
Vandeadvokaat Tallinnas, 1941 Omakaitses,
1941–1944 Tallinna linnapea, 1944 Rootsi,
seal raudteevalitsuse ametnik
Keemik Narva keemiatehases
EV kaadriohvitser: 1940. Sõjakoolis ja 6. srtkvgrupis, PA-s, represseeritud N. võimu poolt,
(mjr)
1920 ajapikendus hariduse jätkamiseks, hiljem
reservis, 1924 Berliini Tehnikakõrgkool (masinaehitusinsener), (lpn)
EV kaadriohvitser: patarül 2. srtkv-grupis,
1938–1940 samas ülema asetäitja, PA-s, (kpt)

1925 reservi (ohvitseride aukohtu otsusel), KL-i
Tallinna malevas, (ltn)

1919–1921 rannapatarei ülema kt ja patarei
vanemohvitser, 1920 ajapikendus hariduse
jätkamiseks, 1921 reservi,
1939 asus ümber Saksamaale, (lpn)
1920 ajapikendus hariduse jätkamiseks,
1926 tankide roodust reservi, (lpn)

J
(lpn)

1958, Eesti

1926, Eesti
1942, N. Liit,
(Norillag)

1963, Rootsi,
Stockholm

1964, ?

K
1922, Eesti
(enesetapp)

L
L
L

1901
1897

57. Viljak, August 1898

kadett

kadett

kadett

D E F
S
kadett

B
C
1896

A
54. Uibopuu,
Elmar
55. Uusmann
(Uusmaa),
Karl
56. Vilberg, Erich
Välipatar
nr 17
Kindlusepatar
nr 4

Sr div

G
Välipatar nr 13

H

I

EV diplomaat, hiljem majandustegelane,
1940–1944 kalur, 1944 Rootsi, paguluses
tegutses joonestajana
1924 reservi, prokurör, 1938 Riigikohtu
prokuröri abi; 1941 Saksamaale, (n-ltn)

J

1946, Saksamaa

1972, Rootsi,
Lidingö

K
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ANDRES SEENE

Lisa koostamisel kasutatud allikad
ERA 495–7; ERA 646–1–31, lehed 1–212; ERA 646–1–29, lehed 1–51; ERA 646–
1–30, lehed 1–131; 927–2–4, 11, 12; 2124–2–606 jt.
Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918–1944, I–III. 1994. Koostanud
L. Lindström, T. Hiio jt. Tartu.
Auraamat Eesti Vabariigi kaadriohvitseridele. 2007. Koostanud J. Pihlau. Tallinn: Umara.
Eesti diviisi struktuur ja ohvitseride koosseis II maailmasõjas. 1998. Koostanud
L. Tammiksaar. Tallinn: Eesti Riigikaitse Akadeemia Kirjastus.
E. V. kaadriohvitseride saatus 1938–1994. 1994. Koostanud V. Salo. Brampton:
Maarjamaa.
Kasutatud ka Okupatsioonide Muuseumi kodulehel olevat elektroonilist versiooni,
<http://www.okupatsioon.ee/nimekirjad/raamat/koikfreimid.html>, (21.01.2008).
Kröönström, M. 2008. Eesti sõjaväe juhtivkoosseis Vabadussõjas 1918–1920. –
Dissertationes Historiae Universitatis Tartuensis 16. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Raamot, I. 1975. Mälestused I. Turku: Oy Lounaisrannikko.
Uluots, Ü. 1999. Nad täitsid käsku. Eesti ohvitseride saatus. Tallinn: Kaitseministeerium.

Lisas kasutatud lühendid
AOK – Alalisväe Ohvitseride Kursus
div – diviis
EV – Eesti Vabariik
EVL – Vabadussõjalaste Liit
Hstuf. – Hauptsturmführer
jsk – jaoskond
kindlusepatar – kindlusepatarei
KL – Kaitseliit
kol-ltn – kolonelleitnant
kompül – kompaniiülem
kpt – kapten
KSK – Kõrgem Sõjakool
kt – kohusetäitja
kurs – kursus
KÜÕ/SÜÕ – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused/ Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused
lennudiv – lennuväe divisjon
lpn – lipnik
ltn – leitnant
mjr – major
n-ltn – nooremleitnant
n-portup kadett – noorem-portupeekadett
N – nõukogude (võim)
obl – oblast
ohv – ohvitser

VABARIIGI SÕJAKOOLI ASUTAMINE JA SELLE ESIMESE LENNU LÕPETAJAD
osak – osakond
Ostubaf. – Obersturmbannführer
PA – Punaarmee
patarül – patareiülem
pat – pataljon
patül – pataljoni ülem
PV – piirivalve
reservohv – reservohvitser
rühmül – rühmaülem
rüg – rügement
san-kpt – sanitaarkapten
sr – soomusrong
srtkv– suurtükivägi
stabül – staabiülem
STK – Sõjaväe Tehnikakool
Stubaf. – Sturmbannführer
sv – sõjaväe
tagavarapat – tagavarapataljon
TTÜ – Tallinna Tehnikaülikool
TÜ – Tartu Ülikool
Ustuf. – Untersturmführer
v-portup kadett – vanem-portupeekadett
VR – Vabadusrist
VS – Vabadussõda
Välipatar – välipatarei
välisrtkv – välisuurtükivägi
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ANDRES SEENE

ALLIKAD
ERA fond 495, nimistud 7, 10 (Sõjavägede Staap)
ERA fond 646, nimistu 1 (Vabariigi Sõjakool)
ERA fond 650, nimistu 1 (Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused)
ERA fond 2124, nimistud 2, 3 (Vabadussõja Ajaloo Töökomisjon), sh esimese lennu
kasvandike mälestused:
– ERA 2124–3–717. (Martmaa, P. 1938. Kuidas minust sai Vabariigi Sõjakooli
kadett.)
– ERA 2124–3–718. (Martmaa, P. 1938. Sõjakooli tarkus ja tegelik sõda.)
– ERA 2124–3–1691. (Viljak, A. 1938. Mälestusi Sõjakooli 1. lennust.)
– ERA 2124–3–1850. (Krupp, A. Sõjakool. Vabariigi Sõjakooli I sõjaaegsest
kursusest.)
– ERA 2124–3–1850. (Krupp, A. Esimeses polgus. Mälestusesi esimesest polgust
(20. augustist kuni 12. oktoobrini 1920. a.))
Nõmmik, A. 1975. Mälestusi Sõjakoolist. Toronto.
Sõjaministri päevakäsud 1919–1920.

KIRJANDUS
A. J. [Aleksander Jaakson] 1928. Kümme aastat õppetööd sõjaväe õppeasutustes. –
Sõdur, nr 6/7/8, lk 253–258.
-ds-. 1919. Eesti Vabariigi sõjakooli avamine. – Maaliit, 23.04, nr 88, lk 3.
Jakobsen, L. 1959. Esimesi Eesti kadette juhtimas. – Võitleja, nr 3/4, lk 5.
Kangro, P. 1935. 15 aastat E. V. Sõjakooli 2. sõjaaegse kursuse lõpetamisest. –
Sõdur, nr 33/34, lk 798–800.
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SISSEJUHATUS
1939. aastast kujunes Eesti ajaloos üks saatuslikumaid 20. sajandil.
23. augustil 1939 sõlmisid kaks totalitaarse režiimiga riiki – NSV Liit ja
Saksamaa – mittekallaletungilepingu, mille salaprotokollis määrati ära huvisfäärid. Kokkuleppe järgi kuulus Eesti Vabariik NSV Liidu huvisfääri. 21
aastat iseseisvana püsinud riigi juhtkond alistus Moskva survele ning
28. septembril 1939 sõlmitud NSV Liidu ja Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse abistamise lepingu järgi sai NSV Liit loa rajada Eestisse sõjaväebaasid.
Selle lepinguga pandi alus Eesti omariikluse hävitamisele, Eesti okupeerimisele ja annekteerimisele NSV Liidu poolt mõned kuud hiljem.
Siinne artikkel annab lühiülevaate sündmustest enne lepingu sõlmimist,
NSV Liidu ettevalmistustest Eesti Vabariigi purustamiseks operatsiooniga
”Vulkaan”1 ning sõjaväelistest läbirääkimistest Tallinnas. Operatsiooni
”Vulkaan” käsitlus näitab, et Eesti sõlmis baaside lepingu olukorras, kus
Nõukogude Liit oli valmis oma eesmärkide saavutamiseks Eestit sõjaliselt
ründama. Samas Eesti ise ei kujutanud ohtu kellelegi. Oma eesmärkide elluviimiseks oleks Punaarmee üksused nii või teisiti Eestisse paigutatud. Artiklis on eraldi välja toodud ka sõjaväeliste delegatsioonide kokkulepped. Eesmärgiks on näidata, milles kokku lepiti ning milliseks kujunes nende lepete
valguses järgmistel kuudel toimunu.
1939.–1940. aasta sündmused on teema, mida on käsitlenud paljud ajaloolased. Enamasti on eraldi vaadeldud ikka baaside lepingu sõlmimist ja
selle eellugu ning sõjaväelisi läbirääkimisi. Samas on aga varju jäänud Nõukogude Liidu kavandatud operatsioon “Vulkaan”. Käesolev artikkel keskendubki nende kolme ühendamisele.
1990. aastatel hakati publitseerima ka arhiividokumente ja muud materjali, mis käsitlevad sündmustikku alates 28. septembrist 1939 kuni Eesti Vabariigi okupeerimise ja annekteerimiseni NSV Liidu poolt. Avaldatud on erinevatest allikatest pärinevaid dokumente. Üks esimesi selliseid publikatsioone
1

Vt lisa 1.
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on Eesti Riigiarhiivi koostatud dokumentide ja materjalide kogumik “Baaside lepingust anneksioonini”.2 Publitseeritud arhiividokumendid pärinevad
enamasti Eesti Riigiarhiivi fondidest, kuid kasutatud on ka Venemaa arhiivides leiduvaid dokumente, samuti välismaa diplomaatide koostatud ettekandeid ja perioodikas ilmunud materjale.
Ajaloolane Erich Kaup on tõlkinud eesti keelde ja avaldanud mitmeid
uusi, varem avaldamata Venemaa Riikliku Sõjamerelaevastiku Arhiivi fondidest pärinevaid dokumente.3 Need näitavad, missugune oli Punalipulise
Balti Laevastiku osa NSV Liidu sõjalistes aktsioonides Eesti Vabariigi vastu.
1990. aastatel hakati ka Venemaal välja andma Balti riikidega seotud
dokumendikogumikke. Üks sellistest oli NSV Liidu Välisministeeriumi
koostatud “Полпреды сообщают...”.4 Kogumikus on avaldatud NSV Liidu
Välisasjade Rahvakomissariaadi kirjavahetus oma diplomaatiliste esindustega Balti riikides, telegrammid, vestluste üleskirjutised, noodid, NSV Liidu ja
Balti riikide vahelised kokkulepped, lepingud ning mõned teemaga seotud
materjalid perioodikast. Suurem osa avaldatud dokumente publitseeriti esimest korda.
Venemaal on 1939.–1940. aasta kohta ilmunud suhteliselt vähe uurimusi.
Kõige enam on sel teemal kirjutanud Mihhail Meltjuhhov. Siinkohal on kasutatud ainult ajakirjas Akadeemia ilmunud artiklit “Nõukogude sõjalise
kohaloleku suurendamine Baltikumis aastail 1939–1941”.5 See artikkel on
üks peatükk M. Meltjuhhovi mahukast raamatust “Упущенный шанс
Сталина.“6 Meltjuhhov on oma töödega uuendanud nõukogudeaegset kontseptsiooni Teise maailmasõja algusaastastest ja NSV Liidu rollist selles.
Meltjuhhovi peamiseks puudujäägiks Baltikumi sündmuste käsitlemisel on
aga see, et ta kasutab oma töödes peamiselt Venemaa Riikliku Sõjaarhiivi,
kuid mitte Venemaa Riikliku Sõjamerelaevastiku Arhiivi fonde.
Üksnes Venemaa Riikliku Sõjamerelaevastiku Arhiivi fondidel põhinevad aga Pavel Petrovi tööd. Siinkohal on tema töödest kasutatud raamatut
“Балтийский флот. Финский гамбит“7, mis on tõsine uurimus Punalipulise
2

Baaside lepingust anneksioonini. Dokumente ja materjale. 1991. Tallinn.
[Edaspidi Baaside lepingust... 1991]
3
Kaup, E. 1999. Punalipulise armaada sõjakäigud Eesti vastu. September 1939 –
juuni 1940. – Tuna, nr 4. Tallinn. [Edaspidi Kaup 1999]
4
Полпреды сообщают... Сборник документов об отношениях СССР с
Латвией, Литвой и Эстонией август 1939 г. – август 1940 г. 1990. Москва: Международные отношения. [Edaspidi Полпреды сообщают... 1990]
5
Meltjuhhov, M. 2001. Nõukogude sõjalise kohaloleku suurendamine Baltikumis
aastail 1939–1941. – Akadeemia, nr 9–10. [Edaspidi Meltjuhhov 2001]
6
Мельтюхов, М. 2002. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу 1939–1941 гг. (Документы, факты, суждения). Москва: ВЕЧЕ.
[Edaspidi Мельтюхов 2002] See raamat on välja antud ka eesti keeles.
7
Петров, П. 2005. Балтийский флот. Финский гамбит. Москва: ЯУЗА.
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Balti Laevastiku tegevusest Talvesõja ajal. Lisaks eespool mainitud raamatule on viidatud ka tema eesti keeles ilmunud artiklile “Punalipuline Balti Laevastik ja Eesti 1939. aasta septembris ning vahejuhtum aurikuga “Metallist””.8
Kui Meltjuhhov ja Petrov on oma töödes kõiki kolme Balti riiki koos käsitlenud, siis Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi Sõjaajaloo Instituudi
töötaja, ajaloodoktor polkovnik Sergei Kovaljov on ühe oma töödest pühendanud Eestile: ta on käsitlenud Nõukogude vägede olukorda Eestis aastatel
1939–1940.9 Uurimus põhineb arhiividokumentidel (Venemaa Riiklik Sõjamerelaevastiku Arhiiv, Venemaa Riiklik Sõjaarhiiv) ja samuti seni erifondides hoitud materjalidel. Nõukogude üksuste Baltikumis viibimise kohta kirjutamine oli Kovaljovi sõnul olnud viimaste aastateni range kontrolli all ja
alles nüüd on võimalik selle probleemiga põhjalikumalt tegeleda. Uued avalikustatud dokumendid annavad raamatu autori sõnul parema ülevaate tolle
aja sündmustest ja Balti riikides kujunenud keerukast olukorrast. Kovaljov ei
kasuta oma töös sõna okupatsioon. Ta mainib ainult vägede sisseviimist ning
arutleb NSV Liidu tegevuse õigustatuse üle Baltikumi suunas. Siinkohal
tõdeb autor, et Venemaa jaoks oli, on ja jääb Baltikum eluliselt tähtsaks
regiooniks. Kovaljov on käsitlenud oma töös baasivägedega seotud probleeme, nende igapäevaelu, sõjalist väljaõpet ning suhteid kohalike elanike ja
Eesti võimudega. Tema töö peamisteks puudusteks võib lugeda mõningaid
faktivigu: kaitseliinide rajamise plaani juures on ära vahetatud Saaremaa ja
Hiiumaa; Võru-Petseri sõjaväeringkonna ülemaks on märgitud kolonel
Johannes Remmeli asemel kolonel Strig; viidatakse ERA fondile 2813, mida
pole arhiivis olemas.
Hea ülevaate on käsitletava perioodi kohta andnud Sõjavägede Staabi I
osakonna ülem kolonelleitnant Alfred Luts oma raamatus “Heitluste keerises”.10 Ta käsitleb ka 1939.–1940. aasta sündmusi. Kuigi seal on palju huvitavat, on see siiski mälestusteraamat ja mitmeid küsimusi lahkab ta oma
seisukohast lähtudes.
Sõjaväeliste läbirääkimistega seonduvat käsitleb Sõjavägede Staabi ülema esimene abi kolonel Richard Maasing koguteose “Eesti riik ja rahvas
Teises maailmasõjas” II köites.11
Üldiselt on vaatlusaluse perioodi kohta ilmunud vähe mälestusi. Nõukogude poole mälestustes baaside lepingust ja sõjaväelistest läbirääkimistest
8

Petrov, P. 2006. Punalipuline Balti Laevastik ja Eesti 1939. aasta septembris
ning vahejuhtum aurikuga “Metallist”. – Akadeemia, nr 6. [Edaspidi Petrov 2006]
9
Ковалев, С. 2005. Советские войска на территории Эстонии 1939–1940 гг.
Санкт Петербург: Новик. [Edaspidi Ковалев 2005]
10
Luts, A. 2004. Heitluste keerises. Tallinn: Olion. [Edaspidi Luts 2004]
11
Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas II. 1955. Stockholm: EPM. [Edaspidi
Eesti riik ja rahvas... 1955]
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kas vaikitakse üldse või mainitakse neid ainult möödaminnes. Peamiseks
põhjuseks on see, et enamik meie poliitikutest ning kõrgemast ja keskastme
ohvitserkonnast hukkus Nõukogude võimu repressioonides või Teise maailmasõja lahingutes.

1. EESTI VABARIIGI JA NSV LIIDU VAHELINE
VASTASTIKUSE ABISTAMISE LEPING
Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahelise mittekallaletungilepingu salajase
lisaprotokolliga jagati Ida-Euroopa huvisfäärideks ning selle järgi läks Eesti
Nõukogude Liidu huvisfääri. Saksamaa, kindlustanud oma seljataguse, alustas 1. septembril 1939 sõjategevust Poola vastu. 17. septembril alustas agressiooni Poolas ka NSV Liit. Alanud sõjas kuulutas Eesti Vabariik end kohe
erapooletuks riigiks ning teatas oma eemalejäämisest sõjalises konfliktis.
Samuti loobuti nii täielikust kui ka osalisest mobilisatsioonist. Mobilisatsioon poleks küll eriti midagi muutnud, kuid kaasnenud oleksid rahvusriikliku iseteadvuse tõus ning rahva ja relvajõudude suurem valmisolek rahvusvaheliseks kriisisituatsiooniks.
Pärast edukat sõjakäiku Poolasse suunas NSV Liit oma huvi Balti riikidele. Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahelise vastastikuse suhtlemise aluseks oli
2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud
Tartu rahuleping. Selles lepingus kinnitas Nõukogude Venemaa Eesti suveräänsust. Samuti toimisid kahe riigi vahelised diplomaatilised, kaubanduslikud ja kultuurilised suhted. Selle taustal oleks NSV Liidul olnud rahvusvahelisel areenil raske põhjendada Eesti-vastast agressiooni. NSV Liidule oli
aga väga oluline viia ellu oma nn ettenihutatud kaitse doktriini. Sellega oleks
hoitud kontrolli all Läänemeri ning ühtlasi saadud ülemvõim ka Soome lahes. Selleks oli kaks võimalust: rajada sõjaväebaasid Balti riikidesse ning
seejärel kaugemas tulevikus need riigid okupeerida või asuda otsese sõjalise
agressiooni teele. NSV Liit valis oma edasiseks tegevuseks esimese variandi,
st baaside rajamise.
Kuna üks riik ei saa viia niisama, ilma otsese sõjategevuseta oma sõjaväebaase teise suveräänse riigi territooriumile, siis pidi NSV Liit leidma
selleks ajendi. Eesti puhul kasutati ära seda, et ööl vastu 15. septembrit randus Tallinnas Poola allveelaev Orzel, mis põgenes hoolimata interneerimisest ööl vastu 18. septembrit. Nõukogude pool hakkas Eestit süüdistama
Poola allveelaeva põgenemisele kaasaaitamises.
19. septembril 1939. aastal teatas NSV Liidu välisasjade rahvakomissar
V. Molotov Eesti saadikule Moskvas August Reile, et NSV Liit paneb Orzeli
põgenemise eest vastutuse Eestile ja Punalipuline Balti Laevastik hakkab
allveelaeva otsima kogu Soome lahes. Seega oli kehtestatud mereblokaad,
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millega kaasnes Nõukogude laevade sissetung Eesti territoriaalvetesse ja
Eesti rannikuala tulistamine.12
22. septembril 1939 sõitis välisminister Karl Selter Moskvasse, et sõlmida Nõukogude Liiduga uus väliskaubandusleping. 24. septembril toimunud
kohtumisel NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu esimehe ja ühtlasi ka
välisasjade rahvakomissari Vjatšeslav Molotoviga teatas viimane, et kaubanduslepingut uuendatakse ainult sel juhul, kui Eesti nõustub paigutama
Nõukogude sõjaväebaase oma riigi territooriumile. V. Molotovi väitel ohustas Eesti neutraliteedipoliitika NSV Liidu julgeolekut, seadis ohtu tema sõjaja kaubalaevastiku Läänemerel ning otseselt ka Leningradi. Lisaks sellele
teatas V. Molotov, et 1920. aasta rahulepingu tingimused ei sobi enam ning
nüüd on tegemist sõjaliselt ja majanduslikult võimsa suurriigiga, kelle huvidega tuleb arvestada. Seetõttu oli NSV Liit otsustanud saavutada Eesti valitsuse nõusoleku sõlmida sõjalise või vastastikuse abistamise pakt, millega
kaasneks NSV Liidu õigus luua Eesti territooriumile laevastik ja lennuväe
tugipunktid või baasid. Sõjaväebaaside loomine Eestis loodeti vormistada
ametlikult vastastikuse abistamise paktina. Kuna Eesti välisministril pakti
sõlmimiseks volitusi polnud, pöördus K. Selter tagasi Tallinna.
Kujunenud olukorda arutasid 25.–26. septembril Eesti valitsus ja parlamendi komisjonid. Moskvasse läbirääkimistele otsustati saata komisjon
koosseisus Karl Selter, August Rei, Jüri Uluots ja Ants Piip.
Näinud ära Eesti poole leige reaktsiooni Moskva esitatud süüdistustele,
fabritseeriti intsident, mille kohaselt olevat tundmatu allveelaev torpedeerinud Nõukogude kaubalaeva Metallist. Nõukogude poole süüdistuste põhjal
uputati nimetatud laev 27. septembril kell 18 Narva lahes ning 5 meeskonnaliiget jäi kadunuks.13 Eesti poole väitest, et laev lahkus Eesti territoriaalvetest
alles kell 18.40 ning mingit plahvatust kuulda polnud, ei tehtud välja.14
Samal ajal algasid sõjalised jõudemonstratsioonid Eesti piiril. 25. septembril 1939 alustasid Nõukogude lennukid luurelende Eesti kohal.15 Septembri jooksul koondas Punaarmee piirile võimsa löögirusika. Eesti Sõjavägede Staabi andmetel olid Eesti piirile paigutatud järgmised üksused: 1)
Narva suunal Kingissepa rajoonis 10. ja 16. jalaväediviis; 24. motoriseeritud
diviis; 12., 13. ja 18. tankibrigaad; 2. motoriseeritud õhukaitsedivisjon; 225.
motoriseeritud suurtükiväedivisjon; 110. suurtükiväedivisjon; 2) Irboska
suunal Pihkva rajoonis 56., 90. ja 161. jalaväediviis; 1. ja 2. tankidiviis; 20.
tankibrigaad; 96. ja 133. suurtükiväedivisjon; 3) piiritagustel lennuväljadel
10., 55. ja 78. lennubrigaad; 15., 35., 38., 50., 63. ja 80. lennuväepolk. Puna12

Petrov 2006, lk 1215; Kовалев 2005, c. 43–44.
Petrov 2006, lk 1225–1226; Пионерская правда. № 132, 28. сентября 1939 г.
<http://oldgazette.ru/pionerka/28091939/index1.html>, (24.06.2007).
14
ERA. 495-11-36. L 24.
15
Ковалев 2005, c. 37.
13
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armee väed koosnesid septembri teisel poolel 160 000 mehest, 700 suurtükist, 600 tankist ja 600 lennukist.16
Sõjalise ähvarduse haripunkt langes aga aega, kui Eesti delegatsioon saabus Moskvast tagasi konsultatsioonidele valitsusega. Sel ajal sai selgeks, et
riigi iseseisvus ja Eesti rahva saatus on kaalul. Läbirääkimiste kestel tegid
NSV Liidu luure- ja pommituslennukid madallende üle Tallinna nii, et aknaklaasid klirisesid ja majaseinad värisesid. Lennukite ülelennud toimusid nii
madalalt, et lennukeid oleks saanud lasta jahipüssist. Politseil ja Sõjavägede
Staabil oli aga rangelt keelatud neid tulistada.17 Hoolimata Eesti esindajate
protestidest jätkasid NSV Liidu mere- ja õhujõud Eesti piiri rikkumist.
26. septembril 1939 sai Leningradi Sõjaväeringkonna Staap NSV Liidu
kaitserahvakomissari Kliment Vorošilovi18 direktiivi nr 043/оп, milles nõuti
sõjaväeringkonna vägede koondamist Eesti ja Läti piirile ning selle lõpuleviimist 29. septembriks 1939.19 Kavandatava operatsiooni koondnimetuseks
sai “Vulkaan”. Selle läbiviimiseks koondati Soome lahe ja Peipsi järve vahele Kingissepa üksik laskurkorpus, Pihkva järvest lõuna poole 8. armee väeosad ning Sebeži, Juhnevitši ja Kljastitsõ rajooni 7. armee väeosad. Viimase
koosseisu kuulus ka osa Valgevene sõjaväeringkonna 3. armee vägedest, mis
olid koondunud Daugava vasakule kaldale 26.–29. septembril 1939. aastal.
Punaarmee üksuste ülesandeks oli anda võimas ja otsustav löök Eesti vägede
pihta. Selleks tuli Kingissepa grupeeringul tungida kõigepealt kiiresti Rakvere, Tapa ja Tallinna suunas, seejärel pidi 8. armee purustama vastase väed ja
tungima Tartu suunas ning edasi koos Kingissepa grupeeringuga Tallinna ja
Pärnu peale, eraldades oma tiiva kaitseks Valga suunal ühe tankibrigaadi
ning 25. ratsaväediviisi. Läti väeosade Eesti sõjaväele appituleku korral pidi
7. armee Riia–Valga suunas katma Leningradi sõjaväeringkonna operatsioone Läti piirilt. Läti sõjaväe pealetungi või Eesti vägede abistamise puhul pidi
7. armee kiire ja otsustava löögiga piki Daugava jõe mõlemat kallast tungima Riia peale. Balti laevastiku ülesandeks oli määratud hävitada Eesti laevastik, anda löök Eesti mereväebaaside pihta ja toetada Leningradi sõjaväeringkonna maavägede pealetungi. Kaitserahvakomissar nõudis operatsiooni
ettevalmistamist 27. septembriks 1939. aastal ning hoiatas, et pealetungile
asumise kohta antakse eraldi direktiiv. 28. septembril 1939. aastal kinnitas
kaitserahvakomissar Eesti vastu kavandatud operatsiooni kava, kuid samas
16

Maasing, R. 1955. Eesti ja N. Liidu sõjaväeliste delegatsioonide läbirääkimised
1939. a. oktoobris. – Eesti riik ja rahvas, lk 47. [Edaspidi Maasing 1955]
17
Ots, A. 1976. Mehed sündmuste kurvidel. Läbielamusi ja mälestusi. Stockholm:
Andromeda, lk 121.
18
Vorošilov, Kliment (04.02.1881–02.12.1969) – NSV Liidu partei- ja riigitegelane, NSV Liidu marssal (1935); kuulus Stalini lähikonda ning oli massiliste
repressioonide üks peaorganisaatoreid.
19
Ковалев 2005, c. 37.
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andis ka korralduse, millega tuli vältida raudteesildade purustamist. Samal
päeval andis Leningradi sõjaväeringkonna juhataja, 2. järgu armeekomandör20
K. Meretskov21 käsu viia Punalipuline Balti Laevastik täielikku lahinguvalmidusse, vastava käsu saamisel tuli anda löök Eesti mereväebaasidele ja
hõivata Eesti laevastik. Käsu järgi tuli takistada Eesti laevastiku viimist
Soome ja Rootsi vetesse, toetada rannikul maavägesid suurtükitulega ning
olla valmis erikäsu korral dessanti maale saatma. Läti väljaastumise korral
Eesti poolel tuli hõivata ka Läti laevastik.22
Aluseks võttes Leningradi sõjaväeringkonna juhataja käsku 29. septembriks 1939 kavandatud operatsiooni “Vulkaan” kohta, andis Punalipulise Balti
Laevastiku juhataja, 2. järgu flagman23 Vladimir Tributs24 omakorda välja
käskkirja nr 4/оп, milles määrati laevastiku ülesanded juba täpsemalt. Punalipulise Balti Laevastiku ülesandeks sai hävitada Eesti laevastik, purustada
Tallinna ja Kunda mereväebaasid, tõkestada sõjalaevade pääs Soome lahte,
toetades väeosade edasiliikumist A-tiival ning valmistada ette Tallinna kindlustatud rajooni hõivamine. Punalipulise Balti Laevastiku sõjaõhujõudude
ülesandeks sõjategevuse puhkedes oli avastada ja hävitada Eesti laevu,
pommitada väeosi ja kindlustusi Narva maakitsusel ning raudtee ja Soome
lahe vahelisel maa-alal kuni 30 km kaugusel pealetungivatest üksustest; hävitada Eesti lennukite materiaalosad; pommitada ehitisi Rakvere ja Kunda
lennuväljadel; purustada Sondat ja Rakvere lennuvälja ühendav raudteeharu;
hävitada Tallinna piirkonnas ja sellest lääne pool Eesti rannikul ning saartel
paiknevad kaitserajatised, takistada miinitõkete rajamist Tallinna piirkonnas;
kaitsta laevastikku Eesti lennuväe õhurünnakute eest ning tõkestada nende
lennukite läbimurret Kingissepa ja Torma suunal ning edasiliikumist piki
Soome lahe rannajoont Leningradi peale. Laevastik pidi olema valmis toetama dessandi maabumist Soome lahe lõunakaldale, samuti andma vajadusel
löögi Soome lahes asuvatele vaenlase laevadele ja toetama eribrigaadi kaatreid. Laevastikualused said 29. septembri koidikul korralduse asuda positsioonidele ning signaali “Vulkaan” saamisel tuli hakata tegutsema. Sellega
20

Sõjaeelsed NSV Liidu kõrgemate sõjaväelaste auastmete nimetused: vastab
kindralpolkovnikule.
21
Meretskov, Kirill (07.06.1897–30.12.1968) – NSV Liidu marssal (1944), juhtis
1940. aastal Eesti okupeerimist. 23. juunil 1941 arreteeriti süüdistatuna sõjaväelaste
vandenõus; septembris 1941 vabastati ning suunati rindele.
22
Meltjuhhov 2001, lk 1904–1906; Petrov 2006, lk 1217–1218; Бешанов, В.
2006. Красный блицкриг. Москва: Издатель Быстров, c. 225–226. [Edaspidi
Бешанов 2006]
23
Sõjaeelsed NSV Liidu kõrgemate sõjaväelaste auastmete nimetused: vastab
kontradmiralile.
24
Tributs, Vladimir (28.07.1900–30.08.1977) – NSV Liidu laevastikuadmiral,
Punalipulise Balti Laevatiku juhataja aastatel 1939–1947.
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kaasnes käsk hävitada kõik Soome ja Riia lahte sisenevad vaenlase laevad.25
Operatsiooni ”Vulkaan” oletatavaks alguspäevaks oli Eesti piiridele koondatud 15 laskurdiviisi, 2 ratsaväediviisi, 7 tankibrigaadi ja 1 laskurkuulipilduja
brigaad. Kokku oli neis üksustes 300 000 võitlejat, 2760 suurtükki, 2077
tanki, 243 soomusautot. Punaarmee kavatses iga juhul siseneda Eesti territooriumile, sõltumata Eesti valitsuse otsusest.26
NSV Liidu vägede koondumine ei jäänud Eesti poolele märkamatuks. Sõjavägede ülemjuhataja korraldusel püüti kokkupõrkeohtu vähendada ja sõjategevust lubati alustada vaid ülemjuhataja korraldusel. Väeosad jäid oma
senistesse paiknemiskohtadesse, oldi häireolukorras kasarmutes ja tugevdati
valveposte. Kattepositsioonidele paigutati välivahtkonnad, raudbetoonpunkrid seati võitlusvalmis. Tegeldi ka laskemoona ümberpaigutamise ja hajutamisega. Samuti valmistati ette komando- ja vaatluspunktid, kontrolliti sidet
ning valmistati ette laengud sildade õhkimiseks.27 Vahetult Nõukogude Liiduga piirneva Narva sõjaväeringkonna ülem sooviski teada, kuidas tuleb
tema ringkonnal toimida idanaabri ootamatu kallaletungi puhul Narva linna
sildadega, kas need kohe mineerida ja vajadusel õhkida või mitte. Samuti
soovis sõjaväeringkonna ülem saada enda käsutusse 4000 tankitõrjemiini.
Linnas asuva diviisi ülem ei pooldanud mineerimist enne vastava käsu saamist.28 27. septembri 1939. aasta operatiivkäsus nr 1 määras Laidoner endale
järgmised asetäitjad: Sõjavägede Staabi ülem kindralleitnant Nikolai Reek29,
3. diviisi ja Tallinna garnisoni ülem kindralmajor Herbert Brede30 ning Kaitseliidu ülem kindralmajor Johannes Orasmaa31. Ühtlasi anti operatiivkäsus
diviisidele, merejõudude juhatajale ja õhukaitse ülemale juhtnöörid, kuidas
tegutseda NSV Liidu võimaliku kallaletungi korral.32 28. septembri hommikul andis sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner diviiside ülematele, merejõudude juhatajale ja õhukaitse ülemale korralduse osutada Nõukogude Liidu kallaletungi korral vastupanu. Kui Nõukogude Liit peaks alustama sõjategevust, siis maaväed, merejõud ja õhukaitseüksused pidid hakkama
25

Kaup 1999, lk 24–26; Petrov 2006, lk 1218–1219.
Бешанов 2006, c. 226.
27
Luts 2004, lk 81–85.
28
ERA. 515-1-822. L 97.
29
Reek, Nikolai (sünninimega Nikolai Bazõkov, 01.02.1890–18.05.1942) – Eesti
Vabariigi sõjaväelane (kindralleitnant), hukatud Ussolje laagris.
30
Brede, Herbert (25.04.1888–06.10.1942) – Eesti Vabariigi sõjaväelane
(kindralmajor), Eesti suurtükiväe organiseerija, taktika ja strateegia väljatöötaja;
hukatud Norilski laagris.
31
Orasmaa, Johannes (kuni 1935 Johannes Roska, 03.12.1890–24.05.1943) –
Eesti Vabariigi sõjaväelane (kindralmajor) ja poliitik, Kaitseliidu ülem ja Riiginõukogu liige; surnud Vjatka laagris.
32
Luts 2004, lk 86.
26
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tegutsema kattekava “Idavariant” kohaselt ning neil tuli arvestada ka sellega,
et kohe sõja algul võib mitmel pool katkeda side.33
Samal ajal kui NSV Liit valmistus operatsiooniks “Vulkaan” ja koondas
oma vägesid Eesti-vastaseks sõjategevuseks, toimusid Moskvas läbirääkimised. Kuigi läbirääkimiste tempo oli kiire, kulgesid nad siiski vaevaliselt.
Kaubeldi Eestisse saadetavate üksuste arvu, nende paigutuse ja lepingu kehtivusaja üle. Moskva esmased nõudmised olid suhteliselt kõrged, kuid saades
aru, et kusagilt läheb piir, mida esialgu ületada ei tohi, tõmbuti tagasi. Seetõttu tuli Moskval lubada, et Eesti suveräänsust, riigikorda, põhiseaduslikke
aluseid ja majandussüsteemi ei puudutata ning kommunistlikku režiimi peale
ei suruta. Koos iseseisvusega pidid säilima ka oma valitsus ja parlament,
oma sise- ja välispoliitika ning sõjavägi.
Eesti ja Nõukogude Liidu vaheline vastastikuse abistamise leping kirjutati Moskvas alla 28. septembril 1939. aastal. Leping sõlmiti 10 aastaks ning
kui kumbki pooltest ei oleks lepingust loobunud, siis pikenenuks see veel 5
aastaks. Kahe riigi vaheline kokkulepe tugines Eesti–Vene 2. veebruari
1920. aasta rahulepingule ning 4. mai 1932. aasta mittekallaletungilepingule.
Lepingu alusel tõotasid mõlemad pooled abistada teineteist kolmanda riigi
kallaletungi puhul. Nõukogude Liit kohustus Eestit abistama ning soodustingimustel varustama relvastuse ja muude sõjaliste vahenditega. Eesti lubas
kindlustada Nõukogude Liidule õiguse omada Saaremaal ja Hiiumaal ning
Paldiski linnas laevastikubaase ja lennuvälju. Vastavad territooriumid,
samuti Eestisse paigutatavate Nõukogude maa- ja õhuvägede rangelt piiratud
kontingent tuli kindlaks määrata erilepetega.34 28. septembri 1939. aasta
leping on tuntud ka kui nn baaside leping.
Erilepped vormistati vastastikuse abistamise lepingu salajase lisaprotokollina. Selle alusel võis Nõukogude Liit Eestisse tuua kuni 25 000
sõjaväelast. Lisaprotokolli alusel sai Nõukogude sõjalaevastik õiguse kasutada Tallinna sadamat ajutiselt kuni kaheks aastaks. Selle õiguse kasutamise
korda pidi omakorda reguleeritama erikokkuleppega. Samuti otsustati moodustada pariteetsel alusel segakomisjon, kelle ülesandeks pidi olema jälgida
lepingu täitmist ning lahendada tekkivaid küsimusi.35
Vastastikuse abistamise leping ratifitseeriti kiiresti. NSV Liidu Ülemnõukogu ratifitseeris pakti 29. septembril 1939.36 Eesti Vabariigi president
33

Sõjavägede Ülemjuhataja diviisiülematele, Merejõudude juhatajale ja Õhukaitse
ülemale, 28.09.1939. – ERA. 515-1-822. L 95.
34
Eesti Vabariigi lepingud välisriikidega. Nr 15. Vastastikuse abistamise pakt Eesti
Vabariigi ja NSV Liidu vahel. – Riigi Teataja. 1939. Tallinn, lk 327–328.
35
Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vastastikuse abistamise pakti konfidentsiaalne lisaprotokoll. – ERA. 988-1-3. L 215.
36
Sõja ja rahu vahel. Eesti julgeolekupoliitika 1940. aastani. Koguteos. I köide.
2004. Tallinn: S-Keskus, lk 378.
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Konstantin Päts ratifitseeris vastastikuse abistamise lepingu ja selle salajase
lisaprotokolli oma otsusega nr 24-sal 2. oktoobril 1939. Ühtlasi lisati otsusesse, et protokolli ei avaldata.37
4. oktoobril 1939. aastal vahetasid Eesti Vabariigi välisminister Karl
Selter ja NSV Liidu esindaja Vladimir Botškarjov38 Tallinnas NSV Liidu ja
Eesti Vabariigi vahelise vastastikuse abistamise lepingu ratifitseerimiskirjad
ning sellest hetkest alates jõustus leping 6. artikli kohaselt.39 Kuna kõik
rahvusvahelised lepingud tuli registreerida Rahvaste Liidus, siis vastavalt
Rahvaste Liidu põhikirja 18. punktile registreeriti 13. oktoobril 1939. aastal
Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vaheline vastastikuse abistamise leping
Rahvaste Liidu sekretariaadi lepingute ametlikus registris kandena nr 4643.40
Lepingu sõlmimise tõttu 28. septembril 1939. aastal katkesid ka NSV
Liidu ettevalmistused operatsiooniks “Vulkaan”. NSV Liidu Sõjalaevastiku
Rahvakomissariaadi 30. septembri 1939. aasta šifrogrammiga nr 1/244 sai
Punalipuline Balti Laevastik käsu lõpetada Eesti mereblokaad ja pöörduda
tagasi baasidesse.41 Mõned päevad pärast lepingu sõlmimist lõpetati häireolukord ka Eesti armees.

2. SÕJAVÄELISED LÄBIRÄÄKIMISED
Pärast pakti sõlmimist seisis ees täiendavate erilepete sõlmimine, millega
hakkasid tegelema sõjaväelised komisjonid.
NSV Liidu kaitserahvakomissari 30. septembri 1939 direktiiviga nr 071
moodustati Nõukogude Liidu sõjaline komisjon, kuhu kuulusid delegatsiooni
juhina Leningradi sõjaväeringkonna juhataja, 2. järgu armeekomandör Kirill
Meretskov ning liikmetena Eestisse paigutatava väegrupi ülem korpusekomandör42 Aleksandr Tjurin43, tankivägede korpusekomandör Dmitri Pavlov,
37

Vabariigi Presidendi otsus nr. 24-sal, 2.10.1939. – ERA. 989-1-1797. L 4.
Botškarjov, Vladimir (1900–1941) – Nõukogude Liidu diplomaat, septembrist
1939 kuni juunini 1940 NSV Liidu esindaja (saadiku) Eestis asetäitja; juulisaugustis 1940 NSV Liidu täievoliline esindaja Eestis. Augustist 1940 ÜK(b)P KK ja
NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu volinik Eesti NSV-s. Juulis-augustis 1941
Vabariikliku Kaitsekomitee liige. Hukkus augustis 1941 miiniristlejal Volodarski.
39
Сообщение ТАСС об обмене ратификационными грамотами между СССР и
Эстонией. – Полпреды сообщают 1990, c. 87–88.
40
Свидетельство о регистрации в Лиге Наций пакта о взаимопомощи между
СССР и Эстонией. – Полпреды сообщают 1990, c. 115.
41
Kaup 1999, lk 26.
42
Sõjaeelsed NSV Liidu kõrgemate sõjaväelaste auastmete nimetused: vastab
kindralleitnandi auastmele.
43
Tjurin, Aleksandr (14.08.1896–25.07.1976) – Nõukogude armee kindralleitnant; aastatel 1939–1940 baasivägede ülem.
38
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ratsaväe brigaadikomandör44 Konstantin Kalmõkov ja diviiskomandör45
Nikolai Aleksejev.46 Lisaks eelnimetatutele kuulus delegatsiooni veel lennuväe korpusekomandör Jevgeni Ptuhhin ja mitmeid erinevate valdkondade
spetsialiste-ohvitsere.47 Komisjoni koosseisus ei olnud mitte ühtegi juristi,
välisasjade rahvakomissariaadi esindajat ega isegi mitte eesti keele tõlki.48
Direktiiviga nr 071 panid NSV Liidu kaitserahvakomissar K. Vorošilov
ja Punaarmee Kindralstaabi ülem, 1. järgu armeekomandör49 Boriss
Šapošnikov50 paika komisjoni ülesanded, milleks oli koos Eesti Vabariigi
valitsuse esindajatega määrata kindlaks paiknemispunktid ja arutada küsimusi, mis on seotud Punaarmee väeosade paigutamisega Eesti territooriumile
ligikaudu järgnevates piirkondades:
a) laskurväed – laskurkorpuse juhtkond, laskurdiviisi juhtkond, üks laskurpolk, haubitsapolk, tankipataljon ja diviisi eriväeosad Paldiski–Tallinna piirkonnas; üks laskurpolk koos diviisi suurtükiväepolgu ühe suurtükiväedivisjoniga Saaremaal ja Hiiumaal, kusjuures Hiiumaale jääb üks laskurpataljon; üks laskurpolk ja üks ilma ühe divisjonita suurtükiväepolk Haapsalu–Tallinna piirkonnas;
b) ratsavägi – üksik ratsaväebrigaad, mille koosseisus on kaks ratsaväepolku, tankipolk, suurtükidivisjon Viljandi ja Valga piirkonnas;
c) motomehhaniseeritud väed – tankibrigaad, mille koosseisus on neli
tankipataljoni ja laskur-kuulipildujapataljon Türi piirkonnas ning sellest
punktist loode suunas;
d) lennuvägi – üks hävitajate polk Saaremaal ja Hiiumaal, üks hävitajate
polk Viljandi ja Valga piirkonnas, üks polk keskmisi pommitajaid Haapsalu
ja Pärnu piirkonnas, üks polk keskmisi pommitajaid Paide piirkonnas.
Lisaks neile nõudmistele kohustati komisjoni vaatama üle kasarmud ja
hooned, mille Eesti valitsus pidi vägede paiknemiseks andma; rangelt kindlustama vajalikud maa-alad lennuväljadele ja tankodroomidele; selgitama
välja hädavajalikud ehitustööd ja koostama nende tööde plaani. Komisjonil

44

Sõjaeelsed NSV Liidu kõrgemate sõjaväelaste auastmete nimetused: vastab
kindralmajori auastmele.
45
Sõjaeelsed NSV Liidu kõrgemate sõjaväelaste auastmete nimetused: vastab
kindralmajori auastmele.
46
Ковалев 2005, c. 52; Мельтюхов 2002, c. 152.
47
Laks, L. 2000. Sundvalik. Tallinn: Perioodika, lk 98. [Edaspidi Laks 2000]
48
Бешанов 2006, c. 241.
49
Sõjaeelsed NSV Liidu kõrgemate sõjaväelaste auastmete nimetused: vastab
armeekindrali auastmele.
50
Šapošnikov, Boris (20.09.1882–26.03.1945) – NSV Liidu marssal (1940),
endine tsaariarmee polkovnik.
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tuli Leningradist lahkuda 1. oktoobril ja asuda kohe tegutsema, oma töö
pidid nad lõpetama 6.–8. oktoobril 1939. aastal.51
Leningradi sõjaväeringkonna sõjanõukogul tuli vastavalt kindralstaabi
ülema 30. septembri 1939. aasta direktiivile nr 4/2/49287 valmistada väeosad viivitamatult ette kõige kiiremas korras Eesti territooriumile viimiseks.
Eestisse viidavate vägede isikkoosseisu tuli hoolikalt kontrollida. Selleks tuli
eraldada parim reakoosseis, kindlustada see kõige parema ettevalmistuse
saanud juhtivkoosseisuga (eriti komissaride ja poliitjuhtidega) ning varustada väeosad ettenähtud relvastuse ja varustusega. Väeosad tuli varustada korraliku vormirõivastusega, pöörates seejuures vajalikku tähelepanu nende
kvaliteedile ja sobivusele. Vägede ettevalmistamine Eesti Vabariigi territooriumile viimiseks tuli lõpetada 4. oktoobriks 1939. aastal.52
Kuna sõjaväeliste delegatsioonide läbirääkimistel olid päevakorras ka
laevastikuga seotud küsimused, siis NSV Liidu Sõjalaevastiku rahvakomissari Nikolai Kuznetsovi 1. oktoobri 1939. aasta direktiiviga nr 301053 määrati mereväega seotud küsimuste lahendamiseks komisjon, kuhu kuulusid Punalipulise Balti Laevastiku juhataja, 2. järgu flagman Vladimir Tributs; Sõjalaevastiku rahvakomissari asetäitja, 2. järgu flagman Ivan Issakov54; mereväe
peastaabi ülema asetäitja, 1. järgu kapten Vladimir Alafuzov55; Punalipulise
Balti Laevastiku õhujõudude ülem brigaadikomandör Aleksandr Kuznetsov;
Sõjalaevastiku rahvakomissariaadi tehnilise osakonna ülema asetäitja, 2.
järgu sõjaväeinsener I. Gulin. Direktiiv nägi ette laevastiku komisjoni tegevuse kooskõlastamist Leningradi sõjaväeringkonna juhataja K. Meretskovi
juhitud delegatsiooniga. Lisaks tuli komisjonil koos Eesti valitsuse esindajatega määrata kindlaks laevastiku paiknemiskohad, rannakaitsepatareide
positsioonid, lennuväljad ja maa-alad, mis vajalikud Eestisse viidavatele
laevastikuüksustele. Sõjalaevastiku rahvakomissari direktiiviga määrati laevastiku paiknemiskohtadeks kolm Eesti sadamat: Tallinn, Paldiski ja Rohuküla. Neisse viidavate laevastikuüksuste esialgne koosseis oli järgmine.
1. Laevastikku kuulus liinilaev Маrat, ristleja Kirov, kaks liidrit, neli uut
hävitajat, allveelaevade segabrigaad (3 С-, 8 Щ- ja 6 М-tüüpi) koos baaslaevaga, 6 diiseltraalerit, miiniveeskaja, РУ-tüüpi torpeedokaatrite divisjon,
laevastikubaasi valveüksus.
2. Rannakaitse pidi valima välja piirkonnad järgmistele rannapatareidele:
160 mm tornpatarei Sõrve poolsaarel, 180 mm tornpatarei Tahkuna pool51

NSV Liidu kaitserahvakomissar Leningradi Sõjaväeringkonna ülemale. 30. september 1939. – Baaside lepingust 1991, lk 10–11.
52
Ковалев 2005, c. 53.
53
Петров 2005, c. 187.
54
Issakov, Ivan (sünninimega Ovanes Isaakjan, 22.08.1894–11.10.1967) – NSV
Liidu laevastikuadmiral; tema ema Ida Lauer oli rahvuselt eestlanna.
55
Alafuzov, Vladimir (04.(17.)06.1901–30.05.1966) – NSV Liidu admiral (1944).
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saarel, kaks 120 mm avatud patareid Paldiski sadama piirkonnas, 130 mm
patarei Hiiumaal Vormsi saare ja Tahkuna poolsaare vahelises piirkonnas,
130 mm patarei Saaremaal Kübassaare poolsaarel. Paldiski sadama piirkonnas
tuli valida positsioonid 180 mm raudteesuurtükipatareile ning õhutõrjesuurtükkidele.
3. Lennuvägi pidi valima asukohad kolmele mereluureeskadrillile Tallinnas, Paldiskis ja Kuressaares; otsima võimalusi merelennuväe üksuste (üks
СБ-polk ja üks hävitajate polk) paigutamiseks Tallinna ja Paldiski sadama
piirkonda.
4. Maaväed pidid panema välja ühe raudteepataljoni raudteesuurtükipatareidele ning valveüksused laevade seisukohtadesse, lennuväljadele ja
ladude juurde.
Selleks et tagada laevade otstarbekamat paiknemist, tuli komisjonil direktiivi põhjal kohapeal välja selgitada Tallinna, Paldiski ja Rohuküla veepiirkondade kaitsmiseks vajaminevate ujuvvahendite arv, remondivõimalused
ning laoruumide olemasolu. Samuti tuli üle vaadata laevastikuüksustele
mõeldud kasarmud ja muud hooned ning selgitada välja hädavajalike ehitustööde vajadus. Vastavalt Sõjalaevastiku rahvakomissari korraldusele tuli
komisjonil töö lõpetada 10. oktoobriks 1939. aastal.56
1. oktoobril 1939. aastal määras Eesti Vabariigi Valitsus läbirääkimisteks
Eesti-poolse komisjoni, mille esimeheks oli Sõjavägede Staabi ülem kindralleitnant Nikolai Reek, abiesimeheks kolonel Richard Maasing57 ning liikmeteks õhukaitse ülem kindralmajor Richard Tomberg58, mereväe juhataja
kaptenmajor Johannes Santpank,59 Veeteede Talituse direktor Eduard Aavik
ja Sõjavägede Staabi 2. osakonna ülem kolonel Villem Saarsen60. Välisministeeriumi esindajaks oli komisjonis Aleksander Varma.61
Delegatsioonide läbirääkimised peeti 2.–10. oktoobrini 1939. aastal Tallinnas ning need olid pingelised. Punaarmee esindajatel üksikküsimustes
alternatiivvariante ei olnud. Kuna poliitikud olid saavutanud kokkuleppe
baaside paigutamise suhtes, siis Nõukogude sõjaväelased tundsid end juba
peremeestena ja arvasid, et kõik nende soovid täidetakse, nende üle ei vaielda ja kõigis küsimustes kuulub otsustamisõigus neile. Kui Eesti pool püüdis
56

Ковалев 2005, c. 54–55.
Maasing, Richard (kuni 1938 Richard Masing, 28.07.1896–10.04.1976) – Eesti
Vabariigi sõjaväelane (kolonel) ja publitsist, Eesti sõjaväeluure üks juhte.
58
Tomberg, Richard (06.09.1897–25.05.1982) – Eesti Vabariigi ja NSV Liidu
sõjaväelane (kindralmajor); aastatel 1944–1956 vangilaagris.
59
Santpank, Johannes (kuni 11. aprillini 1935 Johannes Sandbank, 29.09.1901–
05.05.1954) – Eesti Vabariigi sõjaväelane (kaptenmajor), merejõudude juhataja; suri
Karaganda oblastis.
60
Saarsen, Villem Leopold (29.09.1891–29.01.1982) – Eesti Vabariigi sõjaväelane
(kolonel), Sõjavägede Staabi II osakonna ülem.
61
Maasing 1955, lk 50.
57
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läbirääkimistel kaitsta enda seisukohti paktile ja salaprotokollile viidates, siis
Punaarmee esindajate jaoks oli leping formaalse tähtsusega. Punaarmee juhtide arvates pidi nii väikese riigi puhul, nagu seda oli Eesti, baaside lähitagalaks olema kogu riigi territoorium. Juba enne ametlikke läbirääkimisi jõudis
Eesti poole kätte informatsioon sellest, et Nõukogude sõjaväelise delegatsiooni nõudmised on suuremad, kui leping ette nägi. Seetõttu tuli kutsuda
läbirääkimistest osa võtma ka sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner, välisminister Karl Selter ja õigusteadlane professor Jüri Uluots.62 Välisminister Selteri ja professor Uluotsa kaasamine oli vajalik selleks, et Nõukogude poole nõudmised sõlmitud lepingu raamidesse suruda.63
Nõukogude Liidu delegatsioon saabus Tallinna 2. oktoobril ja kohe samal
päeval kell 12 toimus nende delegatsiooni juhi K. Meretskovi nõudmisel ka
esimene töökohtumine. Eestit esindasid kindralleitnant N. Reek ja kolonel R.
Maasing, Nõukogude Liitu 2. järgu armeekomandör K. Meretskov ja diviisikomissar64 Nikolai Vašugin.65 Koosolekul esitas Meretskov NSV Liidu kaitserahvakomissari 30. septembri 1939. aasta direktiivi nr 071 alusel koostatud
kava Eestisse paigutatavate väeliikide, vägede arvkoosseisu ja paigutuse
kohta. Samuti teatas Nõukogude delegatsiooni juht, et NSV Liidu kaitserahvakomissar soovib lepingu täitmiseks koostatava kokkuleppe sõlmida viie
päeva jooksul ning 8. oktoobril peab Meretskov olema allakirjutatud lepingutega juba Moskvas. Nõukogude pool nõudis, et iga päev peetaks kaks
töökoosolekut.66
Kohe seejärel sai sõna diviisikomissar N. Vašugin, kelle nõudmised olid
järgmised.
1. Nõukogude delegatsiooni julgeoleku eest lasub vastutus Eesti poolel.
2. Delegatsioonide koosolekud on kinnised, koosolekutel räägitust ei tohi
mitte midagi avalikkusesse jõuda ning ajakirjanduses ei tohi räägitut kajastada.
3. Delegatsioonide koosolekuid ei protokollita ning ka märkmete tegemine on keelatud. Protokollitakse ainult vastuvõetud ja heakskiidetud kokkulepped, kuid kokkulepe ise on salajane.67
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Sellega esimene kohtumine ka lõppes. Lepiti kokku, et esimene kahe
komisjoni üldkoosolek toimub samal päeval, s.o 2. oktoobril kell 20.00, kus
siis Nõukogude delegatsioon pidi esitama välja töötatud kokkuleppe kava.
2. oktoobri õhtul toimunud koosolekul esitas 2. järgu armeekomandör
K. Meretskov NSV Liidu seisukohad ja soovid. NSV Liidu arvates ähvardas
Eestit sõjaline oht merelt, eriti ohustatuks peeti Eesti saari ja Eesti lõunapiiri.
Seetõttu tuli sõjaväelastel kiiresti kokku leppida vastastikuse abistamise
lepingu täitmises. Leping ise oli NSV Liidu arvates ainult kokkuleppe
aluseks, aga sõjaväelased on need, kes seda järgima peavad, lähtudes vähimatest strateegilistest nõuetes. Samuti arvas Nõukogude pool, et lähtuda on
vaja pakti põhimõttelistest seisukohtadest, mitte aga seal sõna-sõnalt kirjapandust. Selle alusel oli NSV Liidu delegatsioon välja töötanud kokkuleppe
kava talle lubatud baaside ja Eesti territooriumi kaitseks.68 Kokkuleppe kava
põhjal soovis NSV Liit oma väed paigutada lisaks vastastikuse abistamise
kokkuleppes ettenähtule veel sellistesse keskustesse nagu Haapsalu, Lihula,
Rapla, Paide ja Valga. Nendesse piirkondadesse taheti paigutada ratsaväge ja
tankibrigaade. Lisaks sooviti tuua Eestisse neli lennuväepolku.69
Kuulanud ära Nõukogude poole seisukohad, väitis Eesti pool kohe, et
leping ei määra väeliike ega nende miinimumi, vaid maksimumi. Samuti
määras leping ära ka sõjaväe asukohad, kuhu Paide ja Valga ei kuulunud.
Leiti, et nelja lennupolku pole vaja, sest arvestada tuleb ka lennukite kiiruse ja
lennuulatusega. Hävitajad võiks paigutada saartele, kuid pommitajad võivad
paikneda väljaspool Eestit. Samuti arvas Eesti delegatsioon, et tankibrigaadide
sissetoomiseks puudub vajadus. Sellega esimene koosolek lõppes.70
3. oktoobril kell 15 alanud üldkoosolekul osales ka NSV Liidu sõjalaevastiku komisjon. Sõjalaevastiku rahvakomissari asetäitja, 2. järgu flagman Ivan Issakov esitas lühidalt NSV Liidu soovid merebaaside alal. Sooviti
suurt merebaasi Paldiskisse, kolme abibaasi Eesti saartele, ajutisi merebaase
Tallinnasse ja Rohukülla. Eelnimetatud baaside kaitseks oli vaja paigutada
Eesti territooriumile 2. järgu armeekomandöri Meretskovi esitatud NSV
Liidu väeosad.71
Nõukogude pool pidas Rohuküla sadama kaasamist hädavajalikuks allveelaevade patrullteenistuse tõttu Muhu väinades. Tallinnas aga sooviti saada
enda valdusse uus sadam, kus asusid Eesti sõjalaevad ja laevastiku varustusload.
Lennuväeüksuste paigutamisel nõuti iga polgu jaoks vähemalt viit lennuvälja, sest siis saaks korraldada õppusi ja vajadusel ka lennukeid hajutada.
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Rohuküla sadama loovutamisega Eesti delegatsioon ei nõustunud. Ühtlasi
viidati ka sellele, et Rohuküla sadam ei ole jäävaba.72
3. oktoobri koosolek jooksis poolte suurte lahkarvamuste tõttu ummikusse. Eesti delegatsiooni juht kindralleitnant N. Reek lõpetas koosoleku, viidates sellele, et vastaspoole uutest, paktivälistest nõudmistest tingituna peab
informeerima Eesti Valitsust.
3. oktoobri hilisõhtul toimunud Vabariigi Valitsuse erakorralisel koosolekul tutvuti Nõukogude poole uute nõudmistega ning anti uued juhtnöörid
N. Reegi komisjonile.73
Välisministeeriumi esindajana kohal viibinud A. Varma aga informeeris
asjade käigust välisminister K. Selterit, kes omakorda saatis 4. oktoobri
hommikul Eesti saadikule A. Reile Moskvasse telegrammi. Selles telegrammis teavitas välisminister saadikut tekkinud olukorrast ja palus võtta kiiresti
ühendust NSV Liidu välisasjade rahvakomissari V. Molotoviga. Eesti saadik
ja NSV Liidu välisasjade rahvakomissar kohtusid sama päeva õhtul kell 19.
V. Molotov ei nõustunud küll Eesti tõlgendustega, kuid lubas siiski arvestada Eesti poole kaalutlustega.74
4. oktoobril kell 12 alanud koosolekul juhtis Eesti delegatsioon veel kord
tähelepanu sellele, et NSV Liidu väeosade paigutamisel lähtutaks lepingust.
Koosoleku avanud kindralleitnant N. Reek teatas kohalolijaile, et eelmisel
päeval tekkinud probleemidest informeeriti Eesti valitsust ning delegatsioon
sai Vabariigi Valitsuselt juhtnöörid edaspidiseks tegutsemiseks. Eesti valitsuse seisukohad nendes küsimustes esitas kolonel R. Maasing:
“Eesti ja Nõukogude Liidu vaheline pakt sõlmiti vastastikuse abistamise
aluste printsiibil. Kuna Euroopas käib sõda, siis see pakt lubab NSV Liidul
sõja kestel hoida talle kindlaksmääratud baaside ja lennuväljade aladel garnisone üldsuurusega 25 000 meest. Vastavalt sellele koondatakse NSV Liidu
relvajõud Saaremaale, Hiiumaale ja Paldiski linna. Nimetatud kohtadesse
võivad väeüksused tulla juba praegu. Saaremaal ja Hiiumaal võivad üksused
paikneda kuni vastavate maa-alade eraldamiseni kogu saare ulatuses, kuid
mitte kauem kui kaks aastat. Eesti omaltpoolt pakub vägede transpordiks
Saaremaale, Hiiumaale ja Paldiskisse oma raudtee koosseisu ja laevu.
Eesti valitsus palub esitada andmed kavandatavate baaside kohta Saaremaal, Hiiumaal ja Paldiskis, et nende alusel alustada võimalikult kiiresti
ettevalmistusi lennuväljade rajamiseks.
Eesti delegatsioon on sunnitud konstateerima, et sõlmitud pakti järgi
NSV Liidu väeosad peavad olema paigutatud ainult Saaremaale, Hiiumaale
ja Paldiski linna. Kogu ülejäänud Eesti territooriumi kaitse eest vastutab
Eesti sõjavägi ning see ei kuulu NSV Liidu kompetentsi. Eesti sõjavägi
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korraldab oma paigutuse nii, et ohustatud alad ja baasid oleksid hästi kaitstud. Eesti delegatsioon teeb ettepaneku koostöö huvides ning vajadusel paigutada Eesti sõjaväest üks ratsaväebrigaad motoriseeritud üksustega Valka
ning motoriseeritud brigaad Türi piirkonda.”75
Eesti poole avaldus kutsus Nõukogude delegatsioonis esile närvilisuse
ning ärritatud 2. järgu armeekomandör K. Meretskov leidis, et sellistel alustel ei saa lepingut täita. Samuti leidis ta, et Nõukogude delegatsioonil pole
enam mõtet Tallinnas olla. Nõukogude delegatsiooni arvates saboteeris Eesti
pool sõlmitud lepingut ning korpusekomandör Pavlov ähvardas otseselt sõjalise rünnakuga. Kogu koosoleku aja laskus Nõukogude pool pidevalt teravustesse ja kaudsetesse ähvardustesse. Sellises närvilises õhkkonnas katkestati koosolek ning lepiti kokku uus kohtumine samal päeval kella 16.00-ks.
Osa 3.–4. oktoobri koosolekul tekkinud probleeme lahendas NSV Liidu
välisasjade rahvakomissari V. Molotovi 4. oktoobri 1939. aasta telegramm
NSV Liidu saadikule Tallinnas Kuzma Nikitinile. Moskva uus seisukoht oli
järgmine: “Teeme ettepaneku loobuda meie vägede ja lennuväljade paigutamisest Valka ja Eesti keskossa. Meie vägede paiknemispiirkondade puhul
soovitame piirduda rannikualade, saarte, Paldiski rajooniga.”76
4. oktoobril kell 16.10 alanud õhtusele koosolekule saabusid Eesti delegatsiooni koosseisus ka kindralmajorid Jaan Soots77 ja August Traksmaa78.
Kindralmajor Soots tegi koosoleku algul veel kord katse loogiliste ja kindlate juriidiliste argumentidega viia sõlmitav kokkulepe vastavusse vastastikuse
abistamise lepinguga. NSV Liidu delegatsioon ei lükanud esitatud väiteid
ümber, kuid hakkas pikalt selgitama Punaarmee strateegilisi ja taktikalisi
vajadusi. Kuna vahepeal oli oldud ühenduses Moskvaga, siis teatati, et Valga
ja Türi piirkonnast loobutakse, kuid selle asemel nõudis NSV Liit nüüd suuremaid alasid Haapsalu piirkonnas ning sellest nõudmisest ei taganetud.79
Järgnenud läbirääkimiste käigus leidis Nõukogude pool, et Paldiskisse ei
tohiks kuhjata kõiki üksuseid ning osa tuleks paigutada Haapsalu piirkonda.
Pommitajaid sooviti aga näha mandril: üks polk Paldiski piirkonnas, teine
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Virtsu piirkonnas. Eesti välisminister K. Selter rõhutas veel kord Eesti valitsuse soovi näha abivägesid saartel – seal, kus oma üksuseid vähe. Samuti
avaldas välisminister arusaamatust suure hulga tankide vajaduse üle ning
kuna Nõukogude pool ei suutnud seda ära seletada, leidis Eesti pool, et tankid võivad edukalt asuda ka Pihkvas.
Eesti väljapakutud raudteetranspordist Nõukogude pool keeldus. Pooldati
maanteetransporti ning raudtee oleks tulnud kasutusele üksnes erivajadusel.
Nõukogude poole seisukoht selles küsimuses oli järgmine: “Kõik väeosad on
motoriseeritud ning jõuavad kohale omal jõul maksimaalselt kolme päevaga,
seevastu aga raudteel transportimiseks kuluks 2–3 nädalat. Punaarmeel on
tavaks 200–300-kilomeetrilisi vahemaid läbida omal jõul. Meritsi aga ei sobi
vägede transport juba seetõttu, et kõik Eestisse toodavad üksused on ootevalmis osalt Pihkvas, osalt Kingissepas. Lisaks sellele ei pääse suured laevad
Paldiski sadamasse.”80
Rohuküla ja Tallinna sadama kohta arvas Eesti välisminister, et Riigikogult on lihtsam saada Rohuküla kui Tallinna sadama kasutusõigust. Selle
peale leidis 2. järgu flagman I. Issakov, et Rohuküla ei asenda mitte mingil
juhul Tallinna sadamat ning soovis ka Tallinna sadama kasutusõigust.
Kuna baaside rajamiseks oli vaja maa-alasid, siis selle kohta arvas kindralleitnant N. Reek, et maad ei saa siiski nii ruttu võõrandada, kui Nõukogude
pool seda soovib.81
5. oktoobril kell 16.00 toimus järgmine koosolek, kus arutati eelmisel õhtul
tekkinud küsimusi. Päevakorras olid Rohuküla sadama, vägede paigutuse ja
majutamise, samuti maaeralduse ja vägede transpordi küsimused.
Eesti delegatsiooni ettepaneku põhjal oli kohe võimalik paigutada Paldiski piirkonda jalaväepataljon, tankipataljon, suurtükidivisjon, hävitajate ja
pommitajate polk. Saartele pidi kava kohaselt paigutatama kaks jalaväepolku, suurtükidivisjon ja hävitajate polk; Haapsalu piirkonda kaks jalaväepataljoni, kaks suurtükidivisjoni, kaks tankipataljoni, pommitajate polk ja
korpusestaap. Meretskovil erilisi vastuväiteid esitatud kavale ei olnud, kuid
tankibrigaadi lõhkumist ta ei soovinud. Ka korpusekomandör Pavlov soovis,
et tankibrigaad oleks ühtne tervik ning ratsaväebrigaadi asemel tahtis ta selle
koosseisus näha mehhaniseeritud polku.
Kuna Eesti poole dislokatsioonikava nägi ette vägede paigutamist Haapsalu piirkonda, siis oli ka Rohuküla sadama kasutusõigus Nõukogude poole
jaoks soodsalt otsustatud.
Majutuse ja maade eraldamisega seotud küsimused jäid lahendada Eesti
ametiasutustele vastavalt Eestis kehtivatele seadustele. Majandusküsimused
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pidi lahendatama valitsustevahelise kokkuleppega. Vägede liikumisega seotud küsimused jäid Eesti võimude hooleks. Merekaitse korraldas NSV Liit.82
6. oktoobril koosolekuid ei toimunud, sest NSV Liidu sõjaväelased sõitsid tutvuma piirkondadega, kuhu lepingu järgi pidi rajatama nende baasid.83
Ööl vastu 7. oktoobrit kell 24.00 nõudis NSV Liidu delegatsiooni esimees
K. Meretskov kohe kokkusaamist kindral Laidoneriga, kes sellega ka nõustus. Eesti Sõjavägede ülemjuhataja korraldusel viibisid sellel kohtumisel ka
kolonel Maasing ja kolonel Saarsen. 2. järgu armeekomandör Meretskov
saabus koos teda saatnud diviisikomissar Vašuginiga. Nõukogude delegatsiooni juht edastas kindral Laidonerile teate selle kohta, et ta oli ühenduses
NSV Liidu kaitserahvakomissariga, kes ei ole rahul läbirääkimiste venimisega ja nõuab kohe tehnilise kokkuleppe allakirjutamist. Meretskov edastas ka
Vorošilovi kiirustamise põhjuse: olukord Euroopas on tõsine ja NSV Liit ei
või sellistes tingimustes lubada, et Eesti komisjon venitab. Lisaks leidis
Nõukogude pool, et mõned Eesti delegatsiooni liikmed on väga järeleandmatud. Nimeliselt toodi siin välja kolonel Maasing. Oma teate lõpuks andis
Meretskov mõista, et nende delegatsiooni kannatus võib katkeda ning NSV
Liit võib oma huvide kaitseks sel juhul teised abinõud tarvitusele võtta.
Samuti soovis Meretskov, et Laidoner mõjutaks Eesti komisjoni muutuma
nende suhtes sõbralikumaks ja veenaks neid sõlmima kokkulepet paari päeva
jooksul. Tema öine visiit Eesti Sõjavägede ülemjuhataja juurde olevat aga
olnud tingitud sellest, et tema kui Nõukogude delegatsiooni juht pidi sõitma
Moskvasse aru andma, miks lepingu allakirjutamine venib. Vastuseks
Meretskovi nõudmistele teatas kindral Laidoner, et komisjoni koosseisu on
määranud kindlaks Vabariigi Valitsus ja see ei allu temale. Lepingu suhtes
teatas Laidoner, et Eesti pool soovib seda esmase lepinguga kooskõlastada.
Samuti lubati anda parim, et lepingule lähipäevil alla saaks kirjutatud. Samas
teatas kohaviibinud kolonel Maasing, et ta ei osale enam komisjoni töös,
kuid ta jäi edasi komisjoni liikmeks.84
Ühiskomisjoni viimane töökoosolek peeti 9. oktoobril. Koosolekut juhtis
Eesti välisminister K. Selter. Põhiküsimuseks oli sel koosolekul Nõukogude
delegatsiooni vastuettepanek Eesti delegatsiooni esitatud dislokatsioonikavale. Kuulati ära Nõukogude delegatsiooni liikmete muljed tulevaste baaside maa-alade kohta ning sellega seoses kerkinud küsimused. Nõukogude
delegatsioon soovis lisaks saada maad ka Kuusiku ja Kehtna mõisas, sest
sealne maapind võimaldas oma pinnavormide tõttu kiiresti lennuvälju rajada.
Eesti pool ka nõustus sellega.85
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Pärast poolte seisukohtade korrigeerimist jõuti 1939. aasta 10. oktoobri
õhtuks kokkuleppe allakirjutamiseni. Kokkuleppele kirjutasid esimestena
alla NSV Liidu poolt Leningradi sõjaväeringkonna ülem, 2. järgu armeekomandör Kirill Meretskov ja Eesti poolt Eesti Sõjavägede Staabi ülem kindralleitnant Nikolai Reek. Seejärel kirjutasid protokollile alla kõik ülejäänud
liikmed.86 Protokolli lisadeks olid Eesti Vabariigi välisministri K. Selteri
deklaratsioon ning kindralleitnant N. Reegi ja 2. järgu armeekomandöri
K. Meretskovi ühisavaldus. Ainsana keeldus protokollile alla kirjutamast
kolonel R. Maasing.87
Kohe pärast protokolli allkirjastamist sõitis Nõukogude delegatsiooni juht
K. Meretskov ettekandega Moskvasse. Oma ettekandes kaitserahvakomissar
K. Vorošilovile tõi ta välja probleemid, mis olid Eesti poolega läbirääkimiste
käigus tekkinud ja mille Nõukogude sõjaline delegatsioon oli ületanud.
Muuhulgas kandis K. Meretskov ette järgmist: “Nõukogude delegatsioon
kohtas oma töö alguses Eesti delegatsiooni poolt tervikuna ja samuti ka Eesti
välisministri Karl Selteri poolt isiklikult visa soovi meie vägesid üldse mitte
lubada Eesti territooriumile. Nad võtsid kasutusele kõik abinõud selleks, et
meie vägede Eestisse viimine läbi kukuks. Kui see neil aga ei õnnestunud,
siis võeti päevakorda kontingendi piiramine ja eriti ei soovitud näha Eesti
territooriumil meie mehhaniseeritud üksuseid, eelkõige tanke.” Meretskov
toonitas oma ettekandes, et kokkuleppe sõlmimine sai teoks ainult tänu Nõukogude delegatsiooni suurtele jõupingutustele ning survele, mida Moskva
Eestile avaldas.88
Sõjaliste delegatsioonide sõlmitud lepingutega tutvus ka välisasjade rahvakomissar V. Molotov, kes väljendas kahtlusi Eesti välisministri K. Selteri
avalduse suhtes. Meretskov andis teada, et ta esitas avalduse lihtsalt rahvakomissarile tutvumiseks, sest Nõukogude delegatsiooni arvates on tegemist
Eesti välisministri isikliku seisukohaga ja sõjaliste delegatsioonide otsustele
see mingit mõju ei avalda. Nõukogude sõjalise delegatsiooni juht leidis, et
see oli tähtsusetu dokument ning läbirääkimisi ei olnud sellepärast mõtet
katkestada. Selleks et vältida aga tulevikus taolisi avaldusi, tegi Meretskov
ettepaneku määrata sellist laadi komisjonidesse alati ka jurist või mõni välisasjade rahvakomissariaadi esindaja, kellel on dokumentide vormistamise
kogemusi. Lisaks sellele leidis K. Meretskov, et väga vajalik on hoolikalt üle
kontrollida kogu eestikeelne tekst. Kohapeal seda teha ei saanud, sest Leningradi sõjaväeringkonnal ei olnud kusagilt võtta usaldusväärset ja kogemustega eesti keele tõlki.89
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3. SÕJAVÄELISTE DELEGATSIOONIDE
SÕLMITUD KOKKULEPPED
10. oktoobril 1939. aastal sõlmitud Eesti ja NSV Liidu vahelise vastastikuse
abistamise lepingu protokolli allakirjutamisel esines enne dislokatsiooniküsimuste arutamist deklaratsiooniga Eesti välisminister Karl Selter. Selles
deklaratsioonis rõhutas Eesti välisminister, et NSV Liidu sõjaväeosad peavad
asuma ainult baaside ja lennuväljade jaoks eraldatud maa-aladel, st Saaremaal,
Hiiumaal ja Paldiski linnas. Kuni baaside ja lennuväljade jaoks eraldatud
maa-alade võõrandamise ja piiride määramiseni võivad Nõukogude üksused
asuda Hiiumaal ja Saaremaal, kuid mitte kauemaks kui kaheks aastaks. Läbirääkimistel väljus Nõukogude pool lepingus ettenähtud piiridest ning soovis
paigutada vägesid ajutiselt ka Haapsalu piirkonda. Kuna see nõudmine ületas
lepingu piire, siis informeeriti sellest ka Eesti Vabariigi Valitsust. Valitsus
andis oma nõusoleku lubada paigutada Nõukogude väeüksused Haapsalu
piirkonda ajutiselt, kuni Euroopas kestab sõda, kuid mitte kauemaks kui
kaheks aastaks.90 Sõlmitud protokollile lisati deklaratsioon.
Lepiti kokku, et 25 000 mehest koosnev kontingent paigutatakse vastavalt
salaprotokollile järgmiselt.
1. Paldiski piirkond: laskurpolk ilma ühe pataljonita, suurtükiväedivisjon,
tankipataljon, hävitajate ja pommitajate polk – kõik nimetatud üksused koos
oma baasidega.
2. Haapsalu piirkond: korpuse, diviisi ja lennuväebrigaadi juhtkonnad,
laskurpolk, suurtükipolk, tankibrigaad, õhukaitsedivisjon, diviisi luurepataljon, diviisi ja korpuse side- ja sapööripataljonid koos muude korpuse ja
diviisi osadega, pommitajate polk koos oma baasiga, ratsaväebrigaadist eraldatud mehhaniseeritud polk.
3. Saaremaale: laskurpolk, suurtükipolk ilma ühe divisjonita ja hävitajate
polk koos oma baasidega.
4. Hiiumaale: laskurpataljon suurtükidivisjoniga.91
Peale vägede paigutuse lepiti salaprotokolliga kokku veel järgmistes
punktides.
1. Lisaks baasi lennuväljadele antakse operatiiv-õppelennuväljade rajamiseks maad ka Kuusiku ja Kehtna mõisa aladel.
2. Eesti pool eraldab maa-alad lennuväljade ja õppeväljakute jaoks ning
tagab sõjaväe majutamise.
90

Välisminister K. Selteri deklaratsioon 10. oktoobril 1939. – ERA. 495-11-34. L 10.
Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel sõlmitud vastastikuse abistamise pakti
elluviimiseks Eesti Vabariigi ja NSV Liidu sõjaväeliste delegatsioonide vahel 10.
oktoobril 1939. aastal peetud koosoleku konfidentsiaalne protokoll. – ERA. 495-1134. L 7; Бешанов 2006, c. 240.
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3. Nõukogude vägede sissetoomine Eestisse algab 18. oktoobril 1939.
aastal ning selleks kasutatakse maanteid ja raudteed. Sõjaväe liikumiseks
määratud raudteede ja maanteede valve tagab Eesti Vabariigi Valitsus. Väeosad liiguvad vastavalt väljatöötatud juhendile. Saartele viidavate väeüksuste
kohaletoimetamiseks annab Eesti Valitsus võimalusel sobivaid aluseid.
Sõjaväe mandrilt saartele ümberpaigutamist kaitseb merelt Nõukogude sõjalaevastik.
4. Kasarmute ja lennuväljade ehitamisel aitab Eesti Valitsus muretseda
tööjõudu, ehitusmaterjale ja vastavaid mehhanisme.
5. Eesti Sõjavägede Staap määrab kindlaks lennukeelutsoonid.
6. Merebaaside kohta käivad kokkulepped reguleeritakse eriprotokollidega.92
Salaprotokollile lisati ka kindralleitnant N. Reegi ja 2. järgu armeekomandöri K. Meretskovi ühisavaldus: “Igapäevases elus tekkida võivate
küsimuste kooskõlastamiseks ja nende kiireks lahendamiseks moodustatakse
ühiskomisjon, mille koosseisu kuuluvad selle sõjaväeringkonna ülem, kelle
territooriumil need küsimused tekivad, ja Eesti territooriumil asuvate NSV
Liidu vägede korpuse ülem. Küsimused, mis ei kuulu eelpool nimetatud
ülemate kompetentsi, antakse otsustamiseks Eesti Sõjavägede Ülemjuhatajale või Leningradi Sõjaväeringkonna ülemale.”93
Mereväega seotud küsimused lahendati seitsme salaprotokolliga. Need
sõlmiti 11. oktoobril ning neile kirjutasid alla Eesti poolt komisjoni esimees
kindralleitnant N. Reek ja mereväe juhataja kaptenmajor J. Santpank ning
NSV Liidu poolt NSV Liidu mereväekomisjoni esimees, sõjalaevastiku rahvakomissari asetäitja I. Issakov ja laevastiku 2. järgu flagman V. Alafuzov.
Protokoll nr 1 käsitles NSV Liidu laevastiku paiknemist Saaremaal ja
Hiiumaal.
1. Nõukogude sõjalaevastikul võimaldati kasutada järgmisi sadamaid ja
reide: Kärdla, Kõiguste, Kuressaare laht, Mõntu, Kihelkonna laht, Tagalaht
ja Küdema laht. Neis kohtades lubati rajada sadamates hüdrotehnilisi ehitisi,
muule, sildu, töökodasid, raadiojaamu, raudteid ja maanteid, samuti teha
hoiu-, teenistus- ning süvendustöid.
2. Kihelkonna ja Kõiguste lahes lubati baasi teenindamiseks organiseerida vesilennukite üksuste baas.
3. Laevastiku kaitseks võimaliku pealetungi eest merelt ja õhust lubati
NSV Liidul luua rannakaitse- ja õhukaitsepatareisid, helgiheitjate jaamu ning
92

Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel sõlmitud vastastikuse abistamise pakti
elluviimiseks Eesti Vabariigi ja NSV Liidu sõjaväeliste delegatsioonide vahel 10.
oktoobril 1939. aastal peetud koosoleku konfidentsiaalne protokoll. – ERA. 495-1134. L 8–9.
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Kindralleitnant N. Reek’i ja 2. järgu armeekomandöri K. Meretskovi
ühisavaldus, 10.10.1939. – ERA. 495-11-34. L 11.
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vaatlus- ja sideposte, kuhu kuulub erinevas kaliibris relvi. Need lubati rajada
Saaremaal Sõrve, Harilaiu, Nina ja Pammana poolsaarele ning Hiiumaal
Sõru, Kõpu, Tahkuna ja Sääre poolsaarele.
4. Baaside ja patareide jaoks eraldatud maa-alade rent määratakse kindlaks pärast eraldatud maade hindamist.
5. Kui eraldatud aladel leidub ehitisi või seadmeid, mida Nõukogude laevastik saab kasutada, siis Eesti Valitsus annab võimaluse neid osta või rentida. Eesti pool aitab igati kaasa tööjõu palkamisel, ehitusmaterjalide ja muu
ehitustegevusega seotud küsimuste lahendamisel.
6. Eesti kaubalaevad võivad kauba maha- ja pealelaadimiseks peatuda
kõigis Saaremaa ja Hiiumaa sadamates, v.a Kõiguste reid.94
Protokoll nr 2 käsitles Paldiski maa- ja veealade kasutamist.
1. Nõukogude sõjalaevade jaoks Paldiskis eraldatakse maa-alad Pakri
poolsaarel, Väike-Pakri ja Suur-Pakri saartel. Nendes piirkondades lubatakse
NSV Liidu merejõududel teha sadamas hüdrotehnilisi ehitustöid, rajada sildu, ehitada ladusid, teenistus- ja eluruume ning raud- ja maanteid.
2. NSV Liidu merejõudude kaitseks Paldiskis lubati neile eraldatud maaaladele rajada piiramatul hulgal raudtee-, rannakaitse-, õhukaitsepatareisid,
helgiheitjate jaamu, kuhu kuulub erinevas kaliibris relvi, ning ehitada isikkoosseisu eluruume.
3. NSV Liidu sõjaväelisele juhtkonnale anti õigus rajada merelennuväe
jaoks lennuvälju ja muid vajalikke ehitisi Paldiski piirkonnas, Pakri poolsaarel, Suur-Pakri ja Väike-Pakri saartel. Samuti lubati nendes piirkondades
rajada vaatlus- ja sideposte, kuid tuletorni teenistus jäi Eesti võimude korraldada.
4. NSV Liidu sõjaväelisele juhtkonnale anti õigus 1. punktis loetletud
piirkondades määrata ise laevasõidu, ülelendude, laevade liikumise ja veealade kaitse kord.
5. Nõukogude sõjaväelisele juhtkonnale anti õigus kasutada kõiki baasi
maa-aladele jäävaid mageveeallikaid. Eesti võimud aitavad Nõukogude baasi varustada elektrienergiaga baasi maa-alalt väljaspool asuvatest allikatest.
Samuti aidatakse Nõukogude poolel hankida baasi ehitamiseks materjale,
transporti ja tööjõudu.95
Protokoll nr 3 määras kindlaks NSV Liidu sõjalaevade ajutise seisu Tallinnas.
1. NSV Liidu sõjalaevadele anti kaheks aastaks kasutada Uus Kaubasadam ja Karavani sadam ning neid piiravad kaid ja osa kaldast. Samuti
määrati kindlaks suurte sõjalaevade ankrukohad.
94

NSV Liidu laevastiku baseerumise kohta Hiiumaal ja Saaremaal. – ERA. 49511-34. L 17–19.
95
Paldiski maa- ja veealade kasutamiseks üleandmine NSV Liidule. – ERA. 49511-34. L 20–21.
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2. Ankrus seisvaid Nõukogude sõjalaevu varustas Tallinna sadam vajadusel auru, elektrienergia ja mageveega. Sõjalaevu remonditi Tallinna laevaremonditöökodades kokkuleppel Eesti võimudega. Samuti võimaldas Tallinna sadam kasutada sõjalaevadel puksiire ja jäälõhkujat.
3. Sõjalaevade liikumisteekond sadamates kooskõlastati vastavate ametiasutustega.
4. NSV Liidu sõjalaevastikule vajalikud hooned ja laod Uue Kaubasadama ja Karavani sadama piirkonnas jäeti neile kasutada.
5. Eesti väejuhatus osutas NSV Liidu sõjaväejuhtkonnale kaasabi Tallinnas seisvate sõjalaevade kaitse- ja valveteenistuse organiseerimisel.96
Protokoll nr 4 käsitles Nõukogude Liidu sadamate ja Eestis asuvate baaside vahel seilavaid Nõukogude transpordilaevu.
1. Kõik Nõukogude Liidust tulnud transpordilaevad sõjalise varustuse,
kütteaine ja isikkoosseisuga võisid peatuda ainult nendes Eesti sadamates,
mis on NSV Liidu sõjalaevastiku baasideks. Liigeldi kinnitatud kava järgi.
Informatsioon nende laevade liikumise kohta tuli edastada õigeks ajaks Eesti
sõjaväe juhtkonnale, piirivalvele, tollile ja sadamavõimudele.
2. Nõukogude baasidesse varustust toovad laevad vabastati igasugustest
maksudest ja läbivaatusest ning neil olid Eesti laevadega võrdsed õigused
territoriaalvetesse ja sadamatesse sisenemisel.97
Protokoll nr 5 käsitles hüdrograafiliste tööde tegemist ja vastavate materjalide vahetamist.
1. NSV Liidu hüdrograafialaevadel võimaldati Eesti territoriaalvetes takistamatult liikuda. NSV Liidu sõjalaevastiku paiknemiskohtades lubati teha
hüdrograafilisi, hüdroloogilisi, traalimis- ja mõõtmistöid. Kaldal ja saartel
lubati teha topograafilisi töid koos vastavate triangulatsioonimärkide püstitamisega.
2. Täiendavaid meremärke, sihte, sihttulesid, poisid, tuletorne, raadiotuletorne ja hüdroakustilisi seadeldisi paigaldati kokkuleppel Eesti Veeteede
Talitusega.
3. NSV Liidu vastavad ametkonnad ja Eesti Veeteede Valitsus pidid vastastikku vahetama meteoroloogilisi, hüdrograafilisi ja jääolude teateid, samuti vastavaid kaarte ja plaane. Täiendavaid meteoroloogiajaamu püstitati kokkuleppel Eesti Veeteede Talitusega.
4. Eesti pool lubas Balti laevastiku juhatuse käsutusse anda kõik olemasolevad Eesti vete kohta käivad materjalid, täpsed kaardid koos liikumisteedega ning kõik andmed sadamate ehitamiseks.98
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NSV Liidu sõjalaevade ajutise seisu kohta Tallinna sadamas. – ERA. 495-11-34.
L 22.
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Nõukogude Liidu sadamate ja Eestis asuvate baaside vahel seilavate Nõukogude
transpordilaevade liikumise kohta. – ERA. 495-11-34. L 24.
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Protokoll nr 6 määras kindlaks kolmandate riikide sõja- ja kaubalaevade
külastamise korra nendesse Eesti sadamatesse, mis olid ühtlasi NSV Liidu
sõjalaevastiku baasideks.
1. Kolmandate riikide sõjalaevad said külastada neid sadamaid, kus asusid Nõukogude sõjaväebaasid, alles pärast seda, kui Eesti Valitsus oli andnud neile loa, mis oli eelnevalt kooskõlastatud Nõukogude Liiduga.
2. Järelevalve NSV Liidu sõjalaevade baasiks olevates Eesti sadamates
külaskäigul viibivate kolmandate riikide sõjalaevade üle kuulus Eesti võimude pädevusse.
3. Nõukogude merejõudude juhatus võis välismaa sõja- ja kaubalaevadel
keelata vajadusel ajutiselt või alaliselt Paldiski, Hiiumaa ja Saaremaa nende
sadamate külastamise, kus asusid sõjalaevastiku baasid.
4. Salaprotokolli järgi lubati Nõukogude sõjalaevadel kasutada kahe aasta
jooksul ajutiselt Tallinna sadamat. Kui selle aja jooksul oleks mõni välismaa
sõjalaev külastanud Tallinna sadamat, siis tulnuks Eesti Valitsusel enne sõjalaeva külaskäiku informeerida Nõukogude merejõudude juhatust.
5. Ametliku teadaande kolmandale riigile Eesti sadamate – Nõukogude
sõjalaevade baasi külastamise keelu kohta teeb Eesti Valitsus enda nimel.
Selle keelu täitmist kontrollisid Eesti merejõud, kes võisid vajadusel pöörduda abi saamiseks ka Nõukogude merejõudude poole.99
Protokoll nr 7 käsitles sõjasaladuste hoidmist.
1. Sõjasaladuste hoidmiseks tuli kehtestada tsensuur NSV Liidu ja Eesti
ajakirjandusele maismaavägede, laevade, lennuväe ning NSV Liidu ja Eesti
merejõudude rannakaitse kohta antava informatsiooni üle.
2. Kõik NSV Liidu ja Eesti vägede, laevastiku, rannakaitse, lennuväe ja
julgeolekuteenistusega seotud artiklid ja ettekanded vaatas enne avalikustamist läbi vastava poole sõjaväeline juhtkond. Nimetatud nõuded kehtisid
võrdselt ajakirjandusele, raadiole, kinole ja fotograafiale.
3. Sõjasaladuste kaitsmise korra rikkumisel või info üleandmisel kolmandatele isikutele tuli süüdlasi karistada NSV Liidu (NSVLi kodanikud) ja
Eesti Vabariigi (Eesti Vabariigi kodanikud) seaduste järgi.100
Kõik protokollides nimetatud Nõukogude vägedele eraldatud maa-alad
jäid Eesti Vabariigi territooriumiks, NSV Liit hakkas nende eest maksma
renti. Renditingimused määrati kindlaks erikokkulepetega.

98

Hüdrograafiliste tööde tegemise ja vastavate materjalide vahetamise kohta. –
ERA. 495-11-34. L 25–26.
99
Kolmandate riikide sõja- ja kaubalaevade sisenemisest NSV Liidu merebaasiks
olevatesse Eesti sadamatesse. – ERA. 495-11-34. L 27–28.
100
Sõjasaladuse hoidmise kohta. – ERA. 495-11-34. L 29–30.
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KOKKUVÕTE
23. augustil 1939 sõlmitud NSV Liidu ja Saksamaa vahelise mittekallaletungilepingu üks otseseid tagajärgi oli 28. septembril 1939 sõlmitud Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vaheline vastastikuse abistamise leping, mille tulemusena
rajati Hiiumaale, Saaremaale ja Paldiskisse Nõukogude sõjaväebaasid.
Lepingu juurde kuuluva salajase lisaprotokolli alusel võimaldati Nõukogude
sõjalaevadel kasutada Tallinna sadamat kuni kaheks aastaks toiduainete ja
küttega varustamiseks ning seisuks.
Nõukogude vägede sissetoomisele eelnesid 2.–10. oktoobrini 1939 sõjaväelised läbirääkimised Tallinnas, kus täpsustati Nõukogude baaside rajamise ja vägede transpordi ning paigutamisega seotud küsimused. Nõukogude
delegatsiooni juhtis Leningradi sõjaväeringkonna ülem, 2. järgu armeekomandör Kirill Meretskov ning Eesti delegatsiooni Sõjavägede Staabi ülem
kindralleitnant Nikolai Reek. Kohe läbirääkimiste alguses võttis Nõukogude
pool hoiaku, et nad peavad saama kõik, mida nad soovivad. NSV Liit ignoreeris lepingu seisukohti ning kavandas oma relvajõudude paigutamist mitmele poole Eesti territooriumile. Kaitserahvakomissari K. Vorošilovi ja
Kindralstaabi ülema B. Šapošnikovi 30. septembri 1939. aasta korraldusega
tehti Leningradi sõjaväeringkonna sõjanõukogule ülesandeks paigutada
Punaarmee üksused mitte üksnes Saaremaale ja Hiiumaale ning Paldiski
rajooni, vaid ka Haapsalu–Tallinna, Viljandi–Valga, Haapsalu–Pärnu ja
Paide piirkonda. Sõjaväelised läbirääkimised lõppesid 10. oktoobril 1939
vastavate kokkulepete allkirjastamisega. Lisaks sõlmiti 11. oktoobril 1939
veel seitse lisaprotokolli NSV Liidu sõjalaevastiku paiknemise kohta Saaremaal
ja Hiiumaal, Paldiski maa- ja veealade NSV Liidule kasutamiseks andmise
kohta, Nõukogude sõjalaevade ajutise paiknemise kohta Tallinnas jne.
10.–11. oktoobril 1939 allakirjutatud protokollides täpsustati baasivägede
sissetoomisega seotud küsimusi ning Punaarmee maa-, õhu- ja merejõudude
paiknemiskohti. Maavägede baasid lubati rajada Saare- ja Hiiumaale, Haapsalu ja Paldiski ümbrusesse. Lennuväljade ehitamiseks eraldati sobivad alad
Saaremaal, Haapsalu ja Paldiski piirkonnas, Kuusiku ja Kehtna mõisa maadel. Merejõudude kasutusse anti sadamad ja reidid Saaremaal (Kõiguste,
Kuressaare laht, Mõntu, Kihelkonna laht, Tagalaht, Küdema laht), Hiiumaal
(Kärdla) ja Paldiski piirkonnas (Pakri laht). Samuti sai Nõukogude Liit õiguse rajada oma laevastikubaaside kaitseks ranna- ja õhukaitsepatareisid, vaatlus- ja sideposte. Lisaks baaside vahetule ümbrusele lubati samalaadseid
rajatisi paigutada ka Sõrve, Harilaiu, Ninase ja Pammana poolsaarele Saaremaal; Sõru, Kõpu, Tahkuna ja Sääre poolsaarele Hiiumaal ning Pakri saartele ja Pakri poolsaarele.
Nõukogude sõjajõudude sisenemine pidi sõlmitud lepingute kohaselt
algama 18. oktoobril 1939.
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LISA. 29. SEPTEMBRIKS 1939 KAVANDATUD
OPERATSIOONI “VULKAAN” PLAAN101
PUNALIPULISE BALTI LAEVASTIKU STAABI
KÄSKKIRI NR 4/ON
29. septembril 1939. a Kroonlinnas
1. Eesti laevastik asub baasides. Soome ja Läti neutraliteeti ei riku, neid peetakse neutraalseteks.
2. Punaarmee asub pealetungile ülesandega forsseerida Narva kindlustatud
rajoon.
3. Punalipulise Balti Laevastiku ülesandeks on hävitada Eesti laevastik,
purustada Tallinna ja Kunda mereväebaasid, tõkestada sõjalaevade pääs
Soome lahte, toetades A- tiival väeosade edasiliikumist ning valmistada ette
Tallinna kindlustatud rajooni hõivamine.
4. Sõjategevuse puhkemisel on Punalipulise Balti Laevastiku sõjaõhujõudude ülesandeks avastada ning hävitada Eesti laevad, pommitada väeosasid ja kindlustada Narva maakitsusel ning raudtee ja Soome lahe vahelisel maa-alal kuni 30 km sügavuseni pealetungivatest väeosadest kindlustada
Narva maakitsus ning vabastada raudtee ja Soome lahe vaheline maa-ala
kuni 30 km sügavuseni pealetungivatest väeosadest; hävitada lennukite
materiaalosad; pommitada ehitisi Rakvere ja Kunda lennuväljadel; purustada
Sondat ja Rakvere lennuvälja ühendav raudteeharu; hävitada Tallinna piirkonnas ja sellest lääne pool Eesti rannikul ning saartel paiknevad kaitserajatised, takistada miinitõkete rajamist Tallinna piirkonnas; kaitsta laevastikku
vaenlase õhurünnakute eest ning tõkestada vaenlase lennukite läbimurret
Kingissepa ja Torma suunal ning edasiliikumist piki Soome lahe rannajoont
Leningradi peale.
Peab olema valmis:
a) toetama dessandi maandamist Soome lahe lõunakaldale;
b) andma lööki Soome lahes asuvatele vaenlase laevadele;
c) toetama eribrigaadi kaatreid.
5. Kergete lahingulaevade salgal, kelle käsutusse antakse kiirkaatrite divisjon, tuleb sõjategevuse puhkemisel avada suurtükituli Kunda sadama sõjaliste objektide ja merebaasi kaitserajatiste purustamiseks; 11. laskurdiviisi
nõudmisel tuleb suurtükitulega toetada maavägede edasiliikumist tiibadelt;
katta tulega rannikuvetes tegutsevaid laevu vaenlase võimalike allveerünnakute eest; samuti tuleb takistada vaenlasel Tallinna piirkonnas miinitõkete paigutamist.
101

Kaup 1999, lk 24–26.

194

EVE KUBI

6. Dessantoperatsiooni komandöril tuleb olla sõjategevuse puhkemisel valmis kolme erilaskurpataljoni jõududega dessandi maandamiseks Narva jõe ja
Kunda lahe piirkonnas; ühtlasi peab olema ette valmistatud reserv-dessantväeosa ning pataljon Punalipulise Balti Laevastiku õppesalga koosseisust.
7. Lääne kindlustatud rajoonis peavad sõjategevuse alguseks olema lahinguvalmidusse viidud 17. raudteepatarei 200 positsioonil ja 12. raudteepatarei
Ust-Luugas, et suurtükitulega toetada 11. laskurdiviisi pealetungi ning hoida
ära vaenlase võimalik kallaletung, mis takistaks dessantüksuste pealelaadimist ja väljumist merele manöövriteks ettenähtud baasist.
8. Eribrigaadil, kelle käsutusse antakse traallaevade brigaadist divisjon traalereid, tuleb sõjategevuse puhkedes korraldada nii allveelaevaküttide kui ka
miini- ja torpeedotõrje aluste pidev patrulltegevus Narva lahes ja saarte piirkonnas kuni 60o meridiaanini.
9. Allveelaevade 3. brigaadil tuleb 1939. aasta 29. septembri koidikust alates
asuda positsioonidele, et katta Punalipulise Balti Laevastiku tegevust Soome
skääride suunalt; signaali “VULKAAN” saamisel hävitada kõik Soome lahte
sisenevad vaenlase laevad.
10. Allveelaevade 2. brigaadil tuleb 1939. aasta 29. septembri koidikust alates võtta jälgimise objektiks vaenlase aluste liikumine ja tegevus Tallinna–
Helsingi–Paldiski piirkonnas; signaali “VULKAAN” saamisel nurjata päevane miinitõkete rajamine Tallinna rajoonis; hävitada kõik Soome lahte sisenenud vaenlase laevad.
11. Allveelaevade 1. brigaadil tuleb 1939. aastal 29. septembri koidikust
alates võtta sisse positsioonid Riia lahe ja Balti mere suunalt Soome lahte
kulgevate veeteede suubumiskohal; signaali “VULKAAN” saamisel hävitada kõik vaenlase laevad, mis sisenevad mere poolt Soome ja Riia lahte.
12. Punalipulise Balti Laevastiku eskaadril tuleb viia liinilaevad ja ristleja
tunniajalisse valmidusse peabaasi jõudmiseks.
13. Laevastiku komandopunkt on Kroonlinn, kus asub ka Laevastiku Staap.
Varu komandopunkt on Oranienbaum, kus asub ülema teine asetäitja.
Punalipulise Balti Laevastiku juhataja, 2. järgu flagman Tributs
Punalipulise Balti Laevastiku sõjanõukogu liige diviisikomissar Morozov
Punalipulise Balti Laevastiku Staabi ülem, 1. järgu kapten Šergin
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PATTERNS
OF AMERICAN FOREIGN AND
SECURITY POLICY
WILFRIED GERHARD
■

1. THE VALUES GUIDING US FOREIGN POLICY
At first glance, the basic values of US foreign policy seem confusing and
contradictory. Frequently, they have been described in terms of polarizing
opposites: for example, geopolitical realism versus universal idealism, or
non interventionist isolationism versus interventionist internationalism, or
unilateralism versus multilateralism, etc., etc. The following is an attempt to
understand, by way of analysis, the basic orientations of US foreign policy
in so far as these are a consequence of different patterns of normative selfinterpretation.

1.1. Utopian-Idealist Orientation
The Utopian variant of collective self-interpretation is directly linked to
American colonial history. In terms of their colonial history, Americans are
Europeans who – sometimes voluntarily, sometimes less so – left Europe
behind. For them, Europe was synonymous with a hierarchic politico-social
order, a close ideological interaction of church and state, a fateful involvement in feudal-absolutist and (at a later stage) nationalist rivalries and conflicts and, not least, a massively experienced religious intolerance. What
these Europeans were seeking in the New World was a free and pious life
devoid of oppression and, consequently, a good and happy life. The Old
Testament’s tale of the Exodus of the Children of Israel from Egypt provides
an appropriate metaphorical backdrop. Europe is Egypt, which God’s wandering people has left, while America is the Promised Land. Metaphors are
also taken from the New Testament: America is the shining city on the hill,
the New Jerusalem. You do not become a citizen of this city by birthright,
but by declaring yourself a supporter of “project America” as laid down in
the Declaration of Independence of 1776: all men are created free and equal
and endowed by their creator with certain unalienable rights among which
are life, liberty and the pursuit of happiness." The project of a free society
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committed to individually pursued happiness is both a universal and a divinely authorized project. The sociologist S. Lipset has summarized this
specifically American undertaking as follows: “God has led his people to
establish a new sort of social order that shall be a light unto all nations.”1 So,
what is due to all people is – by quasi-providential wisdom – bound to originate from America. America will have to lead the world. In the midnineteenth century, Herman Melville encapsulated this American credo in an
enchantingly enthusiastic formula: ”... we Americans are the peculiar, chosen people – the Israel of our time; we bear the ark of the liberties of the
world .... God has predestinated, mankind expects, great things from our
race; and great things we feel in our souls. The rest of the nations must soon
be in our rear. We are the pioneers of the world; the advance-guard, sent on
through the wilderness of untried things, to break a new path in the New
World that is ours.... Long enough have we been skeptics with regard to
ourselves, and doubted whether, indeed, the political Messiah had come. But
he has come in us.”2 This universal credo has remained in effect until today,
even if nowadays it presents itself in a somewhat more prosaic form. Former
US Secretary of State Warren Christopher once said: “When I travel abroad,
it is eminently clear to me why America is still the world’s predominant
power. The nations of the world look to us as a source of principled and reliable leadership. They see us as an optimistic people, motivated by a broad
view of our interests and driven by a long view of our potential. They follow
us because they understand that America’s fight for peace and freedom is the
world’s fight. If we wish to preserve our leadership, we must continue to act
in the best traditions of our nation and our people.”3
Until today, therefore, America has seen itself as something exceptional –
the shining city on the hill. Of course, such a perception of oneself has its
moral connotations. By necessity, the shining city on the hill requires its
opposite, that is, places of depravity, moral squalor and political morass.
This, now, fully establishes the preordained character of the political world
theatre as a struggle between perfection and depravity, between good and
evil, between God and the devil. Such a concept of the world leaves no room
for compromise. The evil and the wicked must be exterminated. Compared
to the culture of other western states, Americans are, therefore, until today,
prone to assume that there is an absoluteness in morals. And committing
oneself to the good cause does morally justify the means, even the use of
1

Lipset, S. M. 1996. American Exceptionalism: A Double-Edged Sword. New
York: W. W. Norton & Company, p. 64.
2
Melville, H. 1954. Weissjacke oder die Welt auf einem Kriegsschiff (orig. WhiteJacket or The World in a Man-of-War, 1850). Leipzig: Dieterich, p. 21+.
3
Warren, Chr. Quoted in: Unger, F. 1996. Die Weltsicht der Weltmacht. – Wissenschaft und Frieden 4/1996, S. 6.
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extreme military means. “Force, force to the utmost,”4 the idealist Wilson
proclaimed as the adequate American maxim in war. The discussion of the
equation between ends and means always tends to perceive ends as having a
higher value while neglecting the moral weight of the means. Europeans
undoubtedly think in a more complex and dialectic way – or, as M. Weber
put it, in terms of ethical consequentialism rather than deontological ethics
(i.e. the belief that certain acts are right or wrong in themselves regardless of
their consequences).
Consequently, Americans and Europeans have different concepts of politics. In the European context, politics is plausibly and logically defined as
the “art of the possible,” while in the American context – equally plausibly
and logically – it is seen as a moral crusade, be it to abolish slavery (Civil
War), be it to bring colonialism to an end (Spanish-American War), be it “to
make the world safe for democracy” (World War I) or, finally, to overcome
ideological totalitarianism (World War II). As Lipset put it aptly concerning
R. Reagan’s policy towards the Soviet Union: “Ronald Reagan was as
American as apple pie when he spoke of the evil empire as the enemy.”5
And vice versa: What was tragic about Bush sen. was the fact that he fought
the second Gulf war to hunt down a Hitler redivivus but, for practical political reasons, chose to let him live.

1.2. Skeptical Orientation
With the phrase “for practical political reasons,” a second pattern of collective self-interpretation becomes visible. And this pattern, too, has its own
background of political ideas. It is worth remembering that the ideas of the
Enlightenment were deeply rooted in the minds of the American Founding
Fathers. Admittedly, the Enlightenment in America – similar to the situation
in Germany – did not assume an anti-religious stance. Quite the opposite. As
the text of the Declaration of Independence elucidates, there is an almost
intrinsic agreement between the Enlightenment and religious morals. But the
Enlightenment also developed – very independently of any form of religion – a
life and dynamics of its own. And this dynamics was not about Utopian enthusiasm. It was rather about a specific kind of skepticism, which can be
called the purely secular variant of the Enlightenment. It reveals itself in the
form of a basic mistrust of human nature, its selfishness and passions, its
constitutional greed and craving for fame, its pride and envy. And the crucial
4

Wilson, W. Quoted in: Mann, G. 1984. Gedanken zum Geist der amerikanischen
Aussenpolitik. – Allen, R. V. et al. 1984. Die geistigen Grundlagen der Atlantischen
Gemeinschaft. Mainz: Hase & Koehler, S. 21.
5
Lipset 1996, p. 65.
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question of the Enlightenment was how progress for mankind can be
achieved despite these rather unfavorable anthropological conditions. John
Adams, the second President of the United States, eloquently expressed this
skeptical variant of the Enlightenment: “Emulation next to self-preservation
will forever be the great spring of human action, and the balance of wellordered government will alone be able to prevent that emulation from degenerating into dangerous ambition, irregular rivalries, destructive factions,
wasting seditions and bloody, civil wars.”6 (Quotation translated back from
German.) James Madison, one of the authors of the famous “Federalist,” not
only saw in such a skeptical anthropology the justifying reason but even the
enabling reason of constitutionally limited – that is, democratic – politics.
“Ambition must be made to counteract ambition ... It may be a reflection on
human nature, that such devices should be necessary to control the abuses of
government. But what is government itself but the greatest of all reflections
on human nature? If men were angels, no government would be necessary.”7
Interestingly enough, the American constitutional structure is based in its
entirety on this anthropological skepticism. According to its inner logic, it is
not the assurance of basic rights (as in the German constitution) that keeps
freedom alive, but only institutional “checks and balances.” Within the systematic structure of the American constitution, the part on basic rights follows the part that focuses on the institutional organization of the political
system. Guarantees as to basic rights are just amendments. The Fathers of
the Constitution were all convinced – and this is the typical trait that marks
the spirit of the Enlightenment, to which they were committed – that, with
this Constitution, they had found the ideal form per se for human beings to
live together. Matter-of-factly, such insights claim to be a universal model
and decisive authority; and they do establish – almost as if by copyright –
the other form of American exceptionalism, which is just as effective.
Of course, such exceptionalism also inspires ideas in the field of foreign
policy, and it does so in two ways. On the one hand, there is the idea that by
establishing the “system of checks and balances” – from the separation of
powers at the level of federal government to the relationship between the
Union and the individual states – the ideal political system per se was found
or invented. It would and should function as a role model for the rest of the
world. George Washington and others accepted it as a self-evident truth that
the “United States of Europe” would – once all the structural obstacles had
been removed – choose to follow the same path that the “United States of
America” had already taken. Therefore, there is a tendency to expect that
6

Adams, J. Quoted in: Hornung, K. 1984. Freiheit in unserer Zeit: Geschichte,
Politik, Erziehung. Stuttgart: Horn, S. 23.
7
Hamilton, A., Madison, J., Jay, J. 1958. Der Föderalist. Hrsg. und mit einer
Einleitung vers. von Felix Ermacora. Wien, Mainz, p. 295.
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other nations will “reinvent” the American system, which would only require minor supportive efforts in the field of foreign policy to be made by
the USA.
The second variant of a “checks and balances” concept transfers a domestic
constitutional structure to the international system. This perspective then
makes it necessary to establish balances first and foremost by taking an active-interventionist approach – quite in the sense of the old European “balance of power” system. In terms of political ideas, this concept follows Thomas Hobbes; in practical politics, it was brought to bear in Europe by the
Congress of Vienna, which established a balanced system of five Great
Powers that actually did safeguard peace in Europe for the decades to come.
The USA, too, mentally experimented with this concept at a rather early
stage, even with the implied consequence of abandoning the idea of American exceptionalism and uniqueness. For example, the Federalist Hamilton
was eager to see the USA grow simply to become a power of European caliber, and he was quite frank in formulating a farewell to the dream of American exceptionalism: “Have we not already seen enough of the fallacy and
extravagance of those idle theories which have amused us with promises of
an exemption from the imperfections, weaknesses, and evils incident to society in every shape? Is it not time to awaken from the deceitful dream of a
golden age, and to adopt as a practical maxim for the direction of our political conduct that we, as well as the other inhabitants of the globe, are yet
remote from the happy empire of perfect wisdom and perfect virtue?”8 In the
form of political realism, this perspective shaped the style of the Cold War
Era in our century – which, by that time, had been imbued with the very ideology of the exceptional role of America in world history and its resulting
leadership responsibility. That is a concept very close to European perspectives. It is called the realistic approach in foreign affairs.

2. PARADIGMS OF AMERICAN FOREIGN AND
SECURITY POLICY
The above mentioned conflicting value orientations come to the fore under
concrete historical circumstances. It is plausible to differentiate between two
major historical periods – the watershed being the turn of the 20th century.
This was the time when the US had been consolidated internally by reaching
8

Quoted in: Schweigler, G. 1994. America First. – Dembinski, M. et al. 1994.
Amerikanische Weltpolitik nach dem Ost-West-Konflikt. Baden-Baden: Nomos,
p. 27.
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its natural geographical limits with a population exceeding that of all other
industrialised countries and with an economy outdistancing that of all others
as well. Emerging from decades of preoccupation with itself the United
States began to consider new radical approaches to the world. And, as in the
past decades, the controversy revolved around the principal difference between a moralistic/idealistic and a more realistic approach. Thus the new
political dispute replicated the traditional and inherited viewpoints on a more
global level.
Analytically linking the fundamental value orientations (idealistic versus
realistic) to the historically determined geographical dimensions (continental
focus versus global focus) the result will be a theoretically fruitful four-field
matrix illustrating paradigmatic choices in terms of American foreign and
security policy. They can be identified as
‒ “Civiliationalism” (moral uplifting/promoting freedom);
‒ “Isolationalism” (non-interventionism/sovereigntism);
‒ “Democratic Internationalism” (democratic self-determination/American
Leadership);
‒ “Realism” (National Interest Policy/Hegemony/Imperialism).
It goes without saying that this matrix can only be an analytical instrument
for further investigation rather than a plain depiction of political reality. In
reality the different paradigms sometimes represent themselves in a clear-cut
fashion (cp. Wilsonianism versus Rooseveltianism), but sometimes they mix,
overlap and intersect. As seems to be the case particularly for the more realistic paradigms, an additional idealistic flavour is needed to appeal to the public and gain its support. Conversely the idealistic paradigms undergo some
realistic reconsideration in terms of implementation. The same applies to the
geographical dimension. Notwithstanding the discernible historical watershed
at the beginning of the twentieth century, specifically “continental” perspectives linger on in the globalist era – especially the concern for national sovereignty. Conversely, globalist aspects are already foreshadowed in the continental era – especially the undisputed claim to “natural” US expansionism.
The following matrix shows the different political choices.
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American Exceptionalism
Geographical
dimensions

Continental focus

Political
principles
Moralistic-idealistic Catchwords:
* “A City upon a Hill”
principle
(Winthrop)
* “Manifest Destiny”
(O’Sullivan)

Realistic
principle

Global focus

Catchwords:
* “Making the world safe for
Democracy” (Wilson)
* “The American Century”
(Luce, 1941)
* “Paradox of American
Power” (J. Nye)

Paradigms:
* Civilizing Indians
* Overspreading
the Continent

Paradigms:
* Democratic internationalism: national selfdetermination and international cooperation
* American leadership:
rebuilding the world in the
American image
* Global governance/ soft
power

Catchwords:
* “Steer clear of permanent
alliances” (G. Washington)
* ”... leave the parties to
themselves” (Monroe)

Catchwords:
* “Speak softly and carry a
big stick” (Th. Roosevelt)
* US – “the sole superpower”
(R. Kagan)

Paradigms:
* Isolationism
* Non-Interventionism
* Sovereigntism

Paradigms:
* National interest strategy
* Dominance/(benign) Hegemony
* (reluctant) Imperialism
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2.1. The Civilizational Paradigm: From the “City upon a Hill”
to “Manifest Destiny” and beyond
It all began with the famous sermon of John Winthrop to the Puritan immigrants aboard the Arbella in 1630, before they set sail for their voyage to
America: “Now the only way to avoid this shipwreck, and to provide for our
posterity, is to follow the counsel of Micah, to do justly, to love mercy, to
walk humbly with our God. For this end, we must be knit together, in this
work, as one man. We must entertain each other in brotherly affection. /…/
We must uphold a familiar commerce together in all meekness, gentleness,
patience and liberality. We must delight in each other; /…/ mourn together,
labor and suffer together, always having before our eyes our commission and
community in the work, as members of the same body. /…/ For we must
consider that we shall be as a city upon a hill. The eyes of all people are
upon us.”9 To be “a city upon a hill” – and thus separated from all others – is
the first reference to what was later to become the claim to being a chosen
people with a superior civilization. What it actually meant, though, to be a
chosen people with a superior civilization, changed dramatically over time.
In the revolutionary years that led to independence and national statehood, it
was the remarkably new way by which Americans had accomplished their
revolutionary goals. In contrast to the French revolution with its civil war
bloodshed, dictatorial episodes and Napoleonic results, Americans could
point out that their revolution endured none of these problems. Therefore it
was a sort of exemplary revolution – not least due to the fact that their revolutionary guidelines enshrined in the Declaration of Independence had only
to assert themselves over foreign armies but not societal class structures and
obsolete feudalism. Americans were evidently more progressive and more
blessed than Europeans. Beyond that the revolutionary guidelines themselves
set the American experiment apart. Their conspicuously individualistic
orientation focusing on individual liberty and the pursuit of happiness distinguished it particularly – testifying to civilizational progress and divine blessing. So the meaning associated with being a “City on a hill” had evidently
changed but not the underlying awareness of being exempt from the normal
course of history and simultaneously representing a civilizational role model
for all mankind. When during much of the 19th century “the pursuit of happiness” inspired millions of Americans to migrate to the American West, this
Expansionism was again justified by its exceptional character – namely the
civilizational progress that came with it. The journalist J. O’Sullivan in 1845
coined the phrase for this kind of undertaking: “manifest destiny.” He there
9

Winthrop, J. 1630. A Model of Christian Charity. (Sermon held to the Protestant Immigrantes aboard the “Arabella” in 1630). – The Winthrop Society.
<http://www.winthropsociety.com/doc_charity.php>, (accessed Juny 10, 2010)
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by defined the westward expansionism of the United States as the civilizational entitlement “to overspread the continent allotted by Providence for the
free development of our yearly multiplying millions...”10 He was not at all
alone in this perspective. A famous lithography by J. Gast titled “Westward
Ho/Manifest Destiny” shows people tracking westward accompanied by a
larger-than-life virgin floating above their heads and – typically – carrying a
textbook under her right arm. The message is clear: expansionism is not
simply about acquiring territory, it is rather about spreading civilizational
progress. Being committed to spreading civilizational progress was to become a firmly anchored and deeply rooted part of the American creed. Even
in the days when the United States had left behind her continental limitations
in pursuit of more globally defined political goals, this element of civilizational commitment would not disappear. McKinley’s justification of the
annexation of the Philippines in 1901 sounds more like going on a civilizational errand than undertaking a colonial effort: “There was nothing left to
do but to take them all, and to educate the Filipinos, and uplift and civilize
and Christianize them.”11 No wonder that Europeans not familiar with this
strand of American self-perception deplore and more often denounce this
attitude as hypocrisy – as a pseudo-moral cover-up of their actual political
motives.

2.2. The Isolationist/Non-interventionist Paradigm
American exceptionalism has still another face. Being set apart from the
normal course of history likewise implied some more “realistic” political
considerations from the very beginning. Enlightened skepticism brought
about the notion that the United States embarking on a radical new
democratic course should avoid the contaminating contact with a Europe that
is not only geographically far away but also morally below the standards that
are valid and effective on the American Continent. So it was no wonder that
the very first president of the United States, George Washington, warned
against so-called “entangling alliances” in his famous farewell address on
September 17th, 1796. Only by steering clear of political engagement with a –
so to speak – “pre-modern” Europe could peace and prosperity be secured
for the United States: “The great rule of conduct for us, in regard to foreign
nations, is, in extending our commercial relations, to have with them as little
10

O’Sullivan, J. L. 1845. Manifest Destiny. – U.S. History Resources.
http://1.scds.org/resources/US-History/1845_John%20L.%20O%
27Sullivan,%20On%20Manifest%20Destiny.pdf>, (accessed Juny 10, 2010)
11
McKinley, W. Quoted in: Cashman, S. D. 1984. From the Death of Lincoln to
Rise of Theodore Roosevelt. New York: New York University Press, p. 346.
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political connection as possible. So far as we have already formed engagements, let them be fulfilled with perfect good faith. Here let us stop.
Europe has a set of primary interests, which to us have none, or a very
remote relation. Hence she must be engaged in frequent controversies, the
causes of which are essentially foreign to our concerns. Hence, therefore, it
must be unwise in us to implicate ourselves, by artificial ties, in the ordinary
vicissitudes of her politics, or the ordinary combinations and collisions of
her friendships or enmities.
Our detached and distant situation invites and enables us to pursue a
different course. If we remain one people, under an efficient government, the
period is not far off, when we may defy material injury from external
annoyance. /…/
/…/ Why forego the advantages of so peculiar a situation? Why quit our
own to stand upon foreign ground? Why, by interweaving our destiny with
that of any part of Europe, entangle our peace and prosperity in the toils of
European ambition, rivalry, interest, humor, or caprice?
It is our true policy to steer clear of permanent alliances with any portion
of the foreign world; so far, I mean, as we are now at liberty to do it.”12
It can be said that during all of the 19th century, the advice of G. Washington was honestly heeded. An important doctrinal expression of this attitude was the Monroe doctrine. It then encapsulated the overall mindset of the
American people. The doctrine’s message to European governments was not
to try to expand further their systems to the New World. In return, the United
States would refrain from intervening in European struggles. And, indeed,
when the question arose in Monroe’s cabinet whether help should be provided to Greek patriots in their liberation struggle against Ottoman control,
the United States stayed out with an almost classical statement by Secretary
of State John Quincy Adams: “America goes not abroad in search of monsters to destroy. She is the well-wisher to the freedom and independence of
all. She is the champion and vindicator only of her own. She will recommend the general cause by the countenance of her voice, and the benign
sympathy of her example. She well knows that by once enlisting under other
banners than her own, were they even the banners of foreign independence,
she would involve herself beyond the power of extrication, in all the wars of
interest, of individual avarice, envy, and ambition, which assumed the colors
and usurped the standards of freedom... She might become the dictatress of
the world. She would be no longer the ruler of her own spirit.”13 Skepticism
12

Washington, G. 1796. Farewell Address to the People of the United States,
September 17, 1796. [The Independent Chronicle 1796]. – US Government Info.
http://usgovinfo.about.com/library/blgwfarewell.htm, (accessed Juny 11, 2010)
13
Adams, J. Q. Quoted in: Kennan, G. F. 1994. On American Principles. –
Foreign Affairs, March/April 1994, p. 118.
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with regard to the clarity of issues turns into isolationism. From the beginning, this link between skepticism and isolationism has set the pattern, particularly when dealing with European affairs.

2.3. The Paradigm of Democratic Internationalism
Turning to the third paradigm of American exceptionalism takes us back to
the idealistic self-perception of American politics. W. Wilson – presumably
ahead of his time – tried to confer the idealistic impulse of American politics
upon European countries. This impulse was imbued with some sort of missionary universalism: could the blessed situation the United States had enjoyed for so long not be transferred to a Europe that traditional power politics had ruined so much, as the results of World War I were evidently showing? Naturally, the finest hour of trying to establish a new political order will
always come after a major military conflict. From Wilson’s perspective,
though, a new political order always meant a democratic order both internally and externally: internally in the form of securing freedom, and externally
in the form of – among other things – securing peace. Nowhere else is there
such a close conceptual connection between the idea of domestic constitutionality and international order as in the concept of democratic internationalism. It is not only about securing the “benign sympathy of our example,”
but committing oneself to massive and determined interventionism. It was
Wilson who initiated the definitive return of the US to Europe after its absence from Europe for over 100 years. And he did so in a very specific way.
When the American instruments of power had brought an end to World War
I, he drew – from the necessity to establish a new political order – the strategic conclusion that the former European “balance of power” should be
replaced by a system of “collective security” which would allow for the conditions necessary to safeguard peace in the long run.
As the “League of Nations,” this system of collective security led a short
and meager existence – not least because there was no support from the political elite of the United States. Wilson’s concept of “collective security”
failed because of the veto of the American Congress. This is quite revealing.
Like a spotlight, it highlights, once again, the strength of the other – that is,
the well established isolationist – concept. After the end of World War II, the
time for a renewed Wilsonianism had come once more. For in 1945, it was
by no means clear that the cooperation of the victorious powers would finally be superseded by the competition between different political and social
systems and by the strategy of containment. Quite on the contrary, the US
(that is to say, Roosevelt) was quite idealistic in assuming that – after German fascism had been brought to an end – nothing would stand in the way of
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a peaceful future for the community of nations. The path forward would be
the assumed normality and civility in the mutual relationships of states, an
international peace based on democracy and economic liberalism. Even during World War II, Roosevelt had made basic preparations to that end, among
which the System of Bretton Woods and the founding of the United Nations
were arguably the most important innovations. Roosevelt, though, added so
much American preponderance to internationalism that it now became acceptable to the political elite of his country as well. Above all, it was America’s role as the “leading power” that was safeguarded in every respect and
that made sure that this new attempt at Wilsonianism did not fail. We only
have to think of the dollar, which became the world’s key currency, or
America’s veto power on the UN Security Council. It must be said, though,
that this kind of democratic internationalism was – so to speak – in the air. As
early as 1941, the founder of the Time-Life publishing empire, Henry Luce,
had coined the term “American Century.” Proceeding on the assumption that
Americans are “the most powerful and vital people on earth,” the American
nation could become – he maintained – the “center of ever-widening spheres
of influence, the Good Samaritan.”14 But in order to ensure a dynamic globally operating economy it is necessary to establish a concomitant moral
order (the order of the Good Samaritan), and to this end it is necessary to
make the world congenial to US principles. Thus the “American Century” is
de facto meant to be the century of global leadership of the United States.
The argument for American leadership, though, is not tantamount to American hegemony. For leadership is not about dominating the world, it is about
shaping it in a way that serves not only the national interest of the United
States but that of others as well. Recently, J. Nye has delineated a political
concept in which America’s “soft power”, i.e., its political, social and cultural attractiveness moves the rest of the world in a direction that is set in advance by American standards. Part of this “soft power” is the presumed
ability of the American system to take into consideration the interests of
other nations and to find common ground. The reason for this is quite simple: an unrivalled superpower can afford to be a benign power.

2.4. The “Balance of Power” / Hegemonic Paradigm
The “balance of power” / hegemonic paradigm again rests firmly on the
skeptical viewpoint. It can be summarized in the off-quoted words “The
world is a dangerous place.” So in order to feel secure it is necessary to focus
exclusively on the primacy of a national interest policy and its concomitant
14

Luce, H. Quoted in: LaFeber, W. American Exceptionalism as Foreign Policy.
– Foreign Service Journal, March 2000, p. 27.
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(military) power considerations in order either to maintain a balance of military power or even better to exploit military weaknesses of other powers and
at the end of the day dominate the rest of the world. Particularly the experience of the Cold War period boosted and illustrated the dynamics of such a
political concept. The “balance of power” was never meant to be an end in
itself. With its built-in arms race it was geared producing a final winner and
victor. After 1990 the winner and victor was historically determined – in the
form of the US towering above others in terms of military technology, economic development, social cohesion and (partly) cultural attractiveness. No
wonder that those whose ambition was always to control instead of shaping
the political environment saw their big chance to push for global American
hegemony. They favoured this stance for several reasons:
1. Human nature is inherently inclined to make bad choices; accordingly the
nature of the international system (the players of which are humans) is
inherently anarchic.
2. A dominating power can reduce or even remove international anarchy.
3. If the US does not fill its natural role as dominating superpower, somebody else will.
4. US dominance, i.e., international US hegemony is a “benign” hegemony
because America will exercise its power with some restraint in accordance with its idealistic mindset.
It is only the fourth point where American exceptionalism comes into play
once again: America may be a monster, a Hobbesian behemoth – but “a behemoth with a conscience,”15 as the theoretician Robert Kagan put it. Often
it is just this exceptionalist flavour to American hegemony that mobilizes
anti-American feelings. Is not the claim to be a benign hegemonist plain
hypocrisy – due to the fact that plain and simple hegemonism cannot be sold
to a public that is used to moralizing politics? Publicly talking about the
devil and other impediments to a better world, hegemonists de facto think
and act – critics maintain – in the framework of economic exploitation, strategically outmaneuvering other countries and imposing US control on the
international system. So it is open to debate whether G. W. Bush’s policies
with their inherent moralistic claims (compare his words after 9/11: “Our
responsibility to history is already clear: to answer these attacks and rid the
world of evil.”16) were a sort of a hidden hegemonism or vice versa a sort of
Wilsonianism, albeit in boots. Perhaps the protagonists of these policies are
uncertain themselves.
15

Kagan, R. Quoted in: Maynes, Ch. W. 2001. Contending Schools. – The National Interest, Spring 2001, p. 51.
16
Bush, G. W. 2001. President’s Remarks at National Day of Prayer and
Remembrance at The National Cathedral, Washington D. C., September 14, 2001.
http://remember911.albertarose.org/Bush9-14.htm, (accessed Juny 12, 2010).
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The current question is: Will the policies of Obama represent a more
authentic return to Wilsonian policies and a real departure from hegemonic
dreams? Only time will tell.
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PROTESTANTISM RASSISMI ÕIGUSTAJANA
AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE,
LÕUNA-AAFRIKA VABARIIGI JA
AUSTRAALIA NÄITEL
ALAR KILP
■

Mis on ühist orjapidamisel, rassismil, ristisõdadel ja kolonialismil? Neid
kõiki on põhjendatud toimimisega Jumala nimel. Ehkki orjapidamise, rassismi, ristisõdade ja kolonialismi ajendiks on olnud ilmselt rohkem iha maade, varade ja võimu kui usu ja Jumala järele, on otsitud oma tegevusele õigustust – ja valdavalt ka leitud – kristlusest.
Siinne artikkel keskendub rassistliku poliitika kristlikule õigustamisele
valgenahaliste Euroopa-päritolu protestantide rajatud ühiskondades LõunaAafrikas, Austraalias ja Ameerika Ühendriikides. Kolmes uuritavas piirkonnas on rassistliku ühiskonnaelukorraldusega olnud seotud erinevad protestantismi harud: Lõuna-Aafrikas peamiselt Hollandi reformeeritud kirik,
Austraalias peamiselt anglikaani kirik ning USAs erinevad protestantlikud
denominatsioonid.
Erinevusi on ka rassistliku poliitika sihtgruppides. Lõuna-Aafrikas ja
Austraalias puudutas rassistlik poliitika valdavalt kohalikke põliselanikke.
Siinses artiklis ei keskenduta Ameerika Ühendriikide puhul mitte põliselanikele, vaid Põhja-Ameerikasse toodud Aafrika-päritolu mustanahalistele.
Põhimõtteliselt ja ideeliselt võiks kristlus toonitada kõigi inimeste vendlust ja võrdsust. Tegelikkuses aga – iseäranis juhtudel, mil organiseerunud
religioon (praegusel juhul kristlik kirik) on lähedalt seotud domineerivate
mitmerassilise ühiskonna klasside ja kihtidega – on usulised identiteedid,
kristlikud uskumused ja kirikud tihti edendanud ja õigustanud erinevat rassistlikku poliitikat.
Rassismi kõrgaeg läänemaailma ajaloos algab 19. sajandil, mil mitmed
Euroopa riigid omandasid suuri koloniaalimpeeriume väljaspool Euroopat
ning inimgruppide, rasside ja rahvaste erinevusi hakati mõtestama eelkõige
teaduslikult ja bioloogiliselt. On paradoksaalne, et selsamal sajandil, mil
orjapidamist läänemaailmas enam ei õigustatud, vaimustuti üha enam rassiliste erinevuste ideedest ning nende ideede ellurakendamisest uuel viisil.
Aegade jooksul on rassistliku poliitika peamine põhjus olnud majanduses,
mitte religioonis, ehkki siinse artikli näiteriikidest saab eristada juhtumeid,
kus religioon on ka otsesemalt ja positiivselt mõjutanud rassistlikke režiime.
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Artikkel on jaotatud neljaks alaosaks. Esimeses osas võetakse aluseks
Tzvetan Todorovi rassistlike käitumisviiside ja ideoloogilise rassismi eristus
ning tuuakse välja neli erinevat perioodi läänekristluse ajaloos, mille käigus
sekulaarsete riikide, teaduse, sekulaarse natsionalismi ja ideoloogilise rassismi mõju kasvas, kiriku ja usu iseseisev mõju aga vähenes järk-järgult.
Teiseks käsitletakse erineva rassistliku poliitika (nt orjapidamine, koloniseerimise käigus põliselanikelt maade hõivamine) majanduslikke põhjusi. Kolmandas osas arutletakse kristlike uskumuste ja protestantlike kirikute otsese
ning positiivse mõju üle rassistlikule poliitikale. Artikli viimases osas aga
väidetakse, et piibli iga tõlgendus sõltub tõlgendaja enda ühiskondlikust
positsioonist, kuid piibel ise pakub rohkem materjali neile, kes soovivad
õigustada orjapidamist, kui neile, kes soovivad õigustada rassilist segregatsiooni (rassieraldust) või rasside võrdset kohtlemist.

1. RASSISM LÄÄNEKRISTLUSE AJALOOS
Tzvetan Todorov eristab rassistlikku tegu või käitumisviisi (racism) rassismist kui ideoloogiast (racialism)1. Sellisest eristusest lähtudes on loogiline
arvata, et rassistlikku poliitikat, rassistlikke tegusid, hoiakuid ja suhtumisi
võib leida kogu inimkonna ajaloost. Seevastu ideoloogiline rassism, nagu ka
järgnevast tekstist näha, sündis peamiselt Lääne-Euroopas ning selle kõrgaeg
oli 18. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi keskpaigani.2
Tzvetan Todorovi kohaselt põhineb ideoloogiline rassism viiel põhimõttelisel tunnusel, mis tervikuna moodustavad sidusa uskumuste, suhtumiste ja tegevusplaanide kogumi.
1. Usk inimrasside olemasolusse.
2. Uskumine sellesse, et indiviidi iseloom ja tema rassitunnused peavad
olema kooskõlas. Näiteks Euroopa päritolu austraallased ei ole aborigeene nimetanud mitte ainult “mustadeks” või “mustanahalisteks”
(black), vaid kasutanud neile viitamisel ka selliseid omadussõnu nagu
“õel, räpane, sünge, vihane, kuri, autundeta ja surmataoline (death-like)”.3
3. Uskumus, et indiviidi identiteet sõltub läbinisti tema kollektiivsest identiteedist. Indiviidid väljendavad vaid selle grupi kultuurilisi, psühholoogilisi, vaimseid ja teisi iseloomulikke tunnuseid, kuhu nad rassiliselt

1

Todorov, T. 1999. Race and Racism. – Theories of Race and Racism: Reader.
Ed. J. Solomos. Florence: Routledge, pp. 64–66. [Edaspidi Todorov 1999]
2
Todorov 1999, p. 64.
3
Pattel-Gray, A. 1999. The Hard Truth: White Secrets, Black Realities. –
Australian Feminist Studies, 30, p. 260. [Edaspidi Pattel-Gray 1999]
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kuuluvad. Ükski individuaalne iseloomujoon ei tee neid sõltumatuks nende rassikuuluvusest.4
4. Usk, et eksisteerib nii rasside hierarhia kui ka sellega kooskõlas olev
väärtuste hierarhia. Seejuures ei ole ülemale rassile omased väärtused
alamatele rassidele kättesaadavad. Näiteks uskusid Euroopa päritolu austraallased valge rassi ülimusse, kuna valgenahalistel väideti olevat kõrgem
intellekt ja neid peeti vapramaks. Kõiki mittevalge rassi esindajaid hinnati valge rassi mõõdupuu järgi.5
Rassieristust tuleb paratamatult kasutada igat liiki ühiskonnas, ka mitterassistlikes. Mitterassistlikes ühiskondades aga ei kasutata selliseid rassi tähistavaid väljendeid diskrimineerivalt. Näiteks tänapäeva Ameerika Ühendriikides eristatakse peamiste rassiliste rühmitustena Põhja-Ameerika põlisrahvaid kui Ameerika indiaanlasi või Alaska põliselanikke (Alaskan Natives);
Kaug-Idast või Kagu-Aasiast pärit inimesi kui aasialasi, Kesk- ja LõunaAafrika päritolu inimesi kui mustanahalisi (Blacks); Euroopa ja PõhjaAafrika rahvaste järeltulijaid kui valgeid või kaukaaslasi (Caucasians) ning
Hispaania, Ladina- või Lõuna-Ameerika päritolu inimesi tähistatakse mõistega Hispanic.6 Kui selliseid väljendeid kasutatakse kirjeldavalt ja need ei
diskrimineeri kedagi, pole tegemist rassistlike hoiakute ja käitumise ega ka
rassismiga.7
5. Rassistlike uskumuste poliitiline elluviimine. Ideoloogilise rassismi järgijad mitte üksnes ei usu, et eelmainitud uskumused kirjeldavad inimühiskonda ja maailma realistlikult, vaid püüavad poliitilise tegevuse teel maailma nende rassistlike uskumustega kooskõlla viia.
Uurides kristlike uskumuste ja kirikute rolli rassistlike režiimide ja ühiskondlike kordade toetamisel, jäävad paratamatult vaatluse alt välja üksikud
valgenahaliste ülimuslikkust väljendavad liikumised ja rühmitused, nagu

4

Rassismivastasus rõhutab üldjuhul individuaalse identiteedi sõltumatust kollektiivsest identiteedist. Näiteks Martin Luther King (1929–1968) ütles oma kuulsas 16.
aprillil 1963. aastal peetud kõnes “Mul on üks unistus” järgmist: “Mul on unistus, et
mu neli väikest last elavad ühel päeval riigis, kus neid ei hinnata mitte nende nahavärvi, vaid nende iseloomuomaduste järgi.” Kõne eestikeelset tõlget võib lugeda
USA saatkonna kodulehelt:
<http://estonian.estonia.usembassy.gov/root/pdfs/ajaloolised-dokumendid/martinluther-king-juunior.pdf>, (29.03.2010).
5
Pattel-Gray 1999, p. 259.
6
Banton, M. 1999. The Idiom of Race: A critique of presentism. – Theories of
Race and Racism: Reader. Ed. J. Solomos. Florence: Routledge, p. 59.
7
Piir, mille ületamisest alates tuleks pidada diskrimineerivaks näiteks rassierinevuste kasutamist ajakirjanduslikes anekdootides, ei ole objektiivne, vaid kultuuriline. Teisisõnu sõltub see sellest, millest alates ühiskond peab nalja diskrimineerivaks
või vastav rassiline grupp ise tunneb end diskrimineerituna.
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näiteks Ku Klux Klan, mis ei ole ühiskonnakorda tervikuna olulisel määral
mõjutanud.
Valitsuskorraga seotud rassismi puhul on oluline eristada ühiskonnas leiduvaid rassistlikke hoiakuid ja käitumist valitsuse edendatavast poliitilisest
rassismist. Valitsus võib taotleda rassilist hävitamist, teatud territooriumi
etnilist puhastamist, orjapidamist, sunniviisilist segregatsiooni või sunduslikku assimilatsiooni ning muud taolist poliitikat, mille otseseks eesmärgiks
või paratamatuks kaasnähtuseks on rassiline diskrimineerimine. Kuid ka
sellisel juhul, mil valitsus ei edenda rassipoliitikat, võib ühiskonnas, kultuuris ja majanduses leiduda palju rassistlikke hoiakuid ja käitumist. Teatud
määral võib rassilisi eelarvamusi ja stereotüüpe, rassilisi uskumusi ja müüte
esineda televisioonis, filmides ja trükiväljaannetes, kuid juhul, mil riik neisse
ei sekku ei positiivselt ega negatiivselt, tuleks neid pidada lihtsalt rassistlike
hoiakute, mitte ideoloogilise rassismi ilminguks ühiskonnas.
Tänapäeva Ameerika Ühendriikides on rassistlik poliitika jäänud ajalukku, ent rassilist diskrimineerimist töökohal, hariduses ja teistel aladel eksisteerib mingil määral endiselt. Mitmerassilises ühiskonnas võib mittepoliitilise rassilise diskrimineerimise täielik kõrvaldamine olla utoopiline, saavutamatu eesmärk ja ideaal. Seetõttu on mõistetav, miks enamik ameeriklasi
peab ühiskonnas leiduvat rassilist diskrimineerimist endiselt paheks, kuid
nad on sügavalt eri meelt, kas ühiskonnas, kultuuris ja majanduses leiduva
rassilise diskrimineerimise suhtes üldse peaks midagi ette võtma või saakski
seda teha. Teisisõnu on inimesed eri meelt rassilise ebavõrdsuse tegelike
põhjuste suhtes. Kui rassiline ebavõrdsus arvatakse tulenevat inimese enda
tegematajätmistest, mitte ühiskonnaelu korraldusest, siis ei peagi lahendusi
rassilisele ebavõrdsusele otsima valitsus ega riik.8 Nii võib juhtuda, et mitterassistlikus riigis leidub endiselt olulisel määral rassilist ebavõrdsust.
Kuidas suhtub kristlus sellisesse ühiskonnakorraldusse, kus erinevate rasside esindajad on ebavõrdses seisus? Nii nagu teistes maailmareligioonides
puudub ka kristluses oma normatiivne ja ainuõige arusaam valitsemiskorrast,
mistõttu ei mõista kristlus olemuslikult rassistlikku valitsuskorda hukka ega
kiida ka heaks. Kristlikud pühad kirjad ja uskumused võivad innustada inimesi samavõrd edendama rahu kui ka kasutama usuliselt õigustatud vägivalda. Samamoodi võib kristlusest inspireerituna pooldada nii egalitarismi9
kui ka õigustada ühiskondlikku, majanduslikku ja poliitilist ebavõrdsust.

8

Hinojosa, V. J.; Park, J. Z. 2004. Religion and the Paradox of Racial Inequality
Attitudes. – Journal for the Scientific Study of Religion, 2, p. 229.
9
Egalitarism väljendab maailmavaadet, mille puhul usutakse inimeste sünnipärasesse võrdsusesse. Mõõdukal kujul pooldatakse inimeste võrdset kohtlemist seaduste
ees (seaduslikku võrdsust) ning võrdseid poliitilisi õigusi ja vabadusi (poliitilist
võrdsust). Radikaalsem egalitarism võib taotleda gruppide võrdset kohtlemist sõltu-
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Viis, kuidas kristlikud uskumused teatud ühiskonnas toimivad, sõltub sellest, millise ühiskonna ja millise kristlusega on tegemist. Traditsioonilised
agraarühiskonnad (st tööstusühiskonna-eelsed ühiskonnad) olid kõikjal maailmas ühtaegu nii usulised ühiskonnad kui ka sotsiaalsel, majanduslikul ja
poliitilisel ebavõrdsusel (elitarismil)10 põhinevad ühiskonnad.
Läänekristlike traditsiooniliste ühiskondade suurimaks ajalooliseks eripäraks on olnud tugev religiooni ja ühiskondliku korra kooskõla. Keskajal oli
roomakatoliku kirik läänekristliku universumi üheks ja ainsaks religiooniks.
Nii nagu roomakatoliku kirik samastus kristliku universumiga, nii samastusid hiljem reformatsioonijärgsed riigikirikud maiste valitsejate võimu ja ka
territooriumiga, kus valitsejad oma võimu teostasid. Ühel või teisel moel
olid maine ja vaimne võim seotud. Üldistades võib öelda, et enne reformatsiooni kontrollis kirik pigem maist võimu ja pärast reformatsiooni kontrollis
maine võim pigem kirikut.11 19. sajandini püsis läänemaailmas kiriku ja riigi
tihe liit ning umbes sama ajani peeti ka orjapidamist ühiskonna ja majandamise loomupäraseks osaks.
Kui kristlus kahe aastatuhande eest maailmareligioonina alguse sai, olid
maailmas ühiskondlik ebavõrdsus ja orjapidamine üldlevinud, tavalised,
tunnustatud ning õigekspeetavad. Seetõttu, kui kristlusest sai 4. sajandil
Rooma impeeriumis usulis-poliitilise süsteemi osa, ei toonud kristlus sellesse
süsteemi orjapidamist kaasa ega olnud orjapidamine ilmtingimata osa kristliku ühiskonna arusaamast.
Ühiskond, milles kristlik kirik tegutseb, mõjutab alati suuremal või vähemal määral kirikuliikmete uskumusi ja väärtusi. Iseäranis tugev on ühiskondlike väärtuste mõju loomulikult juhul, mil kristlusest saab terve ühiskonna, kultuuri või universumi usk. Nii võib väita, et mida tihedamalt oli
kristlik kirik seotud olemuslikult ebavõrdsusel põhineva ühiskonnaga, seda
enam täitis ka kristlus ebavõrdsuse õigustaja rolli.
Ühiskondlikud väärtused, hoiakud, tavad ja arusaamad mõjutavad kirikut
ka siis, kui see ei ole üleüldse valitsusega seotud. Näiteks Ameerika Ühendriikides ei ole föderatiivtasandil kunagi riigikirikut olnud, kuid kristlikud
denominatsioonid on olnud sellegipoolest sekulaarse (mitteusulise, ilmaliku)
mata rassist, kultuuritaustast või soost, pooldada heaolu suhteliselt võrdset jaotuvust
või võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamist ka töökohal ja perekonnas.
10
Elitarism, mille kohaselt ühiskond jaguneb eristaatuse, kohustuste, privileegide
ja õigustega eliidiks ning massiks, on egalitarismi vastandmõiste (vt eelmine joonealune märkus). Traditsioonilistes ühiskondades oli valdavaks uskumus, et inimesed
on ebavõrdsed juba sünnilt, mistõttu nad on õigustatult ebavõrdsed ka kõiges muus:
nii eluvõimaluste kui ka heaolu (ehk tagajärgede) poolest, nii staatuselt kui võimult,
nii inimeste kui Jumala ees.
11
Kilp, A. 2007. Religiooni kahepalgeline roll rahvusvahelistes konfliktides. –
KVÜÕA toimetised, 8. Tartu: TÜ Kirjastus, lk 31–59.
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kultuuri väärtushinnangutest mõjutatud.12 USA kodusõja-eelsed lõunaosariikide kirikud ei vastandunud oma hoiakutes üldjuhul sealsetes ühiskondades
leiduva orjapidamisega. Põhjaosariikides seadsid orjapidamise küsimärgi
alla nii ühiskond kui ka kirik. Nii põhja- kui lõunaosariikides levinud tava
eristada inimesi rasside põhjal on mõjutanud olulisel määral nii organiseerunud kirikute struktuuri kui ka usulisi tundeid ja usu mõtestamist.13
19. sajandi alguse lõunaosariikides võisid kirikud ka lihtsalt kohaneda orjapidamise ühiskondliku olemasoluga, kuna kirikutel oli vaja hoida häid
suhteid nii maiste võimude kui ka ühiskonnaga laiemalt14. 1830. aastateks
suurenes lõunaosariikides ühiskondlik pinge, arutelud orjapidamise üle muutusid ägedamaks, protestantlikes kirikutes suurenes usulise orjapidamise
pooldajate aktiivsus ning usulised õigustused andsid aluse orjapidamist
pooldavale sekulaarsele diskursusele15. Varem olid sealsed protestandid
eelistanud pigem mitte sekkuda ühiskondlikesse asjadesse ning orjapidamise
teemat vältida, kuna see kuulus ühiskondlike teemade (civil matter) hulka16.
Lõunaosariikide kirikud võisid olemasolevat korda toetada aktiivselt või
passiivselt, kuid nad olid oma ühiskonna lahutamatu osa ning nende panus
lõunaosariikide poolel enne USA kodusõda oli oluline17.
Kui eristada kristlikke usuühendusi sotsioloogilise organisatsiooni tüübi
järgi, võib väita, et kiriku-tüüpi kristlus on sekulaarsele ühiskonnale ja selle
väärtustele ning riigile oluliselt lähemal kui sekti-tüüpi kristlus. Ernst
Troeltschi väitel on kirik valdavalt konservatiivne organisatsioon, mis “aktsepteerib teatud määral sekulaarset korda“, soovib hõlmata kõiki inimühiskonna ja -elu valdkondi, muutub olemasoleva sotsiaalse korra lahutamatuks
osaks – nii selle alalhoidjaks kui ka määratlejaks. Sektid seevastu ei taotle
võimu maailma üle, nad eelistavad hoiduda üldisest ühiskonnaelust ning on
tavaliselt seotud nii riigi kui ühiskonnaga vastanduvate madalamate klassidega.18 Traditsioonilises lääne ühiskonnas oli valdavaks ühiskondlike väärtustega kohanduv kiriku-tüüpi kristlus, mis aga ei tähenda, et kirikud ei oleks
mingil määral ka ise ühiskondlikke väärtusi mõtestanud ja neid omakorda
mõjutanud. Sektilaadne kristlus, olgu reformatsioonijärgsetes kristlikes ühis12

Kelsey, G. D. 1952. Racial Patterns and the Churches. – Theology Today, 1,
p. 68. [Edaspidi Kelsey 1952]
13
Kelsey 1952, p. 69.
14
Smith, R. D. 1994. Slavery, Secession, and Southern Protestant Shifts on the
Authority of the State. – Journal of Church and State, 1, p. 262. [Edaspidi Smith
1994]
15
Smith 1994, p. 269.
16
Ibid., p. 262.
17
Ibid., p. 261.
18
Troeltsch, E. 1995 [1931]. Sect-Type and Church-Type Contrasted. – Sociology
and Religion: A Collection of Readings. Ed. Andrew M. Greeley. New York:
HarperCollins College Publishers, p. 279.
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kondades või esimeste sajandite Rooma impeeriumis, tõmbas aga selge piiri
oma koguduste ja ümbritseva ühiskonna vahele. Sel moel suutsid sektid
paremini järgida ja alal hoida ühiskonnaga vastuolus olevaid väärtushinnanguid.
Moderniseerumise – traditsioonilisest agraarühiskonnast nüüdisaegsele
tööstusühiskonnale ülemineku ehk nüüdisajastumise – protsesside tulemusena tekkis kolmandat tüüpi sotsioloogiline usuorganisatsioon denominatsioon
(lähim eestikeelne vaste võiks olla usuline vabaühendus)19. Samamoodi nagu
sektid, keskenduvad ka denominatsioonid täiskasvanute usulisele pöördumisele ja indiviidi usulisele valikule. Erinevalt kirikutest ei poolda denominatsioonid pigem seda, kui usulise kuuluvuse aluseks on etniline, kultuuriline
või poliitiline traditsioon või identiteet. Nii nagu kirikud, ei vastandu ka
denominatsioonid riigi ja ühiskonnaga.
Moderniseerumisprotsessid on aidanud muuta ka traditsioonilisi kirikuid
denominatsioonidega sarnaseks. Kõik peamised traditsioonilised kristlikud
kirikud – anglikaani, katoliku, luteri ja õigeusu kirik – on viimastel sajanditel
ja kümnenditel järjest enam tunnustanud usuvabadust ning inimese vaba
tahet ja valikut usulise kuuluvuse aluspõhimõttena. Kui traditsioonilistes
ühiskondades toimisid nad ühiskondliku usu valvuritena, siis praegu võib
neid mõtestada ühena ühiskondlikest vabatahtlikest ühendustest, huvi- või
survegruppidest.
Kui ühiskonna arenedes on traditsiooniliste kirikute seotus sekulaarse riigiga oluliselt nõrgenenud, siis võiks oletada, et kirikute väärtused võiksid
praegu olla ühiskonna väärtustest sõltumatud ja neist erineda. Kuid nii nagu
kõrgemalt arenenud ühiskonnad on tavaliselt sekulaarsemate väärtushoiakutega, kipuvad ka kirikud sellistes ühiskondades olema usuliselt sekulaarsemad, sekulariseeruma seesmiselt (internal secularization) ehk hülgama järjest enam üleloomulikke, transtsendentseid ja teistlikke uskumusi ning inimelu ja maailma mõtestamise viise.20 Kirikus esinevad ja kiriku edendatavad
väärtused muutuvad seega olulisel määral koos ühiskondlike väärtuste muutumisega.
Et traditsioonilised ühiskonnad olid oluliselt rohkem usulised kui arenenud ühiskonnad, on mõistetav, miks sotsiaalne või poliitiline sallimatus nendes oli samuti usuliselt mõtestatud ja põhjendatud. Kristlikust keskajast võib
leida näiteid juudi-, islami- või mustanahaliste-vastasusest, kuid erinevad
traditsioonilised sallimatuse vormid koondati terviklikumaks ideoloogiliseks

19

Bruce, S. 1999. Choice and Religion: A Critique of Rational Choice Theory.
Oxford: Oxford University Press, p. 7.
20
Vt Norris, P.; Inglehart, R. 2004. Sacred and Secular: Religion and Politics
Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.
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rassismiks alles 18. sajandi lõpus21. Järgnevad neli ajalooperioodi näitavad,
kuidas kiriku iseseisva mõju languse ning sekulaarsete riikide võimu, sekulaarse teaduse ja natsionalismi mõju kasvades jõuti järk-järgult lähemale
ideoloogilisele rassismile.
1. Kuni ristisõdadeni oli maiste valitsejate võim läänekristlikus kultuuriruumis suhteliselt nõrk ning ühiskondlikuks ideaaliks oli ühine kristlik universum, mis pidi kohtlema kõiki kristlasi vaimselt võrdselt. Toonane kristlik
ühiskond oli kindlasti kõike muud kui salliv, kuid sallimatuse sihtmärkideks
olid eelkõige ühiskonnasisesed vastased (nt juudid ja hereetikud) või välised
vastased (nt uskmatud ja moslemid)22. Seega polnud vastased erinevat nahavärvi inimesed. Peamiseks ühiskondlikuks eesmärgiks oli laiendada Kristuse
valitsemisala ja kristlikku universumit, mistõttu oli kristlusesse pöördumise
võimalus avatud igale uskmatule, moslemile või juudile. Rassierinevusi pandi küll tähele ja võeti ka arvesse, kuid rass polnud veel kuigivõrd oluline
argument omaette.
Vana Testamendi loo põhjal Noa kolmest pojast usuti, et inimkond jaotub
kolme erinevasse rassi (tänapäeval nimetaksime neid valgeteks, mustanahalisteks ja asiaatideks)23. Juudid usuti olevat Seemi, Euroopa rahvad Jaafeti
ning mustanahalised Aafrika rahvad Noa kolmanda poja Haami järeltulijad.
Viimased olid juba ainuüksnes oma rassipäritolu tõttu ette määratud saama
osa Haami poja Kaanani needusest ja olema “oma vendadele sulaste sulaseks” (1Ms 9:25)24. Noa poegade lugu väljendas nii Euroopa kristlaste paremust juutide ees kui ka valgenahaliste ülimuslikkust mustanahaliste üle,
samuti Jumala tahet ja loomuseadust.
Kristlik rassisüsteem ei jõudnud aga esimesel aastatuhandel areneda kuigi
kaugele, kuna läänekristlus levis sel ajal veel vaid Euroopa valgenahaliste
rahvaste seas, kes üksteise järel liideti Jaafeti järeltulijate sekka. Ka polnud
tol ajal veel kombeks mõelda orjaks olemisest kui vaid ühte või teatud rassi
kuuluvate inimeste elusaatusest. Ühiskonna ideaaliks, mille suunas aitasid
Lääne-Euroopas liikuda nii kirik kui ka maised valitsejad, oli endiselt kristlikel alustel põhinev ühiskond, mille järgi olid kõik inimolendid vaimselt
21

Wolfe, P. 2006. Settler colonialism and the elimination of the native. – Journal
of Genocide Research, 4, p. 387. [Edaspidi Wolfe 2006]
22
Peamised moslemitest vastased olid maurid, saratseenid ja türklased.
Hesse, B. 2007. Racialized modernity: An analytics of white mythologies. –
Ethnic and Racial Studies, 4, p. 647. [Edaspidi Hesse 2007]
23
Goldschmidt, H. 2004. Introduction: Race, Nation, and Religion. – Race, Nation
and Religion in the Americas. Eds. Henry Goldschmidt, Elizabeth McAlister. Oxford: Oxford University Press, p. 13. [Edaspidi Goldschmidt 2004]
24
Bales, K.; Trodd, Z.; Williamson, A. K. 2009. Modern Slavery: The Secret
World of 27 Million People. Oxford: Oneworld Publications, p. 5. [Edaspidi Bales,
Trodd, Williamson 2009]
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võrdsed25. Inimesed võisid reaalses elus olla kas või kuningad ja keisrid,
kuid Jumala ees olid nad kõigi teiste kirikuliikmetega võrdsed.
2. Ristisõdade ajal allutati uusi alasid ja rahvaid ning ristisõdade taustaks oli järjepidev maiste valitsejate võimu kasv ja suurenev iseseisvumine
kiriku ülemvõimust. Bütsantsis, kus kirik sõltus tugevast keisrivõimust, oli
orjapidamine laialt levinud juba esimesel aastatuhandel. Bütsantsi majandus
toetus suurel määral ühiskonnas kehtestatud orjapidamisele, millele oli andnud õigustuse ja heakskiidu kiriku juhtkond.26 Lääne-Euroopas sai orjakauplemine olulise hoo sisse aga alles ristisõdade ajal, mil tekkisid suuremad
orjaturud Genfis, Veneetsias ja Verdunis27. Maiste valitsejate võimu kasvades suurenes ka nende võim otsustada selle üle, kes kuulub ühiskonda ja kes
mitte28. Varem oli kirik mõistnud hukka kristlaste müümist orjaks, kuid aktsepteerinud orjapidamist kui ühiskondlikku institutsiooni. Ka hiliskeskajal
oli kristlik usk peamine vahend, mille abil midagi õigustada või hukka mõista – bioloogilise ja teadusliku rassilise allutamise õigustamiseni jõuti ju alles
palju sajandeid hiljem. Seetõttu pidi iga uue rahvuse allutamise või orjastamise õigustamiseks leiduma ka mingi kindel Jumala tegu, mis väljendas
tema tahet.29
Kui 15. sajandil hakkasid eurooplaste impeeriumid laienema Aafrikasse
ja Ameerikasse ning sajand hiljem asutati kolooniaid Aasia aladele, jätkas
kirik ka siis orjapidamise toetamist30. Mida enam allutati alasid väljaspool
Euroopat, seda enam kandus rõhuasetus usulistelt erinevustelt rassilistele
erinevustele. Nüüd võis rassiline erinevus õigustada erikohtlemist ka siis, kui
isikud või rahvad olid kristlusesse pöördunud.31 16.–19. sajandini võis seetõttu olla täiesti loomulik, et inimene on ainuüksi oma nahavärvi tõttu kristliku orjapidaja kristlik ori kristlikus ühiskonnas.
3. 18. sajandi valgustusajal tekkis John Locke’ist, Voltaire’ist ja mitmetest teistest filosoofilistest mõtlejatest inspireeritud kristlik humanism, mis

25

Levy, G. 2006. Considerations on the connections between race, politics, economics, and genocide. – Journal of Genocide Research, 2, p. 137. [Edaspidi Levy
2006]
26
Bales, Trodd, Williamson 2009, p. 4.
27
Bales, Trodd, Williamson 2009, p. 5.
28
Levy 2006, p. 137.
29
Fredrickson, G. M. 2002. Racism: A Short History. Princeton: Princeton
University Press, p. 46.
30
Bales, Trodd, Williamson 2009, p. 5; Cannon, K. G. 2008. Christian Imperialism and The Transatlantic Slave Trade. – Journal of Feminist Studies in Religion, 1,
p. 127. [Edaspidi Cannon 2008]
31
Goldschmidt 2004, p. 13.
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taas kord eeldas kogu inimkonna loomupärast ühtsust32. Humanistid olid
veendunud, et kõik inimesed, sõltumata oma rassikuuluvusest, on arenguvõimelised ning võivad seetõttu saada osa valgenahaliste kristliku tsivilisatsiooni hüvedest ja saavutustest. Kui ka mõned rassid ja rahvad elasid veel
metslastena, ei mõtestatud seda alalise, muutumatu ja parandamatu olukorrana, vaid pigem arengufaasina. Rassilisi erinevusi mõtestati monogeneesi
vaatenurgast, mille kohaselt usuti, et kõigil inimrassidel on ühtne päritolu.33
4. Rassi mõtestamine muutus radikaalselt 19. sajandil, mil seniolematul
määral allutati koloniaalvõimule põlisrahvaid väljaspool Euroopat. Poliitikas said domineerivateks kas liberaalne või konservatiivne rahvuslus (viimane eelkõige absoluutsetes või konstitutsioonilistes monarhiates) ning rassilisi erinevusi hakati mõtestama üha enam bioloogiliselt ja teaduslikult.
Rahvusriikide teke muutis ka riigi ja kiriku suhteid. Riikidevaheline (ehk
rahvusvaheline) poliitika oli muutunud paavstivõimust sõltumatuks juba
pärast Vestfaali rahu (1648). Rahvusriikluse edasine areng aga suurendas
riigi autonoomiat kirikust veelgi. Traditsiooniliste kirikute autoriteet ühiskonnaelus ja poliitikas vähenes – kirik kaotas mõju koolihariduse ja teaduse
üle ning poliitilist kogukonda mõtestati nüüd lähtuvalt rahvusest ja kodanikest, mitte Jumalast ja kirikust. Kristlik usk oli endiselt oluline, kuid nüüd
mitte ettekirjutusi tegeva ja õigustava kirikuna, vaid rahvus- või kultuurkristluse vormis. Rahvusluse üldine võidukäik pigem suurendas usulist vaimustust Euroopa ühiskondades, ehkki traditsiooniliste kirikute iseseisev mõju
samal ajal vähenes.
19. sajandi keskpaigaks mõtestati rassierinevusi juba peamiselt teaduslikult ja bioloogiliselt ning selle järgi oletati ka rasside polügeneetilist põlvnemist34. Teaduslikust rassiteooriast inspireerituna hakati peagi ka uskuma,
et rahvusühiskonnad peavadki koosnema rassidest, millest igaühel on oma
iseloomulikud tunnused, ning et mõned rassid on loomupäraselt ülemad ja
teised alamad35. Kõik maailma rahvad arvati kuuluvat erinevatesse rassidesse, bioloogilised erinevused rasside vahel usuti olevat olemuslikud ja muudetamatud. Arvati, et rassierinevused väljendavad iga rassi algupära, loomust
ja ettemääratud elusaatust.36

32

Anderson, K.; Perrin, C. 2008. How race became everything: Australia and
polygenism. – Ethnic and Racial Studies, 5, pp. 963, 964. [Edaspidi Anderson,
Perrin 2008]
33
Anderson, Perrin 2008, p. 963.
34
Erinevalt traditsioonilisest piibellikust narratiivist, mille järgi inimkond põlvneb
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Euroopa riikide koloniaalvõimu laienemist 19. sajandi teisel poolel õigustati sellega, et rahvuskristlastest valgeid eurooplasi peeti nii bioloogiliselt kui
ka tsivilisatsiooni poolest ülimuslikumaks37.

2. RASSISM MAJANDUSLIKEL EESMÄRKIDEL
Mingis vormis orjapidamine oli loomulik osa majandusest pea kõikjal maailmas kuni 19. sajandini. Põhja-Ameerika majandus sõltus sealsest, 17. sajandi keskpaigast kuni 19. sajandi keskpaigani kestnud orjapidamisest palju
rohkem kui majandus Lõuna-Aafrika aladel, kus orjade tööjõudu kasutati
olulisel määral vaid Kaplinna vahetus ümbruskonnas38. Kolmest vaatlusalusest Austraalia riigist kasutati aborigeene tootmises kõige vähem.
Veel Ameerika Ühendriikide rajamise ajal samastus enamiku valgenahaliste jaoks mõiste inimesed valgenahalistega, tegelik majanduselu sõltus
olulisel määral orjapidamisest ning föderaalriik moodustati põhjaosariikide
kodanluse ja lõunaosariikide orjapidajatest aristokraatia vahelise kokkuleppena39. Mustanahalised kuulusid vallasvara teatud kategooriasse ning neil
polnud mingit õigustatud osa poliitilistes protsessides40. Enamik kristlikke
denominatsioone õigustas orjapidamist ühiskondliku institutsioonina ning
püüdis hoiduda orjade ristimisest või laulatamisest. Majanduslikel kaalutlustel võidi orjade lapsi eraldada nende emadest või tühistada tavaõiguse järgi
sõlmitud paarisuhe orjast mehe ja naise vahel juhul, kui orjapidajad soovisid
müüa partnereid eraldi.41
Ka orjapidamise lõpetamise põhjused olid suuresti majanduslikud. 19. sajandi keskpaigaks polnud orjapidamine enam kuigi tulutoov ettevõtluse
vorm. Mitmete põhjuste hulgas, miks orjapidamine Ameerika Ühendriikides
kaotati – näiteks lisaks tööstusrevolutsioonile ja nafta avastamisele –, oli üha
kasvav orja omahind. 1860. aastaks suutis vaid umbes 1,3% valgetest ameeriklastest lubada endale orja pidamist, kuna ühe terve noormehe hind oli
tõusnud juba 2000 dollarini.42
Varasemal ajal ei olnud aga mustanahalised orjad mitte ainult majanduslikult kasulikud, vaid ka ülimalt tulutoovad. Kui neist poleks saadud orjapidamise ajal suurt kasu ning nad poleks olnud üliodav tööjõud43, oleks neid
37
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ilmselt sunnitud reservaatidesse, nagu sunniti Ameerika põliselanikke, indiaanlasi.
Majanduslikest kaalutlustest põliselanike kohtlemisel lähtusid ka buurid
Lõuna-Aafrikas. Enne 19. sajandit tavatsesid buurid bušmaneid hävitada ja
neile jahti pidada, kuna neist polnud mingit majanduslikku kasu loota. Vilunud karjapidajatest hotentotid muudeti sulasteks.44 Bantusid oli aga lihtsalt
liiga palju, mistõttu allutati nad poliitiliselt45.
Rassismi majanduslik motivatsioon võib lisaks majanduslikule tootmisele
põhineda ka maa omandamise soovil. Kui valgenahalised uusasukad soovisid omandada maad, mida varem kasutasid põliselanikud, õigustasid nad
oma taotlust üldjuhul väitega, et nemad valgete inimestena on võimelised
maad palju efektiivsemalt ja tootvamalt kasutama. Nii Põhja-Ameerika indiaanlased kui Austraalia aborigeenid tõrjuti eemale oma põlistest elupaikadest õigustusega, et valged inimesed on suutelised maad ja loodust alistama,
põliselanikud aga mitte.
Sellised polügeneetilised uskumused rassierinevustest olid hõlpsaks vahendiks, millega õigustada koloniseeritud territooriumite omandamist46. Kui
varem said mustanahalised orjaks oma nahavärvi tõttu, siis Põhja-Ameerika
indiaanlasi ei aetud oma põlisaladelt minema mitte kui algupäraseid maaomanikke, vaid kui indiaanlasi47. Ka aborigeenide puhul leiti, et neil pole
oma rassitunnuste tõttu õigust maale, mida nad kasutasid. Kui Ameerika
indiaanlasi peeti enamasti ühe ja ühise inimliigi teatud variatsiooniks, siis
aborigeenid arvati olevat valgest inimesest täiesti erinevad, äärmiselt metsikud, võimetud muutuma, arenema ning arenenud ühiskonda sulanduma48.
Erinevalt Lõuna-Aafrikast muutusid Ameerika Ühendriigid ja Austraalia
aja jooksul ingliskeelseks asunikekultuuriks (settler culture), kuna sealsetest
ühiskondadest olid põliselanikud peaaegu välja tõrjutud.49 Majanduslik motivatsioon – usk majandusarengusse, eraomandisse ja kapitalistlikku kasumisse –, mida oli oluliselt kujundanud Lääne sekulariseerunud tsivilisat-
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sioon50, oli ülitugevaks kui mitte peamiseks tõukejõuks sellisel koloniaalterritooriumite hõivamisel ja uusasunike omakultuuri kehtestamisel.
Austraalia koloniseerimise algperioodil oli ka valgustusaja kristlikust
humanismist motiveeritud üksikuid üritusi tsiviliseerida Austraalia aborigeene, suunata neid kristlusesse ning innustada maad harima51. Ent 19. sajandi
lõpuks oli suurem osa Austraalia aborigeenidest oma territooriumist siiski
ilma jäetud. Maaomandamispoliitikat õigustati sotsiaaldarvinismiga, mille
kohaselt aborigeenide rass pidi niikuinii välja surema52. Et aborigeenid olid
väljasurev rass ja nende maa terra nullius (eikellegimaa), oli asunikel seaduslik õigus asuda neile aladele elama ilma, et oleks olnud vaja põliselanikega kokkuleppeid sõlmida53.
Austraalias, Lõuna-Aafrikas ja Ameerika Ühendriikides kasutati seega
erinevat majanduslikku loogikat ja ka rassistlikku poliitikat. Kõige arenenum
orjapidamissüsteem oli Ameerika Ühendriikides, kõige põhjalikum rassiline
segregatsioon Lõuna-Aafrikas. Austraalia eripäraks oli sunduslik aborigeenide laste eraldamine nende perekondadest, mida Austraalia valitsus ja paljud asunikud pidasid kõige tõhusamaks põliselanike kohtlemise viisiks.54
Seda võib pidada kultuuriliseks genotsiidiks aborigeenide vastu, kuna sel
moel võõrandati põliselanikud oma usust, keelest ja tavadest. Selline poliitika kulmineerus aastatel 1869–196955, mil Austraalia parlamendi seaduste
volitusel mitmed nn varastatud põlvkondade aborigeenide lapsed lahutati
oma perekonnast.56 Need lapsed olid sündinud aborigeenidest emade lastena,
kuid neid kasvatasid ja harisid valge ühiskonna mehed ja naised57. Nii võisid
aborigeenid küll tsiviliseeruda ja areneda, kuid mitte aborigeenidena ja
aborigeeni kultuuris.
Ka rassistliku poliitika rakendamise perioodid on kolmes riigis olnud erinevad. Ameerika Ühendriikides lõpetas kodusõda orjapidamise perioodi,
kodanikuõiguste liikumise segregatsiooniperiood lõppes umbes sajand
hiljem (1960. aastatel). Seejärel kaasati mustanahalised poliitiliselt küll
Ameerika ühiskonda, kuid majanduslikult ja kultuuriliselt jäid nad siiski
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eraldatuks58. Kuigi 1960. aastatel olid rassivastuolud USAs vähenemas, oli
Lõuna-Aafrika Vabariik veel väga jäigalt kõigis valdkondades rassiliselt
kihistunud59. Austraalia aborigeenid on aga erinevatel aegadel olnud ühiskonda kõige vähem kaasatud nii majanduslikult, poliitiliselt kui ka kultuuriliselt.

3. KRISTLIKE USKUMUSTE JA
PROTESTANTLIKU KIRIKU MÕJU
Kristlike uskumuste ja protestantliku kiriku mõju kohta rassipoliitikale võib
teha neli üldist tähelepanekut.
Esiteks võib väita, et kristlikud kirikud on suurel määral võtnud üle ühiskondlikult aktsepteeritud ideed või teinud need enda omaks. Et orjapidamine
oli traditsioonilistes ühiskondades levinud, sh ka piibli kirjutamise ajal, siis
pole imekspandav, et ka piibel ei nimeta orjapidamist otsesõnu patuks ega
kutsu üles orjapidamist inimsuhetest kõrvaldama. Samamoodi võib mõista
või loogiliseks pidada, et ka kristluse põhivoolud ei olnud kuni 19. sajandini
põhimõttekindlalt orjapidamise vastu. Kuni selle ajani usuti ühiskonnas, et
orjapidamine on “halb asi – orja jaoks”, teati, et on olemas “paremad ja halvemad orjapidajad, paremad ja halvemad kohad, kus olla ori, kuid vaid väga
vähesed pidasid orjapidamist institutsioonina ja mis tahes vormis ka valeks
ja kurjaks, mitte üksnes halvaks.”60
Hiljem on tekkinud küll kristlikke liikumisi ja rühmitusi, mis on orjapidamist, rassilist segregatsiooni või sunduslikku assimileerumist hukka
mõistnud, kuid ühelgi juhul pole kristluse pinnalt tekkinud jõudu, mis oleks
suutnud sellise rassistliku poliitika tekkimist ära hoida. Näiteks Austraalias
polnud kristlikel kirikutel ega organisatsioonidel piisavalt tahtmist ega mõju,
et mitte tunnustada eurooplaste soovi hõivata uusi territooriume61. Otse vastupidi, 18. ja 19. sajandil toetasid anglikaanid ja teised protestandid aborigeenide laste eraldamist oma vanematest, mis toimis maade hõivamise ühe
peamise poliitilise vahendina62. Isegi kui mõned aborigeenid pöördusid kristlusesse ja nende lapsed tsiviliseerusid, teenisid kristlikud uskumused ja
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euroopalikud väärtushinnangud koos ikkagi vaid üht eesmärki – aitasid tõrjuda aborigeene eemale nende põlisaladelt63.
Samamoodi õigustas religioon ka Ameerika Ühendriikides peamiselt kehtivat korda, mitte ühiskondlikke muutusi suurema rassilise võrdsuse suunas.
Alles siis, kui tekkis iseseisvusliikumine Briti trooni vastu, algasid arutelud
mustanahaliste staatuse ja inimeseks olemise üle. Kuni USA kodusõjani oli
orjapidamist pooldavatel kristlastel ja kirikutel oluliselt suurem usuline motivatsioon, nad toetusid rohkem piiblile ja selle sõnasõnalisele tõlgendamisele ning olid innukamad looma või kaitsma kristlikku ühiskonda (koos selles
toimiva orjapidamisega) kui orjapidamisvastased.64 Lisaks oli nende arusaam
kristlikust orjapidamisest ka sügavalt moraalne – nii orjad kui nende isandad
pidid olema head kristlased ning andma Jumalale ja Kristusele aru oma
tegudest.
Kui ka leidus kristlikke rühmitusi, kes kaldusid orjapidamist usuliselt
hukka mõistma, pidid nad oma usulised veendumused ühiskondliku tegelikkusega kooskõlla viima. Tegelikus elus vajasid nad ju ka hästitoimivaid suhteid erinevate ühiskonnakihtide ja valitsusega. Põhja-Ameerika protestantlikest kirikutest olid kveekerid esimesed, kes olid kõige enam ja järjepidevalt
orjapidamise vastu. 18. sajandi lõpuks pidasid nad orjapidamist küll patuseks
institutsiooniks, kuid tegelikkuses jäi kveekerite ühiskondlik mõju piiratuks,
kuna nende teine põhiveendumus – patsifism – innustas neid hoidma rahu
ühiskonnas.65
Teised, nagu lõunaosariikide metodistid ja mõned baptistid, alustasid aktiivse orjapidamisvastase kampaaniaga, innuka misjonitööga orjade seas
ning avalike avaldustega orjapidamise vastu. Ent 19. sajandi alguses tõmbusid nad sellisest tegevusest eemale ning kodusõja ajaks osalesid nad juba
aktiivselt ja avalikult orjapidamise eestvõitlejate poolel. Seega olid nad teinud kannapöörde.66
Poliitika mõju kristlusele oli Lõuna-Aafrikas ehk veelgi suurem kui
Ameerikas. Hollandlastest asunikud ei jõudnud Aafrikasse usuliselt õigustatud rassistlike ideedega. Rassistlikud ideed kinnitasid nende seas kanda alles
kolonialismi perioodil alates 18. sajandi teisest poolest ning kulmineerusid
rahvusluse tõusuga 19. sajandil. Samuti ei õigustatud tekkinud apartheidi67
63

Barta 2008, p. 529.
Genovese, E. D. 2004. King Solomon’s Dilemma – and the Confederacy’s. –
Southern Cultures, 4, p. 56. [Edaspidi Genovese 2004]
65
Bales, Trodd, Williamson 2009, p. 7; Jordan, R. 2007. The Dilemma of Quaker Pacifism in a Slaveholding Republic, 1833–1865. – Civil War History, 1, p. 6.
66
Najar, M. 2005. Meddling with Emancipation: Baptists, Authority, and the Rift
over Slavery in the Upper South. – Journal of the Early Republic, 2, p. 161.
67
Apartheid (afrikaani k eraldatus, lahutamine) oli rassieralduse poliitiline süsteem Lõuna-Aafrika Vabariigis.
64

226

ALAR KILP

juba olemasolevate neokalvinistlike õpetustega ega õigustanud seda institutsioonina ka Hollandi reformeeritud kirik. Apartheidi usuline õigustus võttis
teatud liiki kristliku natsionalismi kuju, mis ühendas religiooni ja rahvuse
rahvusideega ning oli sel moel apartheidi intellektuaalseks õigustuseks68.
Selline kristlik natsionalism toimis paindliku poliitilise religioonina, mida
tõlgendati järjepidevalt ümber vastavalt tegelikule poliitilisele olukorrale69.
Kui usuline rahvuslus sai ühiskonnas juba valdavaks, siis mõjutas see vähem või rohkem kõiki valgenahaliste kirikuid. Tavapäraselt seostatakse
Lõuna-Aafrika apartheidi algupära 19. sajandi Hollandi reformeeritud kirikus toimunud muudatustega70, kuid sarnaseid muutusi – võib-olla küll väiksemal määral – võib täheldada ka Lõuna-Aafrika ingliskeelsetes kirikutes.71
19. sajandi Ameerika Ühendriikides reageerisid kirikud üldisele orjapidamisvastaste hoiakute tõusule ühiskonnas. Samal ajal kohanesid LõunaAafrika protestantlikud kirikud oma ühiskonnas kasvava rassiteadvusega.72
Muutused olid vastupidised, kuid mõlemal juhul kohanesid kirikud ühiskonnas valitsevate meeleoludega.
Teiseks, teatud juhul on kirikute vastutus rassipoliitika eest siiski ka üsna
otseselt tuvastatav. Allan Boesak kirjutas 1983. aastal, et apartheidi olemasolu Lõuna-Aafrikas oli sõltunud kuni selle ajani ning sõltus ka tol hetkel
Reformeeritud Kirikute Maailmaliidu Lõuna-Aafrika Vabariigi liikmeskirikute teoloogilisest õigustusest73. Mainitud kirikud olid õigustanud apartheidi ja olid olnud otseselt tegevad apartheidi poliitika kujundamisel74.
Lisaks võib täheldada olemuslikke erinevusi kristlike usutraditsioonide
vahel. Kristlikud kirikud on erinenud üksteisest selle poolest, kuivõrd rassitundlikud on nad näiteks oma misjonitöös. Ladina-Ameerika katoliku kirik
innustas näiteks mustanahaliste pöördumist kristlusesse märksa enam kui
protestantism Lõuna-Aafrikas ja Põhja-Ameerikas.75 Katoliiklus püüdis innukamalt võita põliselanikke ja orje ristiusku ning oli rohkem pühendunud
inimeste vaimse võrdsuse ideele kui mainitud protestantismi põhivoolud,
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kelle arusaam kristlikust lunastusest oli välistavam ja elitaarsem76. Winthrop
Jordan on väitnud, et protestantlikel brittidel oli mustanahalisi oluliselt raskem võita ristiusku kui teisi rahvaid, kes neist rassitunnuste poolest vähem
erinesid77. Kui ka mustanahalised orjad ristiti, jäid nad oma nahavärvi tõttu
ikkagi orjaks. Kristlikke orje õpetati uskuma, et oma isandate teenimine on
nagu Jeesus Kristuse teenimine, mis nõuab ülimat hoolt ja ustavust Jumala
ees78. Ka siis, kui orjad ei võtnud kristlust vastu, tõlgendati nende olukorda
ikkagi kristliku maailmavaate alusel. Sel juhul olid nad neetud eluaegse orjaikkega erinevalt eurooplastest, kelle Jumal oli määranud alamaid rahvaid
valitsema ja ära kasutama.79
Kolmandaks, kristliku kiriku tegelik roll sõltub ka tema seotusest sotsiaalsete klassidega. Üks mustanahaliste vabastusliikumise juhtivaid aktiviste Ameerika Ühendriikides, Nation of Islam’i juht Malcolm X (1925–
1961), pidas kristlust valgenahaliste ülimuslikkuse ja lääneliku imperialismi
selgrooks, islamit aga loomupäraseks rõhutute ja mustanahaliste tõeliseks
religiooniks80. Tema kriitiline hoiak kristluse suhtes oli samavõrd arusaadav
mustanahalise indiviidi jaoks Ameerika Ühendriikide tingimustes kui Karl
Marxi kriitiline suhtumine riigikirikusse Preisimaal. Kui mõnes teises ühiskonnas täidab kehtestatud religiooni funktsiooni islam või budism, võib vabastusideoloogiaks osutuda samahästi ka kristlus. Seega ei sõltu sotsiaalpoliitiline rõhumine niivõrd kristluse rassilisest hoiakust või õpetusest, kuivõrd kiriku poliitilistest sidemetest.81 Erinevalt Marxi-aegsest Preisimaast,
kus riigis valitses üks domineeriv usk, on Ameerika Ühendriigid oma ajaloos
olnud aga föderatiivtasandil ilma riigikiriku süsteemita. Usulise pluralismi
tõttu pole USA ajaloos sotsiaalpoliitilised erimeelsused omandanud niivõrd
uskudevahelise või kiriku ja riigi vahelise vastandumise kuju nagu näiteks
katoliiklusega vastandumine 19. sajandi lõpu Preisimaal ja Prantsusmaal.
Ameerika Ühendriikides sai aga tekkida ka mustanahaliste kristlik vabastusliikumine. Iseäranis tugev oli kristlik motivatsioon 1950. ja 1960. aastate
kodanikuõiguste liikumises, seda eriti keskklassi kuuluvate mustanahaliste
seas, kelle lootuseks oli saada ühel päeval osa n-ö Ameerika unistusest. Seega püüdsid nad kristliku traditsiooni abiga saavutada paremat positsiooni
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kristlikus ühiskonnas, kus varem oli kristlikult põhjendatud nende halvemat
staatust82.
Ehkki Ameerika Ühendriikides pole riik ja kirik omavahel otseselt seotud, võimendub religiooni roll juhul, kui majanduslikult ja poliitiliselt halvemas olukorras olev grupp on samal ajal ka n-ö rassiliselt allutatud teine.
Domineeriva grupi jaoks toimib nende religioon üldjuhul status quo õigustajana.83 Kuid sama usutraditsioon võib rõhutute tõlgenduses muutuda ka allutatud grupi vabastusideoloogiaks. Paljude USA ja Lõuna-Aafrika mustanahaliste kristlaste usulised veendumused olid tihedalt seotud nende poliitiliste
püüdluste ja võitlusega, mistõttu sai nende jaoks kristlusest tõhus vahend
võitluses ebaõigluse vastu ja täiemahulise vabastamise eest84.
Viimaks, usulised erimeelsused sarnanevad sekulaarsete ideoloogiliste
erimeelsustega, mistõttu võivad usutraditsioonid olla ühiskondliku suhtumise
poolest samavõrd lõhenenud, nagu seda on poliitilised ideoloogiad. Sekulaarsel alal vastanduvad arusaamad ühiskondlikust ja majanduslikust õiglusest, võimusuhetest, indiviidi vabadusest ja riigi ühiskondlikust vastutusest.
Iseäranis juhul, mil usuline, sotsiaalne ja rassiline identiteet langevad kokku,
võib usuline õigluse, staatuse ja õiguste vastandumine meenutada sekulaarset
poliitilist vastandumist. Nii nagu sekulaarses poliitikas seisid orjapidamise
vastased vastakuti orjapidamist pooldavate poliitikute ja valitsustega, nii tuli
ka usuliselt motiveeritud orjapidamise vastastel võidelda samal ajal nii sekulaarsete kui usuliste vastastega. Seejuures võisid vastased olla ka samast
usutraditsioonist ja sama kiriku liikmed. Seega võib motivatsioon kas rassismi poolt või vastu olla nii usuline kui ka sekulaarne. Kristliku orjapidamise, segregatsiooni, feminismi või vabastusliikumise pooldaja ei pruugi kuigivõrd erineda samasuguse poliitilise motivatsiooniga sekulaarsest aktivistist. Nii usulises kui sekulaarses vastandumises käib võitlus ka selle pärast,
kuidas oma seisukohti toetada autoriteetsete tekstide ja traditsioonidega.

4. RASSISUHTED PIIBLITÕLGENDUSES
Paulus ütleb kirjas galaatlastele: “Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin
orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses
Jeesuses” (Gl 3:28). Nii on lihtne järeldada, et vähemalt Kristuse lunastustöö
kaudu on tulevases taevariigis – või niivõrd, kuivõrd see on vaimselt ja
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mõtteliselt juba inimühiskonnas realiseerunud – klasside-, rasside-, rahvusteja sugudevahelised erinevused ületatud85.
Piibli järgi olid inimesed võrdsed Eedeni aias ehk kõige alguses. Samamoodi on inimesed võrdsed ka viimsepäeva kohtus ehk kõige lõpus. Vahepealse patuse inimliku aja ja olukorra kohta pakub piibel aga rohkem materjali ebavõrdsuse ja orjapidamise pooldajatele kui nende vastastele.
Piibel ei nimeta orjapidamist kusagil otseselt patuks. Jumala leping
Aabrahamiga hõlmas ka orje, kes olid “võõrastelt raha eest ostetud” (1Ms
17:12,26–27). Kümnes käsk ei luba himustada oma ligimese mees- ega naisorja (2Ms 20:17)86. Moosese käsuõpetus ei keelanud soetada endale orje ei
paganate ega heebrealaste seast, samuti mitte oma tütre müümist orjaks (2Ms
21)87. Muistsetele heebrealastele, nagu üldse toonastele Lähis-Ida rahvastele,
oli orjapidamine ühiskonnaelu loomupärane osa88.
Ka Uus Testament sisaldab mitmeid kirjakohti, mis pigem toetavad orjapidamise kui sotsiaalse institutsiooni olemasolu. Apostel Peetrus manitses
orje kuuletuma oma isandate võimule sõltumata sellest, kas isandad on head
või halvad, leppima oma kannatustega ja taluma peksu Kristuse eeskuju
järgides (1Pt 2:18–21). Paulus saadab põgenenud orja tema isanda juurde
tagasi (Fm 1–25). Ta soovitab võimaluse korral orjal orjusest vabaks saada,
kuid ka sel juhul toonitab, et ori jääb küll vabaks, kuid saab ikkagi “Kristuse
orjaks” (1Kr 7:21–22). Isandaid teenida tuleks kristlikel orjadel siiski kuulekalt otsekui Kristust ja nad peaksid tegema seda nii “nagu Kristuse sulased,
kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist” (Ef 6:5–9). Kristuse järgimist
mõtestatakse isanda ja orja vahelise suhtena, Kristus ise ülistas Rooma orjapidaja suurt usku (Mt 8:5–13; Lk 7:2–10) ega mõistnud orjapidamist kordagi
otseselt hukka. Uus Testament ei nimeta seega orjapidamist ebaõiglaseks ja
ülekohtuseks või Jumala tahte vastaseks, vaid ülendab orja vaimset, kuid
mitte maist staatust.89
Nii on arusaadav, miks USA kodusõja-eelsetel ja -aegsetel orjapidamise
üle peetavatel debattidel tõlgendasid piiblit sõna-sõnalt rohkem orjapidamist
toetavad kirikud. Orjapidamine ei olnud nende jaoks patt, vaid üks Jumala
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Buell, D. K.; Hodge, C. J. 2004. The Politics of Interpretation: The Rhetoric of
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määratud kristliku ühiskonna alusinstitutsioonidest.90 Piibel andis neile arusaama õigest ja kristlikust orjapidamisest, mistõttu nad olid kriitilised selliste
orjapidamisviiside suhtes, mis piibli ideaalidest kõrvale kaldusid91.
Orjapidamisvastastel kristlastel oli piibli tõlgendamine palju keerulisem,
sest neil tuli ära põhjendada, miks ja kuidas oli orjapidamine muutunud
patuks pärast piiblitekstide kirjutamise aega92.
Samasuguste raskustega seisid silmitsi ka need, kes 19. sajandi LõunaAafrikas soovisid tõlgendada piiblit kui rassilise segregatsiooni toetajat. Et
piibel otsesõnu ei kutsu üles rassilisele segregatsioonile, tavatsesid segregatsiooni pooldavad vaimulikud segregatsiooni õigustamise asemel rünnata
argumente, mida nende vastased piibli põhjal esitasid. Nii väitsid segregatsiooni pooldajad, et jumalariigis kujutatavad inimsuhted erinevad olemuslikult maise elu inimsuhetest.93 Näiteks taevas ei olda abielus ega eristata
meessugu naissoost, kuid keegi ei vaidlusta, et abielu ja soolised erinevused
on loomupäraseks maise inimühiskonna osaks94.
Rassilise segregatsiooni kaitseks leidsid nad piiblist tavaliselt vaid kaudseid toetusi. Jumalikku mandaati rahvaste ja rasside segregatsiooniks võis nii
leida näiteks jutustuses Kainist (1Ms 4:11–26), kes eraldati kogu ülejäänud
inimkonnast, samuti Noa poegade loost, kelle järeltulijad eraldati üksteisest,
või Paabeli torni loost, kus Jumal kehtestas inimrassi jagunemise eri keeltesse ja etnilistesse gruppidesse (1Ms 11:1–9). Lõpuks võib apostel Pauluse
mõtetestki järeldada, et Jumal on seadnud piirid ka erinevate rahvaste elupaikade vahele (Ap 17:26).95
Selgesõnalist ja otsest toetust jumalikult määratud kultuurilistele, sotsiaalsetele ja territoriaalsetele piiridele rassiliste gruppide vahel (s.o rassilisele segregatsioonile) seega piiblist ei leia. 1980. aastateks olid Lõuna-Aafrika
kristlased sügavalt lõhenenud selle põhjal, mida piibel rassisuhetest õpetab.
Neid, kes ei nõustunud piibli segregatsiooniliste tõlgendustega, süüdistati
liberaalse humanismi järgimises, mis ületähtsustavat inimrassi ühtsust.96
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Võimalik, et paljudest viimati nimetatute hulka kuulujatest olid lihtsalt saanud põhimõttelised võrdsusesse uskujad, kelle uskumused ei sõltunud enam
väga piiblitekstide tõlgendamisest. Ühiskonnas üldiselt leviv usk võrdsusesse oli saanud suurema poolehoiu osaliseks ka kristlikes kirikutes.
Lõuna-Aafrika protestantlik kristlus, mis kunagi oli olnud apartheidi süsteemi üks peamisi õigustajaid, vastandus 20. sajandi lõpus kõikide rassismi
vormidega97. Nii väitis Kaplinna anglikaanist peapiiskop Desmond Tutu
aastal 1983, et iga poliitika, mis järgib rassistlikku ideoloogiat, on “kuri –
totaalselt ja ilma eranditeta”98. Ehkki on endiselt vaieldav, kui palju otsest
toetust võib sellele piiblihoiakule leida, paistab selline veendumus olevat
muutunud tänapäeva kristlaste enesestmõistetavaks usutunnistuseks.
Piibli tõlgendamine peegeldab enamasti tõlgendaja enda staatust. Tõlgendajad kalduvad end samastama selliste piiblitegelastega, kelle sotsiaalne
positsioon sarnaneb nende enda omaga. Sel moel samastasid Austraalia valgenahalised kristlikud feministid ennast Saara ja Maarjaga ning aborigeenidest
naisi Haagari ja Kaanani naisega (Mt 15:21–28). Positiivse sotsiaalse staatusega naised iseloomustasid ennast positiivsete omadusega, nagu “süütud,
puhtad, vagad ja pühad”, ning pidasid mustanahalisi naisi “petlikeks, liiderlikeks, hooradeks, kurjadeks, ebamoraalseteks ja ilmalikeks”.”99
Samamoodi samastasid end orjusest vabaks pürgivad inimesed sama kogemuse läbinud rahvastega piiblist. Nii võtsid Ameerika Ühendriikide ja
Lõuna-Aafrika Vabariigi mustanahalised protestandid “enda omaks” loo
tõotatud maast100. Nad leidsid piiblist sellise loo, mida vajasid. See ei aidanud kaasa mitte ainult nende sotsiaalsele ja poliitilisele emantsipeerumisele,
vaid aitas neil ka psühholoogiliselt emantsipeeruda – vabaneda orjamentaliteedist, alaväärsuskompleksist ja negatiivsetest tunnetest iseenda suhtes101.

KOKKUVÕTE
Mingis vormis rassistlikke hoiakuid ja rassistlikku poliitikat kogevad põlisrahvad ning etnokultuurilised vähemused tänapäeva maailmas endiselt.
Nüüdisaegses Austraalias peab enamik inimesi rassismi jätkuvalt ühiskondlikuks probleemiks ja arvestatav hulk elanikkonnast (ühe küsitluse järgi
97

Boesak 1983, p. 3.
Tutu, D. 1983. Christianity and Apartheid. – Apartheid Is a Heresy. Eds. John
W. de Gruchy, Charles Villa-Vicencio. Grand Rapids: William B. Eerdmans
Publishing, p. 39.
99
Pattel-Gray 1999, p. 260.
100
Goldschmidt 2004, p. 10.
101
Lotter 1992.
98

232

ALAR KILP

12%) usub endiselt rassilisse ülimuslikkusesse või segregatsiooni102. Ameerika Ühendriikides lõppes pikaajaline poliitiliselt toetatud rassiline diskrimineerimine 1960. aastatel, kuid ühiskondlikud debatid rassilise diskrimineerimise üle jätkuvad seni103. Endiselt määrab rass suurel määral ära eduvõimalused töökohal ja hariduses104.
Paljud Lääne ühiskonnad kaitsevad järjest enam oma kultuuri ja ühiskondlikke väärtusi, identiteeti ja eluviisi võõramaiste mõjude eest105. Pärast
11. septembril 2001 toimunud terrorirünnakuid tõlgendatakse globaalset
poliitikat tihti tänapäevase, ratsionaalse ja sekulaarse Lääne (West) ning traditsioonilise ja usulise “ülejäänu” (the Rest) vahel106. Euroopa ühiskondi
ohustavat kultuurilist vastast nähakse järjest enam mitteliberaalseks, vägivaldseks ja läänevastaseks peetavas islamis.
Religioon võib seega taas kord muutuda osaks süsteemist, mis õigustab
rassistlikke hoiakuid ja poliitikat. Iseäranis sellistel juhtudel, mil probleemne
“teine” ei järgi mitte ainult teist usutraditsiooni, vaid moodustab erineva
nahavärvi tõttu ka nähtava sotsiaalse vähemuse. Ehkki rassismi tähendus,
rassipoliitika vormid ja rassistlikud stereotüübid on aja jooksul muutunud,
esineb endiselt rassistlikke hoiakuid ja säilib ka ideoloogilise rassismi oht.
Erinevalt valitsustest ja organiseerunud religioonist võiksid oma töös teaduslikke meetodeid kasutavad ja analüütiliselt mõtlevad teadlased ning haritlased olla eelisseisus. Neid ei takista kristlike traditsioonide ajaloolised
kogemused, pühakirja klassikalised tõlgendused, lähedased suhted valitsuse
ja sotsiaalsete klassidega ega ka ajalooliste rassikogemuste pärand. Nende
moraalne kutsumus on aidata kaasa rassidevahelisele harmooniale. Seda
muidugi juhul, kui just mõned karjäärivõimalused ei peitu rassiteoorias või
kui ei usuta, et kõik inimesed on loodud võrdseks.
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ALAR KILP, MA (politoloogia)
TÜ sotsiaalteaduskonna võrdleva poliitika lektor

RIIGI JA KIRIKU SUHETE IDEED NING
PRAKTIKA AMEERIKALIKU VABAKIRIKLIKU
PARADIGMA TAUSTAL
ANDRES SAUMETS
■

“Angloameerika ühiskond on kahe täiesti erineva elemendi ühisosa.
Mujal on need elemendid sageli teineteisega vastuolus, ameeriklased
aga on nad omavahel imetlusväärselt kokku sulatanud ja sobitanud.
Kui saabusin Ameerikasse, köitis kõigepealt mu tähelepanu selle riigi
religioosne suunitlus, ja mida kauem ma siin viibisin, seda enam
märkasin sellisest minu jaoks sedavõrd harjumatust olukorrast johtuvaid poliitilisi tagajärgi. Prantsusmaal olin peaaegu alati näinud religiooni vaimu ja vabaduse vaimu liikumas teineteisele vastupidises
suunas, kuid Ameerikas leidsin, et nad olid lähedaselt seotud ja valitsesid koos sellesama maa üle.”
Alexis de Tocqueville (1805–1859)1

1. IN GOD WE TRUST
Läänemaailma lipulaev Ameerika Ühendriigid, võimsaim majanduslik ning
sõjaline jõud moodsas maailmas, juhindub nii igapäevaelus kui poliitikas
oma ajaloolisest motost In God We Trust – seda veel 21. sajandi algul, seega
ajal, mil mujal läänemaailmas, eelkõige vanas Euroopas, süveneb sekulariseerumine2. Sestap võib tõesti paljude ühiskonnateadlastega nõustuda, et
“Ameerika on teistsugune” või vaadelda USA-d sotsiaalteaduslikust aspektist kui erijuhtumit3. Ameeriklaste igapäevaelus on religioonil silmatorkavalt
suurem osakaal kui lääneeuroopalikes ühiskondades, see muudab sealse
kultuuri meile ühtaegu nii mõistetamatuks kui ligitõmbavaks. Tegemist on
ikkagi rahvuse ja riigiga, mis on võtnud kanda ühiskonna tööstuslikuks
1
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muutumise, demokraatlike väärtuste, ajakohase kommunikatsiooni ja uudse
meelelahutuskultuuri levitamise, suurlinnade kasvu edendamise ja kapitalismi tsentraliseerimise teerajaja ja alusepanija rolli. Nimetatud tendentsid on
Euroopas ja mujal soodustanud pigem sekulariseerumist ehk religiooni tähenduse – eriti selle organiseeritud vormi – tuhmumist inimeste teadvuses ja
argielus. USA puhul aga see seaduspärasus paika ei pea. Tuleb tunnistada, et
sealne religioossus on talunud hämmastavalt hästi kõikvõimalike moderniseerumistendentside pealetungi ja ilmutanud suurepärast kohanemisvõimet
uute oludega, kujunedes seeläbi isegi elujõulisemaks, proaktiivseks ühiskonnas toimuvate arengute suhtes.
Seda üllatavam on tõdeda, et Ameerika Ühendriigid on suutnud kinni
hoida modernse, demokraatlikule põhiseadusele rajatud riigi ühest olulisimast saavutusest – selgest eraldusjoonest riikliku poliitika ja organiseeritud
religiooni (sh erinevate institutsioonide ja usujuhtide autoriteedi- ja tõetaotluste) tavade vahel. Vanas Maailmas on eraldusjoone tõmbamine olnud
mõlemale poolele üsna valulik, see ilmneb siinses kirjutises veidi allpool.
Riigi ja kiriku suhteid varjutab jätkuvalt sajandite taak. Ameerika Ühendriigid on mitmeti erandlikud teeavajad: see on esimene riik, mis on suutnud
koostada püsiva ja demokraatliku põhiseaduse ja tõmmanud selle järgi selge
piiri religiooni ja poliitika vahele, vabastades sellega need valdkonnad igipõlisest konkureerimisest võimu ja autoriteedi pärast ja andes neile võimaluse keskenduda olemuslikele ülesannetele ja tegevustele. Niisiis võib küsida,
kas USA on modernses sekulariseerumisprotsessis tõepoolest erand või või
hoopis selle arengu ajalooline algataja, ja mis on Ameerikas läinud “teistmoodi”?
USA tähelepanuväärsele põhiseadusele 18. sajandi lõpus eelnesid pikkade aastakümnete jooksul üha ulatuslikumad üleskutsed vabadusele ja suveräänsusele. Sõltumatuse printsiip tuli eredalt ilmsiks usulise vabaduse põhimõttes, mida Ameerika poliitilised juhid mõistsid võõrandamatu õigusena –
see põhialus kaitseb inimest absoluutsete valitsejate eest, kes seovad end
meelsasti riigikiriklusega.
Thomas Jefferson, USA põhiseaduse üks autoritest, on öelnud, et religioon, mis on kinnistatud riigi autoriteediga, ei anna heakskiitu inimesele,
kes juhindub oma mõistusest ja käitub loomuõiguse järgi. Usuvabadus on
niisiis arvamusvabaduse alus ja see omakorda võti kõigi kodanikuõiguste
juurde. Ja viimaks – ka usk kannataks suurt kahju, kui ta vajaks oma autoriteedi toetamiseks riigi abi.4
“Kõik, mis ei tapa, teeb tugevamaks,” ütleb tuntud mõttetera. Murrangulised ühiskondlik-poliitilised muutused 18. sajandi Ameerika ühiskonnas,
mida võiks nimetada modernse sekulariseerumisprotsessi ilminguteks, ei
võtnud eesmärgiks “tappa Jumalat ja hävitada kirikut“, vaid vabastada
4
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religioon täielikult riigi autoriteedi kütkeist ja tagada sel moel igale inimesele tema võõrandamatu õigus oma usku vabalt praktiseerida. Sellise printsipiaalse lahutamisega elas religioon Ameerikas üle vabastamise ning arenes
üleliigsest ballastist vabanedes jõudsalt edasi. Mainitud religiooni ja poliitika
suhtemudelit tavatsetakse nimetada ameerikalikuks eriteeks või vabakiriklikuks paradigmaks, millest tuleb lähemalt juttu hiljem.
Praegune USA eristub teistest lääneriikidest tooniandva religioosse kultuuri ja ühiskonnaga, mis on loomulikult jätnud oma jäljed ka poliitikasse.
Teisalt seisneb ameerikalik eritee selles, et ameeriklased on teistest rahvastest varem ning kindlamalt eraldanud religiooni ja poliitika. Seejuures tuleb
arvestada, et religiooni ja poliitika temaatika USA-s on väga tihedalt seotud
nende oma ajalooga, mida ei saa meelevaldselt lahutada sajanditepikkusest
õhtumaisest usulis-poliitilisest ajaloost ja kultuurist. Vähemalt selles valdkonnas ei saa küll üleolevalt ja üldistavalt rääkida “ajalootutest ameeriklastest”.5
Religiooni ja poliitika suhte ajaloolise käsitlemise muudab keerukaks see,
et riigi sajanditepikkuses arengus ei ole tegelikult mitte ühtegi olulist teetähist või sõlmpunkti, mille puhul religioon ei oleks olulist rolli mänginud.
Kuna selles kirjutises ei ole võimalik terviklikku ajaloolis-süstemaatilist
ülevaadet anda, siis tuleb ajalooga tahes-tahtmata selektiivselt ümber käia
ning keskenduda sellele üld- ja kirikuajaloolisele materjalile, mis aitab paremini mõista just üldisi paradigmaatilisi arenguid kiriku ja riigi suhetes,
nende taustal omakorda ameerikaliku vabakirikliku mudeli tekkelugu ja erijooni, sellest johtuvaid ülesandeid ja perspektiive tänapäevases ühiskonnas
ning kirikutes.

2. PARADIGMA MUUTUSE TEOORIAST
KRISTLIKU KIRIKU AJALOO VALGUSES
Viimase mõnekümne aasta jooksul on oikumeenilises diskussioonis tavaks
olnud kasutada muu hulgas mõisteid paradigma (kr paradeigma: näide, eeskuju) ja paradigma muutus/vahetus (sks Paradigmawechsel)6. Tavaliselt
5

Ibid., S. 11.
Suunaandvateks käsitlusteks on olnud: Küng, Hans; Tracy, David (Hrsg.). 1984.
Theologie – wohin? Auf dem Weg zu einem neuen Paradigma. Zürich/Köln, Gütersloh (nimetatud teoses väärib eraldi esiletõstmist Hans Küngi artikkel “Paradigmawechsel in der Theologie. Versuch einer Grundlagenerklärung”, S. 37–75); Küng,
Hans. 1986. Das neue Paradigma von Theologie. Strukturen und Dimensionen. Zürich/Köln, Gütersloh; vt ka Raiser, Konrad. 1989. Ökumene im Übergang. Paradigmenwechsel in der ökumenischen Bewegung. München. Nimetatud kirjutistes on
tänapäevast oikumeenilist liikumist kirjeldatud paradigma vahetusena.
6
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seostatakse paradigmade vahetusega teatud edusamme loodusteaduses, nagu
seda tegi oma teoses The Structure of Scientific Revolutions (1962) USA
teadusajaloolane Thomas Kuhn, paradigma mõiste kasutuselevõtja. Teadusloos nimetatakse paradigmaks püsivat ja üldtunnustatud mõistete, seaduste ja
meetodite süsteemi, millel rajaneb teadusliku uurimise ja teadusdistsipliinide
õpetamise traditsioon.7 Kõige arusaadavamalt saabki paradigmat seletada
ilmselt loodusteaduste ja neil põhinevate rakendusteaduste varal, mis Kuhni
arvates on vaadeldavad ühe paradigma piires. Kõik üksikandmed tuginevad
ühele kindlale mõttemudelile, millest lähtub nende usutavus ja tunnetuslik
kasvamine. Kuid ühel hetkel jõuab ühe paradigma sees arenev normaalteadus kriisiseisu ja siis tulevad nähtavale küsimused, millele vastamiseks enam
vanast mõttemudelist ei piisa. Algab palavikuline lahenduste otsimine esialgu veel vana mudeli kaudu. Ometi võib tekkida olukord, kus vana paradigma
ammendub ja selle asemele tuleb paratamatult uus. Vahetusega ei muutu
senised andmed automaatselt ebaõigeteks, kuid nad süstematiseeritakse
uuesti ja paigutatakse uutesse mõtteraamidesse, milles kehtivad uued mõisted, seadused ja meetodid. Eespool öeldu ilmestamiseks võib tuua lihtsa
näite loodusteaduste ajaloost: ptolemaiosliku paradigma vahetas välja
koperniklik, tolle omakorda newtonlik, mille asemele tuli Albert Einsteini
relatiivsusteooria või Niels Bohri kvantfüüsika. Ka võhikule on selge, et
füüsik, kes tänapäeval kasutaks oma töös ikka veel ptolemaioslikku paradigmat, teeks end mitte ainult kolleegide, vaid kõigi naerualuseks. Vanad
mõtteraamid pole enam suutelised seletama seoseid tänapäevasele perspektiivile ja tunnetusele vastavalt, ning seetõttu järgneb vältimatu üleminek
uuele paradigmale8.
Paradigmasid käsitletakse nii teadusharuti kui teaduslikus maailmapildis
tervikuna, seepärast pole põhjust teoloogiat kui üht teadusdistsipliini mängust välja jätta. Oikumeenilise teoloogia suurkuju Hans Küng9 on püüdnud
7

Vt artikkel “Paradigma”. 1994. – EE (= Eesti Entsüklopeedia), 7. kd. Tallinn, lk
184.
8
Seda vanade mõtteraamide ehk paradigma väljavahetamise vajalikkust ilmestab
tegelikult ka vana juutlik tarkusesõna Piiblis (Mt 9,17): “Ei kallata ka värsket veini
vanadesse nahklähkritesse, muidu lähkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning
lähkrid muutuksid kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse, ja
siis säilivad mõlemad.”
9
Hans Küng (sünd. 1928. a. Šveitsis), üks 20. sajandi viljakamaid ja populaarsemaid roomakatoliiklikke teolooge, teoloogiline konsultant Teisel Vatikani kontsiilil,
fundamentaalteoloogia ja dogmaatika professor Tübingeni ülikoolis 1963.–1980.
aastal. Tema teoloogilised vaated läksid mitmes olulises punktis lahku roomakatoliku kiriku ametlikest seisukohtadest (näiteks Küngi kriitika paavsti ilmeksimatuse dogma pihta ning uus arusaam paavsti rollist). Küngi vastuoluline teoloogiline töö tõstatas roomakatoliku kirikus küsimuse, kas teda saab pidada katoliku
teoloogiks ning Rooma alustas Küngi vastu aastaid kestnud juurdlust. Viljaka
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paradigma muutuse teooria abil arusaadavamaks muuta ka kristluse ajalugu:
“Algsele juudikristlik-apokalüptilisele paradigmale (1) järgnes juba esimesel
kahel kristlikul sajandil vanakiriklik-hellenistlik-bütsantslik paradigma (2),
mis Läänes esimese aastatuhande teisel poolel pidi taanduma roomakatoliku
paradigma ees (3). See paradigma määratles kogu euroopalikku keskaega
Hispaaniast Poolani, kuid selle vahetas teise aastatuhande keskpaiku valdavalt Põhja-Euroopas välja reformatoorne, st evangeelne-protestantlik paradigma (4) kuni nii reformatoorne kui ka vastureformatoorne paradigma pidi
taanduma uusaegse-valgustusliku-modernse paradigma (5) ees.”10 Praegu on
juba käibel ka postmodernse paradigma mõiste.
Võib ju küsida, kas ei ole tegemist pelgalt kristluse ajaloo erinevate
epohhide kirjeldusega, nõnda et epohhi nimesilt on asendatud paradigmaga?
Süstemaatilise teoloogina ei kirjelda Küng siiski ajaloolisi epohhe, vaid on
püüdnud neid paradigmasid esitades lähtuda ennekõike süstemaatilistest
seostest. Esmalt esitab Küng eeldustena kaks teesi11.
1. Kristluse tõde ei avaldu ainulaadses, ajatult kehtivas vormis, vaid on
vastuvõtlik ajalooliselt muutuvatele tingimustele, uutele mudelitele ja raamidele, see tähendab paradigmadele. Selles mõttes ei erine teoloogiline tunnetus põhimõtteliselt loodusteaduslikust tunnetusest; mõlemad on allutatud
ajaloolistele tingimustele.
2. Erinevalt loodusteadustest võib aga teoloogias ja kirikus juhtuda see, et
erinevad paradigmad eksisteerivad samal ajal. Paradigmad ei vaheta
teineteist nii maksvalt välja kui loodusteadustes – tekkinud olukorras
tundub [veel kasutuses olev] vana paradigma uue paradigma taustal lihtsalt
anakronistlik.

publitsistina suutis Küng katoliiklike teoloogide seas ühena esimestest esitada
kristlikku usku nüüdisaja jaoks arusaadavas keeles. 1979. aastal otsustati Roomas, et
Küngi “ei saa enam pidada katoliku teoloogiks ning ta ei tohi enam katoliiklikes
õppetoolides õpetada”. Teda ei heidetud küll kirikust välja ega tagandatud ka
preestriseisusest, ent ta kaotas kirikliku õpetamisloa. Katoliku kirik nõudis, et Küng
kõrvaldataks Tübingeni ülikooli katoliku teoloogia professori ametikohalt, millele
Saksa riik vastas spetsiaalse instituudi ja professuuri loomisega Tübingenis Küngi
jaoks (aastatel 1980–1995 oli Küng Tübingeni ülikoolis oikumeenilise teoloogia
professor). Sel ajal suunas Küng oma huvi eelkõige teoloogilisele meetodile ja
religioonidevahelisele dialoogile ning “maailmaeetose” projektile. Küng juhtis
pöördelist teoloogide konverentsi teoloogilise “paradigma muutuse” teemal 1983.
aastal Tübingenis. Vt Lane, Tony. 2002. Õhtumaa mõtte loojad. Tallinn, lk 270–
271; vrd ka Grenz, Stanley J.; Olson, Roger, E. 2002. XX sajandi teoloogia. Tallinn, lk 369–374.
10
Küng, Hans. 1991. Die Kirchen im Epochenumbruch. – Imprimatur 24, nr. 2
(10.4.1991), S. 65–75. [Edaspidi Küng 1991]
11
Ibid.
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Nimetatud teesid kahtlemata polemiseerivad teineteisega. Kui leidub
kristlasi, kes elavad ka praegu vanades (näiteks õpetuslikes ja vagaduslikes)
raamides – ja neid leiab kõikjalt, nii geograafiliselt kui konfessionaalselt –,
siis eeldavad nad ilmselt, et vaatamata kõigile muutustele on need seadused
ajatud. Teisalt ei saa keegi eitada, et paradigma muutused on tõsielu. Millest
siis sõltub paradigma muutus teoloogias ja kirikus?
Kui pöörduda tagasi juba esitatud kiriku ajaloos toimunud paradigma
muutuse juurde (nagu seda on kirjeldanud Küng), siis hakkab silma, kuidas
Küng rõhutab, et neli esimest paradigmat on vahetunud kristliku märgi all,
kuid modernse paradigma on ellu kutsunud miski muu, nimelt valgustuslik
mõistus, teadus ja tehnika. Positiivselt väljendatuna on modernne paradigma
usuliselt neutraalne ja ükskõikne, negatiivselt väljendatuna aga antireligioosne või antikiriklik paradigma. Teiste sõnadega: modernne paradigma
on tekkinud kirikliku antimodernismi12 märgi all. Sellal, kui demokratiseerumise tendentsid ühiskonnas juba 19. sajandi esimesel poolel välja paistsid,
keeldusid kirikud modernse ühiskonna arengutega ühinemast, tõlgendades
neid mitte oodatud progressina, vaid langusena, ning otsisid identiteeti ja
12

Siinkohal mõned selgitavad kommentaarid mõistete modernism ja antimodernism kohta. Nimetatud mõisteid kasutatakse peamiselt katoliiklikus teoloogias
seoses roomakatoliku kirikus toimunud arengutega. Vatikani esimese kontsiili
(1870) otsused paavsti ja katoliku usu eksimatuse kohta olid kooskõlas konservatiivse ja lausa restauratiivse teoloogilise põhivoolu uusskolastikaga. Selle taustal
võiks modernismiks nimetada teoloogilist voolu 19. ja 20. sajandi vahetusel, mis
murdis välja kiriku ettekirjutatud uusskolastika teoloogilistest raamidest, et kritiseerida katoliikliku dogmaatilise meetodi mitteajaloolisust ning seista modernse
mõttevara (uued saavutused filosoofia ja ajaloolise uurimistöö vallas) kasutusele
võtmise ja individuaalse, kriitilise piiblimõistmise eest. 1907. aastal koondati
ametlikku kiriku hukkamõistu sisaldavad paavstlikud otsused ja uue teoloogilise
mõtlemise erinevad ilmingud mingil määral süstemaatiliselt “modernismi” nimetuse
alla (nn “modernismi eksitused”), häbimärgistades seda muu hulgas ka agnostitsismina ja ateismina. Rooma tugevdas kiriklikku kontrolli ja nõudis veelgi rangemalt kinnipidamist uusskolastika reeglitest. 1910. aastal saavutasid Rooma administratiivsed meetmed oma kõrgpunkti: kõiki kleerikuid ning piiskoplike ja
paavstliku kuuria ametnikke kohustati andma nn antimodernismivannet, mille
nõudmine kaotati alles 1967. aastal. Kiriklik reaktsioon modernismile, mis võttis
integralismi ehk kogu avaliku elu radikaalse katoliseerimise kujul kohati lausa
kummalised vormid, on muutnud modernismi mõiste kiriklikuks tabusõnaks ning
tõrjunud kõrvale need olulised küsimused, mida modernism oma tekkimise ajal
diskussiooniks tõstatas. Roomakatoliku kirik ei olnud selleks ka veel teaduslikult
valmis. Ka väljaspool roomakatoliku kirikut on sarnaseid püüdlusi tähistatud
modernismi mõistega. Vt Schoof, Ted. 1988. Modernismus. – Drehsen, Volker et al.
(Hrsg.). 1988. Wörterbuch des Christentums. Gütersloh/Zürich, S. 829; vrd ka
Kirchner, Hubert. 1992. Das Papsttum und der deutsche Katholizismus 1870–1958.
[Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen III/9]. Berlin, S. 68–77.
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kaitset tagurlikest lahendustest. Kõige reaktsioonilisemalt käitus uues olukorras roomakatoliku kirik, kus absolutistlik-monarhistlik käsitlus saavutas
haripunkti Vatikani esimesel kontsiilil sõnastatud paavsti eksimatuse
(infalliibluse) ja universaalse episkopaadi (paavsti primaadi) dogmadena13.
Küngi teisele teesile toetudes võib väita, et paradigma mõjub anakronistlikult, kui see vastandub üldistele arengutele ühiskonnas. Ei tohiks aga järeldada, et kirikud peavad tingimata arengu peavooluga kaasa minema. Pigem
võib juhtuda see, et kirikud ujuvad, täpsemalt öeldes peavadki ujuma vastuvoolu. See ei pea tingimata tähendama reaktsioonilist hoiakut, seda võib
tõlgendada vastupidi progressiivse, uue paradigma väljendusena.
Uusaegseid poliitilisi ja kultuurilisi arenguid Lääne-Euroopas kas või põgusalt tundes tuleb täheldada, et demokraatlike tendentside euroopalikud
piirid kujunesid välja mitte kooskõlas, vaid pigem vastuolus kirikutega. Kirikuid peeti (õigustatult!) antidemokraatlikeks, autoritaarseteks, ülikkonnakuulelikeks, sallimatuteks, sunduslikeks institutsioonideks. Uusaegne modernne paradigma kujunes välja seetõttu mitte kristlikus, vaid kristlusevastases, kohati selgelt antiklerikaalses ja antikiriklikus õhkkonnas. Surve tekitab
harilikult vastupanu: kiriku surve inimestele kutsus esile liberaalsed vastasjõud, kes arvasid, et suudavad toime tulla ka ilma religiooni, kiriku või usuta. See ei olnud niivõrd pahatahtlikkus, mis viis vastuseisjad kiriku suhtes
teravate anti-hoiakuteni, kuivõrd just see kitsarinnalisus, suutmatus ühistele
positsioonidele jõuda, klammerdumine päritud privileegidesse ja võimupüüe,
mida kohati erinevates kirikute leerides. Üldistades võib öelda, et valgustusajal liikus religioon avalikust sfäärist erasfääri suunas. Religiooni ei nähtud
enam inimloomust konstitueeriva elemendina, vaid pelgalt inimese eraviisilise eelistusena. Seega võib nentida, et ühiskonnas toimus paradigma

13

Infallibilitatis definitio vaba tõlge eesti keelde: “/…/ et Rooma piiskop, kui ta
kõneleb oma troonilt (või: kõrgeimas õpetusmeelevallas) [ex cathedra], see tähendab, kui ta oma ametit kõigi kristlaste karjase ja õpetajana pidades teeb ülima
apostliku ametimeelevalla (või: autoriteedi) põhjal otsuse, et mõnest usku või
kombeid puudutavast õpetusest tuleb kogu kirikus kinni hoida, siis naudib ta jumaliku ligiolu (või: kaasabi) tõttu, mida talle on tõotatud pühas Peetruses, seda
eksimatust [ea infallibilitate pollere], millega jumalik Lunastaja ise tahtis oma
kirikut varustada usku ja kombeid puudutavates lõplikes otsustes. Seetõttu on need
Rooma piiskopi lõplikud otsused [definitiones] iseenesest, ilma kiriku heakskiiduta,
muudetamatud [ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse].”
Vrd Denzinger, Henrici. MCMLIII. Enchiridion symbolorum. Definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum. Editio 29. Friburgi Brisg., pag. 508.
Paavstliku primaadi mõte seisneb kokkuvõtlikult selles, et paavst on “Kristuse
tõeline asemik ja kogu kiriku pea, kõigi kristlaste isa ja õpetaja” [et verum Christi
vicarium totiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem
existere]. Ibid., p. 504.
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muutus, sellal kui kirikud seda ära ei tundnud (või ei tahtnud tunda) ja
vanasse mõtteskeemi tardusid.
Kuidas sünnib uus paradigma? Selle taga on pikaajaline dialektiline
protsess. Inimteadvuses löövad läbi värsked tunnetused, tekivad uued
keerdsõlmed, ühiskondlikud jõud ja huvigrupid avaldavad oma arvamust,
majanduslikud küsimused nõuavad vastuseid – uued küsimused ja otsingud,
püsimine juba äraproovitus ja tungimine edasi on erinevatel tasanditel nii
seotud kui ka vastuolus.
Kui paradigma muutuse teooriat ning Küngi analüüsi tõsiselt võtta, siis
võib väita, et modernne paradigma on tekkinud mõistuse ja valgustuse märgi
all. See viis põhjapanevate poliitiliste murranguteni, Prantsuse ja Ameerika
kodanlike revolutsioonideni ning nende tuules sõnastatud inimõiguste deklaratsioonideni14. Küngi käsitluses kuuluvad nimetatud kaks revolutsiooni
kokku nagu ühe puu viljad. Lähemal vaatlusel ilmneb siiski, et need viljad
on erinevad, sest tegemist ei ole ühe ja sama puuga. Neil revolutsioonidel on
erinevad allikad ja seega on ka neist sündinud inimõiguste deklaratsioonid
erinevad. Süvenemata siinkohal põhjalikumalt kahe peaaegu samal ajal toimunud revolutsiooni detailidesse, lubab nende viljade lahknevus ometi kinnitada, et uusaegset paradigmat Lääne-Euroopas võib tähistada antikirikliku
või antiklerikaalse paradigmana, kuid niisugune iseloomustus ei pea sugugi
paika Põhja-Ameerika revolutsiooni ja selle tagajärgede kohta15. Lääneeuroopalike arengupotentsiaalide ülekandmine Põhja-Ameerika kontinendile
takistab eurooplastel nägemast ja mõistmast seal sootuks teistmoodi toimunud protsessi. Põhja-Ameerikas kujunes pärast revolutsiooni välja LääneEuroopa omast erinev uusaegne-modernne paradigma, kuna kristlus näitas
end ühiskonnale ning nägi ka ise riiki ja ühiskonda teistmoodi kui LääneEuroopas.

3. LÜHIKE ÜLEVAADE RIIGI JA KIRIKU SUHETE
PÕHIVORMIDEST
Erinevust Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas valitud tee vahel saab avada
näitega riigi ja kiriku suhete mudelitest. Selleks võib kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud katoliikliku teoloogi, Bernhard Köttingi16 käsitlust riigi ja
14

Vt Küng 1991, S. 67f.
Vrd Hesse, Konrad. 1975. Kirche und Staat I–III. – Kunst, Hermann et al.
(Hrsg). Evangelisches Staatslexikon. 2. Aufl. Stuttgart/Berlin, S. 1151. [Edaspidi
Hesse 1975]
16
Bernhard Kötting (1910–1996), saksa roomakatoliiklik kirikuloolane ja paavstlik
auprelaat, vanaaja kirikuloo, kristliku arheoloogia ja patristika professor Münsteri
15
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kiriku suhetest17. Mõistepaar “kirik ja riik” on õhtumaise ajaloo üks keskseid
teemasid, mille probleemistiku lahendamine jätkub kuni kirik ja riik ühes
maailmas eksisteerivad. Oleks asjatu otsida näiteks Piiblist selgeid ja üheselt
mõistetavaid viiteid või printsiipe selle kohta, kuidas konkreetselt või abstraktselt riigi ja kiriku suhteid reguleerida. Mõlema avaldumisvormid selles
maailmas on allutatud olukordade, ülesannete, küsimuseasetuste ja tõlgenduste ajaloolisele muutumisele. Seetõttu ei ole olemas ajatut, ajaloolisest
probleemiasetusest sõltumatut, üksnes kiriku või riigi mõistest või loomusest
lähtuvat universaalset vastust, mingit ühtset põhimudelit, mille järgi saaks
hinnata parasjagu kehtivaid kiriku ja riigi omavaheliste suhete reaalseid
vorme. Ajaloo vältel võib kohata erinevaid kiriku- ja riigitüüpe18 ning isegi
vastaspoolte suhetes on tihtipeale märkimisväärseid muutusi. Neid suhteid
saab siiski vaadelda ja kirjeldada vastastikmõjus ning teatud määral liigitada.
Seda on püüdnud teha Kötting, taandades need suhted kolme põhivormi
kujule. Põhivormide vaatlus toob esile veel ühe võimaliku uue paradigma
mudeli lähte- ja võrdluspunktid.
Riigi ja kiriku suhete esimeseks põhivormiks on see, kui religioon, õigemini konfessioon(id) on riigikorra vundamendiks, seega on tegu kiriku ja
riigi (ühiskonna) liiduga. Küng on seda oma kristluse ajaloo paradigmade
kontekstis nimetanud “keskaegseks rooma-katoliiklikuks paradigmaks koos
paavstliku absolutismi, kleerikute valitsuse ja tsölibaadiseadusega”. See
on püha Rooma riigi mõttemudel, mille lähtepunkt on 4. sajandi esimesel
ülikoolis 1951.–1978. aastatel, mitmel korral ka sama ülikooli rektor. Peale viljaka
õppe- ja teadustöö oli Kötting paljude hiljem rahvusvahelist tuntust kogunud (sealhulgas ortodokssetest kirikutest pärit) teoloogide teaduslik juhendaja. Viimastel
aastakümnetel osales Kötting aktiivselt teadusorganisatsioonilises ja ühiskondlikus
tegevuses, pälvides ka selles valdkonnas laialdast tuntust nii kodu- kui välismaal. Vt
Ulrich, Jörg. 1999. Kötting, Bernhard. – Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XVI, Spalten 863–870. <http://www.bbkl.de/k/koetting_b.shtml>,
(11.11.2010)
17
Vt Katholische Nachrichten-Agentur – Ökumenische Information (KNA –
ÖI). Nr. 22 (28.5.1986); vrd ka Geldbach, Erich. 1988. Religion und Politik:
Religious Liberty. – Kodalle, Klaus-M. (Hrsg.). Gott und Politik in USA. Über den
Einfluß des Religiösen. Frankfurt am Main, S. 233–235 [Edaspidi Geldbach 1988].
Riigi ja kiriku suhete põhivormide või -mudelite kirjeldamisel on kasutatud ka
teavet: Hesse 1975, S. 1139–1154; Denzler, Georg; Andresen, Carl. 1997. Kirche
und Staat. – Idem. Wörterbuch der Kirchengeschichte. 5. Aufl. München, S. 329–
331 [Edaspidi Denzler, Andresen 1997]; Denzler, Andresen 1997 (Art. Staatskirchentum), S. 562–563; Idem. (Art. Kirchenstaat), S. 324–326.
18
See läbi sajandite meile avanev erinevate mentaliteetide ja realiteetide kogum
ulatub riigikirikust, kus kirik on allutatud riiklikele huvidele, kuni kirikuriigini, mille
jaoks riik kujutab endast “vaid kiriku keldrikorrust” ja “avalik elu ning teadusega
tegelemine on samuti jumalateenistus” (Joseph von Görres), tsiteeritud: Denzler,
Andresen 1997, S. 329.
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veerandil alguse saanud Constantinuse pööre, mis tagas kristlusele riikliku
sallivuse. See kulmineerus 380. aastal, kui keiser Theodosius Suur määras
edikt Sunctos populos’ega kristluse riigireligiooniks Rooma impeeriumis.
See tähendas riigi ja kiriku sidumist ühtseks tervikuks19: tihedat koostööd
üldise eesmärgi, unum corpus christianum’i20 loomise nimel, mida isegi
reformatsioon põhimõtteliselt küsimärgi alla ei seadnud (välja arvatud reformatsiooni radikaalsesse tiiba kuulunud spiritualistid ja ristijad), nii et
protestantlikeks muutunud territooriumid olid jätkuvalt väiksemad ühtsed
corpus christianum’id21. Luther ja mitmed teised reformaatorid õigustasid
seda lahendust väitega, et riiki ei saa valitseda, kui selles tülitsevad erinevad
religiooniparteid22. Üks maaisand, kes on oma evangeelse maakiriku “häda19

Vrd Hengel, Martin. 1974. Christus und die Macht. Zur Problematik einer “Politischen Theologie” in der Geschichte der Kirche. Stuttgart. Hengel tõdeb: “See, et
üks Jumal, üks riik ja üks valitseja surusid peale ka üht usku ja üht kirikut, oli selle
uue “kristianiseeritud” valitsemisideoloogia põhjal igati arusaadav.” (S. 55).
20
Mõistega unum corpus christianum (unum c.c.) tähistatakse keskaegset ideed
ühtsest sakraalsest vaimulik-ilmalikust universaalriigist. Keskaegne kiriku (sacerdotium) ja riigi (imperium), vaimuliku ja ilmaliku võimu dualism pidi leidma oma
aluse just ühtsuses (principium unitatis); kirik ja riik on pelgalt kaks võimu (valdkonda) ühe vaimulik-ilmaliku ühtsuse sees, mille nähtamatuks peaks on Kristus ja
mis hõlmab ristimise läbi kogu kristlaskonda. Unum c.c. on ühtne ka õiguslikult:
selle kristliku õigusosaduse kogu õigus on kujundatud teoloogiliselt ja vaimulikult;
riigi kodanikuks olemine on tingitud kuulumisest ühte kristlikku religiooni.
Hereetikud kuuluvad seetõttu kiriku- ja riigivande alla, ketserlus on crimen publicum
(avalik kuritegu). Vt Schlaich, Klaus. 1975. Corpus christianum. – Kunst, Hermann
et al. (Hrsg). Evangelisches Staatslexikon. 2. Aufl. Stuttgart/Berlin, S. 340f.
21
Luther ei tundnud loomulikult kiriku ja riigi organisatoorse lahutatuse (valgustuslikku) kontseptsiooni. Ta toetas küll kristliku ülikkonna kohustust kanda hoolt
religiooni eest (cura religionis), st usuasjade ja kiriku kui organisatsiooni eest. Siiski
tuleb rõhutada, et võrreldes keskaegse unum c. c. kontseptsiooniga torkab Lutheri
arusaam c. c-st silma kõrgema vaimuliku kvaliteediga: mitte väline ristimine ei loo
ühtsust, pigem otsustab selle Jumala Sõna: corpus Christi mysticum on “tõelised
kristlased”, kes on Sõna ja ristimise usus vastu võtnud (communio sanctorum =
ecclesia spiritualis). Kirik oma nähtaval kujul hõlmab ka nimekristlasi, kuna
kirikusse kuuluvad formaalselt kõik ristitud. Oluline on siiski, et see “maailmas olev
kirik” on orienteeritud tõelisele vaimulikule kirikule. Sellise suunaga kirikut peab
Luther silmas, kui ta kasutab mõistet corpus der Christenheit. Erinevalt keskaegsest
unum c. c. kontseptsioonist ei eksisteeri kiriku ja riigi vahel enam õiguslikku ühtsust,
sest üksnes usklikele arusaadav vaimulik õigus ja inimlikust mõistusest ammutatud
avaliku korra õigus lähtuvad erinevatest õigusallikatest. Kirikul ja riigil on taas täita
oma funktsioonid. Jumal kasutab küll inimeste mõistust ja ilmalikku valitsust, et
oma tööd teha, kuid sellest ei teki siiski enam keskaegset “kristlikku riiki” ega
“kristlikku ühiskonda”. Vt ibid., S. 341.
22
Vrd Saumets, Andres. 2003. Auf dem Wege zu neuzeitlicher Toleranz und Gewissensfreiheit, Randbemerkungen zur Frage der (Nicht)tolerierung der Täufer in
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piiskop” või summus episcopus (kõrgeima piiskopliku võimu kandja), üks
territoorium ja üks religioon alamatele23: niisugune on tavapärane euroopalik
mudel keskajast kuni sisuliselt Esimese maailmasõja lõpuni, kusjuures ajaloolise pärandina elab selline mudel siin-seal veel tänaseni24. Protestantlikel
territooriumitel asendas paavstlikku absolutismi lihtsalt maaisandalik absolutism ehk maaisandalik kirikuvalitsus (landesherrliches Kirchenregiment).
Kleerikute valitsus jätkus kirikhärrade (pastorite) ja kirikuvalitsuste (konsistooriumite) kujul, päevakorrast langes välja vaid vaimulike tsölibaat. Kirjeldatud kiriku ja riigi suhet võiks nimetada ka samastamiseks – igal riigikirikuga25 maal on teatud kalduvus samastada riiki ja kirikut. Riigikiriku algne
idee rajaneski eeldusel, et kogu rahvas või kodanikkond koosneb vaid kristlastest, st ristitud kirikuliikmetest, nii et riik on sisuliselt corpus christianum.
der Reformationszeit. – Dietrich, Manfried L. G.; Kulmar, Tarmo (Hrsg.). Die Bedeutung der Religionen für Gesellschaften in Vergangenheit und Gegenwart. Forschungen zu Anthropologie und Religionsgeschichte (FARG), Band 36. Münster,
S. 191f. [Edaspidi Saumets 2003]
23
Juriidilise sõnastuse leidis see suhtumine 1555. a. sõlmitud Augsburgi usurahu
ühe tähtsama põhimõtte cuius regio, eius religio (kelle valitsusalal elad, selle religiooni pead järgima) kujul. Tollase usuvabaduse kontekstis oli teisitiuskujatel oma
südametunnistuse hääle vaigistamiseks võimalus kasutada üksnes ius emigrand’i
abi, mis tähendas seda, et religioonirahu pakkus teist usku alamatele võimalust
südametunnistusele toetudes valitsejat vahetada ehk oma pere ja vallasvaraga välja
rännata sinna, kus oli sama usku (katoliiklik või luterlik) maaisand või magistraat.
Võrreldes keskaja totaalse sallimatusega oli tegemist muidugi märgatava edusammuga, kuid see oli siiski vaid esimene samm tõelise ususallivuse suunas, sest kahe
suure reformatsiooniaja konfessiooni – katoliiklaste ja luterlaste – kõrval olid ülejäänud konfessioonid nagu reformeeritud kirik, ristijateliikumise erinevad grupid ja
spiritualistid religioonirahu üldistest tingimustest välja jäetud. Vrd Saumets 2003,
S. 200f.
24
Varasel uusajal koos rahvusriikidega tekkinud rahvuskiriklikud liikumised ja
rahvuskirikud toetusid selgelt rahvusriikidele – see tendents kehtis eelkõige protestantlikes maades, kus ilmalik autoriteet oli veel 20. sajandi algusaastatel ühtlasi ka
maakiriku pea –, kuni 17. ja 18. sajandi valgustatud riigikiriklus võttis näiteks
Prantsusmaal, Austrias ja Saksamaal kiriku(d) oma teenistusse. Kirikud on üritanud
riigi haardest erineval moel lahti rabeleda, kuid nii mõneski riigis ei ole see võitlus
veel lõppenud.
25
Riigikirikuks võiks nimetada süsteemi, kus riik ja kirik on riikliku ülemvalitsuse
all sedavõrd tihedalt üksteisega seotud, et kirik näib olevat riigi kirik. See areng
algas juba keiser Theodosius Suure ajal ja jätkus nii bütsantslikus valitsuspiirkonnas
kui Õhtumaal läbi kesk- ja uusaja kuni 19. sajandini, osaliselt kuni 20. sajandini
(Hispaanias näiteks veel Francisco Franco ajal). Konfessionaalse absolutismi ajal oli
kõrgeim võim riigi ja kiriku üle usuühtsuse huvides ilmalike valitsejate käes (nt
Felipe II Hispaanias ja Elisabeth I Inglismaal). Riigikirikluse spetsiifilisi vorme võib
läbi aegade kohata näiteks erastianismis, gallikanismis või josefinismis. Vt Denzler,
Andresen 1997, S. 562.
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Näitena võiks tuua Rootsi, kus veel 19. sajandi keskpaiku ei saanud rootsi
rahvas kuuluda mujale kui luteri kirikusse, vabadus kirikust ilma sanktsioonideta välja astuda kehtestati alles 1952. aastal. Luteri kirik toimis riigikirikuna kuni 1. jaanuarini 200026.
Teiseks põhimudeliks on Köttingi järgi riigi vaenulik suhtumine kirikutesse ja usulistesse ühendustesse. See suhtumine on iseloomulik eriti totalitaarsetele riikidele27: riik tunneb hirmu, et usulised ühendused seavad kahtluse alla maailmavaatelised (sh ka religioossed) põhialused, mille funktsioonid
riik just nagu enda kanda on võtnud. Selline mudel on märgatav juba Prantsuse revolutsiooni puhul28. Esimeses mudelis kujutatud kleerikute valitsuse
tõttu oldi sedavõrd antikiriklikult meelestatud, et peale kiriklike struktuuride
ja vaimulikkonna põhjaliku ümberkorraldamise kõrvaldati koguni kristlik
kalender ja viidi sisse oma ajaarvamine. Prantsuse revolutsiooni eeskujul

26

Vt Kilp, Alar. 2000. Kiriku ja riigi suhted Ameerika Ühendriikides põhiseaduse
esimese paranduse valgusel. Bakalaureusetöö (käsikirjaline). TÜ usuteaduskond,
lk 16. [Edaspidi Kilp 2000]
27
Vrd ka Hesse 1975, S. 1150f.
28
Algusfaasis (1789) ei võidelnud Prantsuse revolutsioon otseselt roomakatoliku
kiriku vastu. Arvestatav hulk prantsuse kleerikuid ühines rahvuseks kuulutatud nn
“kolmanda seisusega” ja loobus oma sotsiaalsetest ning majanduslikest privileegidest, kuid ei suutnud seeläbi siiski saavutada katoliikluse tunnustamist riigireligioonina. Riigi finantsolukorra päästmiseks võeti ette kirikuvarade riigistamine,
kuid riik võttis enda kanda kulutused, mis olid seotud kirikliku kultuse, vaimulikkonna ja kirikliku vaestehoolekandega. Seejärel likvideeriti ordud. Eriti valusalt
tabas kirikut revolutsiooniline nõue korraldada vaimulikkond ümber täiesti uutel
(rahvuslik-riiklikel) alustel (1790. a., Kleeruse tsiviilkonstitutsioon) ja tõsta kõrgeimaks printsiibiks rahva tahe, nii et kirikule ei jäänud iseseisva sotsiaalse suurusena
enam ühiskonnas ruumi. Inimeste usk ja moraal jäid mõneks ajaks veel puutumatuks. Revolutsiooniline riik ignoreeris paavsti autoriteeti ja Roomaga sõlmitud
konkordaati. Kui riik hakkas vaimulikelt 1790. aasta lõpus sellele konstitutsioonile
antavat vannet nõudma, lõhenes kleerus seetõttu kaheks ning roomameelseid vaimulikke hakati järgnevatel aastatel taga kiusama, vangistama ja ka hukkama. Prantsusmaalt emigreerus revolutsiooni tõttu umbes 40 000 preestrit. Vaatamata 1789. aastal
välja antud inimõiguste deklaratsioonile ei olnud Prantsusmaal tegelikust religiooni
ja kiriku vabadusest juttugi. Jakobiinide valitsuse all eemalduti mitte ainult kirikust,
vaid ka kristlikust pärimusest, et selle asemele tuua oma “mõistuse kultus”. Erinevad
riiklikud meetmed, nt tsiviilperekonnaregistri sisseviimine, mõjutasid kiriku ja riigi
kasvavat lahutatust, mis seadustati 21. veebruaril 1795. aastal. Riigi kiriku- ja lausa
kristlusevaenulik kurss jõudis formaalselt lõpule alles 1801. aastal Napoleoni ja
paavst Pius VII vahel sõlmitud konkordaadiga (katoliiklus kui prantsuse rahvuse
religioon). Paavstiga kooskõlastamata lisas Napoleon omalt poolt konkordaadile
1802. aastal 77 “põhiartiklit”, mis tühistasid osaliselt lepingus sisalduva. Vrd Denzler, Andresen 1997, S. 223f.
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algas mitmel pool Lääne-Euroopas laitsistlik29 avaliku elu puhastamine kiriku ja religiooni mõjust ning religiooni teadlik tõrjumine erasfääri. Oktoobrirevolutsioon Venemaal, mis juhatas sisse punase terrori ajastu, maksis “sajanditepikkuse rõhumise” eest samuti kätte esmajoones vaimulikele, sest
neid samastati vihatud tsaarirežiimiga. Kommunismi ilmaliku “lunastusõpetuse” kokkupõrge Venemaa elanikkonna seas veel sügavalt juurdunud õigeuskliku religioossusega innustas riiki võitlema kiriku ja selle institutsioonide
vastu ning tõrjuma religiooni ja kirikut jõudu kasutades avalikust elust välja.30 Natsionaalsotsialismi võitlus kirikute vastu lähtus sarnasest hoiakust.
Natsionaalsotsialistlik kirikupoliitika püüdis 1930. aastate esimesel poolel
konkoraadiga võita katoliku kiriku poolehoidu ja luua ka protestantlikku riigi
poliitikale vastuvõtlikku “saksa kristlaste” rahvuskirikut, see aga viis võitluse ja riigipoolsete repressioonideni31.
29

Laitsism (pr laïcisme) on valgustusajal sündinud maailmavaateline liikumine,
mis taotleb vabadust mittemaistest autoriteetidest ja religiooni tõrjumist avalikust
elust (riik, ühiskond, õigus, majandus, kultuur, haridus jms) erasfääri, seega ka
kiriku ja riigi lahutamist. Laitsismi erinevaid vorme ühendab antiklerikaalne tendents, mis rajaneb arusaamal, et avalikus elus tuleb võrdsustada kõiki inimesi. Riik,
mida mõistetakse autonoomse moraaliga autonoomse ühiskonnana, piiritleb oma
ülesandeid (religioosset tõeküsimust kõrvale jättes) valdavalt individuaalsete õiguste
ja vabaduste kaitsmisega. Laitsismi kohtab peamiselt roomakatoliiklikes maades,
kuid kõige radikaalsemaid järeldusi tehti laitsismist siiski Prantsusmaal. 19. sajandi
viimasel veerandil algas Prantsusmaal avaliku elu laitsiseerimine. Sammhaaval
tõrjuti kirikud eemale koolisüsteemist (näiteks religiooniõpetuse asendamine
moraaliõpetusega alates 1882. aastast). Laitsistliku kultuurivõitluse võitu ja kirikute
avalikust elust kõrvaletõrjumise lõppu tähistas 1905. aasta lahutamisseadus, mis
tühistas ka konkordaadi ja põhiartiklid. Kirikutele omistati eraõiguslike ühingute
staatus ning riiklikud finantstoetused lõpetati. Kirikutele suruti peale teatud
organisatsioonivorm, mis võis sobida küll protestantlikele kirikutele, kuid oli
vastuvõetamatu roomakatoliku kirikule, tuues neile kaasa suuri kaotusi. Vrd Campenhausen, Axel v. 1975. Laizismus. – Kunst, Hermann et al. (Hrsg). Evangelisches Staatslexikon. 2. Aufl. Stuttgart/Berlin, S. 1437f.
30
Venemaal toimunud radikaalne lahutamine erineb mõneti ajaloolistest eeskujudest, sest lahutamise kandvaks motiiviks ei olnud riigi laitsistlik läkitusteadvus,
riikliku partneri religioosne ükskõiksus või inimeste süümevabaduse säilitamine,
vaid just riigi range religioonivaenulik hoiak, mis ei andnud eluõigust mitte ühelegi
kirikule kui potentsiaalsele konkurendile. Sellest tulenevalt olid kirikud Nõukogude
Venemaal Oktoobrirevolutsioonist saati ulatuslike riiklike tagakiusude objektideks:
vaimulikke ja kirikuliikmeid arreteeriti, saadeti vangilaagritesse ja ka hukati,
kirikute juhtkonda takistati nende kiriklike ametiülesannete täitmisel, kirikute vara
riigistati, hävitati kiriklik kooli- ja meediatöö, likvideeriti erinevaid kiriklikke
ühinguid ja suur hulk kloostreid. Vrd Hesse 1975, S. 1151.
31
Natsionaalsotsialistliku riigi ja Saksamaa katoliku kiriku suhteid reguleeriti
1933. aastal sõlmitud riigikonkordaadiga, mis tagas katoliku kirikule vähemalt
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Eespool toodud näidetest ilmnes, et oma maailmavaatelise võimunõudluse kõrval ei salli riik kedagi teist; tegu on ilmse vastasseisuga. Nii teostub
riigi ja kiriku lahutamine riigi initsiatiivil, õigemini survel, et sel moel võimalikult kiiresti saavutada kiriku kõrvaletõrjumine ja hääbumine. Lahutamine lähtub vaenulikust kavatsusest vabaneda kirikust kui tülikast konkurendist. Mida totalitaarsem on riik, seda kiiremini see vabanemine juhtub. Kõigil riigiideoloogiatel on silme ees vaid üks eesmärk: võidule tohib pääseda
eranditult vaid üks ideoloogia. See oleks nagu déjà-vu: iseäralikus äraspidisuses teostavad totalitaarsed ideoloogiad tegelikult seda, mida õpetas tegema
keskaegne riigikiriklik paradigma – ühe maailmavaate piiramatut absolutistlikku valitsemist koos vastavate abinõude, see tähendab nii välise kui sisemise sunni kasutamisega, olgu see siis püha inkvisitsioon keskaja Euroopas või
mittepüha KBG või Stasi 20. sajandil. Seda mudelit on nimetatud ka domineerimiseks – erinevatel aegadel on nii kirik kui riik püüdnud erineval määral ja viisil üksteise üle domineerida.
Kolmas põhimudel seisneb Köttingi järgi selles, et võimu omav riik jätab
kirikule või usulistele ühendustele tegevuseks piisavalt vaba mänguruumi.
Niisugust suhtumist nimetatakse sallivuseks (tolerantsuseks) või teatud jaotusskeemi kohaselt ka “pluralistlikuks mudeliks”32. Mõlemas valdkonnas
toimivate ja oma ühiskondliku tegevuse alal tegutsevate inimeste ühine huvi
heaolu vastu viib reeglina riigi ja (teatud) kirikute ning usuliste ühenduste
omavaheliste kokkulepete (konkordaadid33 ja lepingud) sõlmimiseni. Selline
teatud määral kaitse riigipoolsete sekkumiste ja õigusrikkumiste eest, kuigi riik
partnerina sellest lepingust tihtipeale kinni ei pidanud. Protestantlike kirikute osas
oli olukord mõneti keerulisem, sest seal vallandus võitlus (Kirchenkampf) nii riigi ja
kiriku vahel (kirikute poliitiline tasalülitamine (Gleichschaltung)) kui ka kirikusisene võitlus režiimile lojaalsete saksa kristlaste ja sellele vastuseisu osutanud
tunnistuskiriku (Bekennende Kirche) vahel. Hiljemalt 1934. aastast alates pidid
kirikud tunnistama, et natsionaalsotsialismist arenes järk-järgult välja iseseisev religioon. Selle “uuspaganluse” keskpunktis – nii igatahes kirikud seda pseudoreligiooni nimetasid – seisis usk ülemrassi, rahvuse jumalikustamine ja juhikultus.
Nii katoliku kui protestantlikke kirikuid tabas 1938. aastal võetud riiklik kurss
avaliku elu puhastamiseks kristlikust ja kiriklikust mõjust (konfessionaalsete koolide
likvideerimine ja religiooniõpetuse kaotamine avalikest koolidest, teoloogiateaduskondade töö suunamine, kirikliku hoolekande- ja haiglatöö üleandmine ilmalikele
organisatsioonidele, kirikute eemalhoidmine meediatööst ja kirikliku noortetöö
piiramine, kohati koguni keelustamine). Vrd Hesse 1975, S. 1146.
32
Vt Kilp 2000, lk 17. Denzleri ja Andreseni järgi on seda mudelit nimetatud
“seguks lahutamisest ja kooperatsioonist” (Denzler, Andresen 1997, S. 330); Hesse
nimetab seda “kiriku ja riigi mõõduka dualismi” mudeliks (Hesse 1975, S. 1150).
33
Konkordaat (lad concordare – kokku leppima) on Püha Tooli ja riikide vahel
sõlmitud leping, millega reguleeritakse mõlemapoolseid huvisid (kirikuametite täitmine, koolisüsteem, abielu, finantsküsimused jms). Selliseid riigikirikuõiguslikke
lepinguid on sõlmitud juba alates keskajast (esimene neist oli Wormsi konkordaat
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mudel toimib näiteks nii Saksamaal kui ka Eestis. Me elame riikliku sallivuse tähe all. Riigil on – nagu varemgi ajaloos – teatud kirikliku järelevalve
roll (cura religionis). Riik võib kärpida selliste osaduskondade õigusi (või
koguni hukka mõista nende tegevuse), kes kujutavad kestvalt mingit ohtu
riigile või selle kodanikele (lähtudes inimõigustest, julgeolekust, tervishoiust
vms). Lepingutega on reguleeritud sellised küsimused nagu usuõpetuse õpetamine koolides, teoloogiliste õppeasutuste positsioon ja funktsioon, koguduste juriidilised õigused, finantsküsimused (nt kirikumaks). Riigi usuline ja
maailmavaateline neutraalsus (demokraatlikus riigis ilmselt parim võimalik
lahendus) ei takista aga riigil eelistamast üht või teist konkreetset (varem
näiteks riigi- või rahvakiriku staatuses olnud ja ajaloolis-kultuuriliselt kinnistunud) kirikut ega pakkumast teistele (näiteks vabakirikutele või muudele
eriosaduskondadele) pelgalt “repressiivset tolerantsust”. Kunagine kiriku ja
poliitilise korra ühtsus on küll formaalselt lagunenud, kuid ranget lahutamist
pole siiski kas teostatud või on seda ajapikku jälle lõdvendatud. Põhimõtteliselt on ühe territooriumi ja ühe kiriku mudel ikka veel sügavalt paljude riikide (aga ka neile partneriks oleva kiriku) teadvusesse ja välistesse vormidesse
juurdunud ning religioossete organisatsiooni- ja väljendusvormide pluralismiga harjumine võtab veel aega.
Need lühidalt visandatud riigi ja kiriku suhete kolm põhimudelit on õhtumaisele kontekstile iseloomulikud34 ning selgitavad just euroopalikus mõtteviisis toimunud arenguid: 1) religioon kui riiklik-ühiskondliku korra
1121. aastal, millega paavst Calixtus II ja Saksa keiser Heinrich V lõpetasid
investituuritüli). Erilise tähtsusega on olnud Adolf Hitleri ja Pius XI vahel sõlmitud
riigikonkordaat (1933), mis Saksa Liitvabariigi konstitutsioonikohtu otsuse põhjal
(1957) on SLV jaoks tänaseni kehtiv. Ka Austria liiduvalitsus kuulutas 1957. aastal
nimetatud konkordaadi oma riigi jaoks jätkuvalt kehtivaks. Saksa Demokraatlikus
Vabariigis seevastu käsitleti nimetatud konkordaati kehtetuna. Mitte vähemolulised
pole tänase päevani Lateraanlepingud (1929), millega Pius XI ja Benito Mussolini
lahendasid 1870. aastast päevakorras olnud kirikuriigi Rooma küsimuse.
Protestantlikes kirikutes asendavad konkordaate riigi ja kirikute vahel sõlmitud
kirikulepingud. Nt SLV-s on üldkehtivaks lepinguks Saksamaa Evangeelse Kiriku
(erinevate maakirikute ühenduse) ja riigi vahel sõlmitud leping (1957) evangeelse
kaplaniteenistuse korraldamiseks; maakirikud sõlmivad oma liidumaadega tavaliselt
ise vastavad kirikulepingud. Vt Denzler, Andresen 1997, S. 339, 328; vrd ka
Scheuner, Ulrich. 1975. Konkordat. – Kunst, Hermann et al. (Hrsg). Evangelisches
Staatslexikon. 2. Aufl. Stuttgart/Berlin, S. 1365–1370.
34
Kindlasti pole Köttingi käsitlus ainus võimalik vaatenurk religiooni ja riigi
(täpsemalt kiriku ja riigi) suhetele, nagu selgus ka muudest mainitud käsitlustest,
mis siiski ei erinenud kirjeldatust niivõrd sisu, vaid pigem nimetuse poolest. Pealegi
on sellised mudelid ju ideaalpildid, mida ükski riik tavaliselt puhtal kujul ei järgi.
Erinevad autorid on sarnaselt Köttingiga taandanud kiriku ja riigi suhted (vähemalt
Euroopa kontekstis) siiski kolmele põhimudelile või arengusuunale.
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alus (riigikirikliku ühtsuse mudel); 2) religioon kui avalikku elu segav
faktor, mistõttu riik tahab seda kõrvaldada (elimineeriva lahutamise mudel);
3) religioon kui sallitud nähtus, nii et kooseksisteerimine on reguleeritud
teatud lepingute ja seadustega, kusjuures koostööpartneri valikul on tavaliselt eelduseks siiski ajalooline pärand35 (lahutamise ja koordinatsiooni ning
kooperatsiooni segamudel).

4. VABAKIRIKLIK LAHUTATUSE MUDEL JA SELLE ESIMESED
ILMINGUD PÕHJA-AMEERIKA KOLONIAALPERIOODIL –
KAS UUS PARADIGMA?
Eespool oli Hans Küngi paradigmade muutuse teooria kontekstis juba juttu
sellest, et Põhja-Ameerikas kujunes revolutsioonijärgselt välja LääneEuroopast erinev uusaegne-modernne paradigma, mis ei pöördunud religiooni ja kristliku traditsiooni vastu, et sellest kui tülikast konkurendist vabaneda ega jätkanud ka riigi ja kiriku ühtsuse või partnerluse arendamist.
Põhja-Ameerikas esitas kristlus end 17.–18. sajandil ühiskonnale teistsuguses valguses ning mõistis ka ise riiki ja ühiskonda teistmoodi kui LääneEuroopas. Etteruttavalt tuleb tõdeda, et Ameerika Ühendriikide riikluse
vaimsed alused on tänaseni säilitanud oma religioossed juured, see riiklus
pole läbinud euroopaliku absolutismi erinevaid vorme ja Põhja-Ameerika
kirikud pole kunagi omaks võtnud Euroopa kirikute eksklusiivsust36. Seetõttu on Põhja-Ameerikas üldjoontes välja kujunenud selline kirikute ja demokraatliku riigi suhe, mis vastab mõlema osapoole seesmisele loomusele paremini kui eespool kirjeldatud euroopalikud põhimudelid.
Mida see siis tähendaks – kui mõelda neljandale põhimudelile, mis ei
omista riigile üleüldse mingeid võimupädevusi religioossetes küsimustes.
See lahutatuse mudel lähtub mõistmisest, et religiooni haldamine ei kuulu
avaliku võimu ülesannete hulka. Riik ei saa usulistele ühendustele piisavalt
vaba ruumi jätta, sest see ei kuulu tema pädevusse. Niisugusest eeldusest
johtuvalt pole juhtmõtteks ususallivus (või selle võimaldamine) ning pole
tarvis ka lepinguid mõlema valdkonna (riigi ja kiriku) vahel. Niisugune mudel

35

Nii on näiteks Saksamaal riigi “partneriteks” eelkõige katoliiklik (riigikonkordaat 1933. aastast) ja evangeelne (valdavalt luterlik) kirik (erinevate maakirikute ja
liidumaade vahel on sõlmitud vastavad kirikulepingud). See “partnerlus” kajastab
jätkuvalt Saksamaa ajaloolist konfessionaalset jaotust, nagu see oli Augsburgi
usurahu (1555) ja Westfaali rahu (1648) päevil.
36
Vrd Hesse 1975, S. 1151, 1153.
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ei ole pelgalt teooria, vaid tegelikkus, ja see nn vabakiriklik37 mudel erineb
kolmest nimetatud euroopalikust põhimudelist sedavõrd, et ilmselt on õigustatud koguni vabakirikliku paradigma mainimine. See ei arenenud välja valgustuslik-ratsionaalset ja antikiriklikku rada pidi, vaid viis igati ratsionaalselt, kuid samas prokiriklikult ja piibelliku pärimusega ning kristliku usuga
kooskõlastatult sootuks teistsuguse poliitilise praktikani.

37

Siinkohal lühike kommentaar mõistetele usuline ühendus, kirik ja vabakirik.
Üldmõistetena kasutatakse erialakirjanduses või õigustekstides mõisteid “usuline
ühendus” (sks Religionsgesellschaft) või ka “usuosaduskond” (sks Religionsgemeinschaft), sest riigiõiguslikust vaatenurgast ei ole eraldi “kirikuid”, “vabakirikuid” ega
“sekte”, vaid üldistavalt usulised ühendused. Selline käsitlusviis on iseloomulik ka
Eestis kehtivale “Kirikute ja koguduste seadusele” (KKS), kus usulised
ühendused hõlmavad kirikuid, kogudusi, koguduste liite ja kloostreid, millele
lisanduvad veel usuühingud; vt KKS tekst: elektrooniline Riigi Teataja (eRT),
<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12769838>,
20.11.2010).
Kirikust
rääkides kasutatakse ka (sõltuvalt kontekstist) mõisteid “traditsiooniline kirik”,
“ajalooline kirik”, “ametlik” või “etableeritud” kirik. Reeglina käsitletakse kirikutena suuri (ajaloolisi) kristlikke konfessioone, nagu neid võib leida riigikiriklikust
minevikust (rooma-katoliku kirik, luterlik kirik, õigeusu kirik, mõnes piirkonnas ka
reformeeritud kirik). Tänapäevani kujutavad nad endast – kuigi enamasti mitte enam
riigikirikutena – olulist ühiskondlikku tegurit. Suuruse ja mitmekülgsete kultuuriliste
seoste tõttu mõistavad nad end ise üldiselt rahvakirikutena. Kirikud on reeglina
episkopaalse ja kihelkondliku struktuuriga (kogudustest koosnevad). Ajalooliselt on
need kogudused katnud teatud territooriumit ja kujutanud endast ka haldusüksusi.
Kirikute ajalooline püsimine jätkub iseenesest, kiriku liikmed sellesse otsekui
“sünnivad”, sest enamikes kirikutes praktiseeritakse imikute ristimist. Vabakirikud
seevastu on (juba reformatsiooniajastust alates) riigi- või maakirikutest eraldunud
usulised ühendused, sest nad on põhimõtteliselt vastu niisugusele kiriklusele, mis on
riigiga seotud ning riigi kodaniku jaoks enesestmõistetav, st sinna võib kuuluda ilma
isikliku otsuseta. Eesliide “vaba- viitab kahele olulisele aspektile: “vaba riigist” ja
“vabatahtlik”. Vabakirikud peavad oma liikmeskonna ise leidma ja liikmeks
saadakse teadliku otsusega – seepärast kohtab vabakirikutes reeglina ka
täiskasvanute või nn “usuristimist”. Kuigi vabakirikuid on keeruline erinevatel
põhjustel ühise nimetaja alla paigutada (kas või näiteks “lahutatus riigist”, mis võib
olla ajendatud nii poliitilistest põhjustest kui ka usulisest veendumusest), on enamik
vabakirikutest (mis on valdavalt tekkinud just angloameerika kultuuriruumis) sellise
enesemõistmise omaks võtnud. Reeglina on vabakirikud rangelt piibellikud, ei
esinda kiriklikku ühtsust lõhestavaid eriõpetusi (välja arvatud erinev ristimiskäsitlus)
ning ei ole välja arendanud võõraid kirikustruktuure, nii et toimiv ühendus teiste
(protestantlike) kirikute ja ühendustega on võimalik ning vabakirikute seisukohast
isegi soovitav. Vrd Reimer, Hans-Dietrich. Kirche – Freikirche – Sekte. Statistischer Überblick. – Sonderdruck Nr. 16 aus Materialdienst der EZW 8/1988 und
1/1989. Berlin; vrd ka Lehmann, Jürgen. Freikirchen. – Kunst, Hermann et al.
(Hrsg). Evangelisches Staatslexikon. 2. Aufl. Stuttgart/Berlin. S. 751–757.
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Vabakirikliku riigi ja kiriku suhete mudeli juured on 17. sajandi alguses
Madalmaades ja seejärel Inglismaal separatsiooni läbi tekkinud baptismis38.
Kui esimese baptistikoguduse üks rajajatest, Thomas Helwys, 1612. aastal
Amsterdamist Londonisse naasis, alustas ta aktiivselt tegevust, mis on algusest saati baptismi üheks iseloomulikuks jooneks – avalik väljaastumine
süüme-, usu- ja pressivabaduse eest. Inglismaal levitas Helwys selles valdkonnas teedrajavat kirjutist The Short Declaration of the Mystery of
Iniquity39. Üllatava julgusega esitas Helwys nõudmise: “[…] Meie isand,
kuningas, on vaid maine kuningas, ja kuningana on tal autoriteet vaid maistes asjades, ja kui kuninga inimesed on kuulekad ja tõelised alamad, kes
alluvad kõikidele kuninga seadustele, siis ei saa meie isand, kuningas, midagi enamat nõuda; sest inimeste usk Jumalasse, nende religioon, on Jumala ja
inimeste omavaheline asi, kuningas ei pea selles osas aru andma ega ole ka
kohtumõistja Jumala ning inimese vahel. Olgu nad ketserid, türklased, juudid või midagi muud – maisel võimul pole õigus neid vähimalgi määral karistada…”40 Veel karmimalt väljendus Helwys kuningas James I-le adresseeritud pühenduses: “[…] Kuningas on surelik inimene ja mitte Jumal, ning
seepärast pole tal ka meelevalda oma alamate surematute hingede üle, samuti
38

Ristijateliikumise, reformatsiooni radikaalse tiiva üks harudest, Madalmaades
alguse saanud mennoniidid, on esimesena 16. sajandi varauusaegses Euroopas esindanud konfessionaalse tolerantsuse mõtteid ning neid vahendanud ka uusaegsetele
vabakirikutele, kes on asunud oma eksistentsi nimel võitlema süümevabaduse ja
üldise usulise sallivuse kehtestamise ning kiriku ja riigi lahutamise eest. Need
mõtted kandsid vilja eriti angloameerika ruumis, kus religioossete vähemustega
ümberkäimises jõuti varem kui mujal religioonivabaduse rõhutatult eraõigusliku
mõistmiseni. 17. sajandil Suurbritannia puritanismis esile kerkinud independendid
(“sõltumatud”; neid on nimetatud ka separatistideks või kongregatsionalistideks),
kes eitasid igasugust riigikiriklust ja propageerisid koguduse täielikku sõltumatust
tsentraliseeritud riigi- ja kirikuvõimust, tõid reformatsiooniajal alguse saanud
protsessi olulise pöörde. Paljud inglise nonkonformistlikud usupõgenikud siirdusid
anglikaani kiriku tagakiusamise eest mandrile, peamiselt Madalmaadesse. Nii
emigreerusid 1608. aasta paiku Hollandisse ka puritaanlikud teoloogid John Smyth
(+ 1612) ja Thomas Helwys (+ u 1616), kes puutusid seal kokku mennoniitidega ja
võtsid nende mõjutusel vastu usuristimise. Nende meeste eestvedamisel rajati 1609.
aastal Amsterdamis esimene baptistikogudus, nii et sel aastal tähistab baptism
konfessioonina oma 400. aastapäeva. Vrd Saumets 2003, S. 202.; vrd ka Hughey,
John David Jr. 1959. Die Baptisten. Einführung in die Lehre, Praxis und Geschichte.
Kassel, S. 67–74. [Edaspidi Hughey 1959]
39
Tõlkes “Lühike deklaratsioon ülekohtu müsteeriumist”. Tegemist oli Hollandis
1611. aastal trükitud ja “Inglise rahvale” adresseeritud “usutunnistusega” (Confession of Faith), milles Helwys esines kõigile mõeldud täieliku usuvabaduse advokaadina, eitades riigi pädevust usulistes küsimustes ja nõudes riigilt neutraalsust
süüme-, st ka usuküsimustes.
40
Tsiteeritud Hughey 1959, S. 116f.
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pole tal meelevalda luua neile seadusi ja kordasid ning seada nende üle vaimulikke isandaid. /…/ Oo kuningas, ära lase end petistest eksitada, ära patusta Jumala vastu, kellele sa peaksid kuuletuma, ja ära patusta oma vaeste
alamate vastu, kes sulle kuuletuma peaksid ja seda teevad ihu, hinge ja oma
varaga …”41 Nende mõtete eest Helwys arreteeriti ja ta suri mõned aastad
hiljem vangistuses. Esialgu näis tema üleskutse usuvabadusele olevat “hüüdja hääl kõrbes”, kuid tähistas ometi – viimaks võiduka! – võitluse algust riigi
ja kiriku lahutamise ning süüme-, usu-, ning ka pressivabaduse eest42. Süüme- ja usuvabadus kui võõrandamatu õigus on baptistliku ja laiemas plaanis
vabakirikliku identiteedi üks alustalasid, sest see on seotud tõelise religiooni
isikliku ja vabatahtliku iseloomu rõhutamisega.
Erinevate, valdavalt puritanismis43 võrsunud usuliste dissidentide (presbüterlased, kongregatsionalistid, baptistid, kveekerid jt) esindajad, kes Inglismaalt ja ka mujalt Lääne-Euroopast (eelkõige Saksamaalt ja Madalmaadest) tagakiusamise eest Uude Maailma põgenesid, levitasid seda mõttevara
ka seal ning olid uusaegse demokraatliku ühiskonna (seega ka vabakirikliku
mudeli (paradigma) tekke) teerajajateks. Süvenemata siinkohal omariikluse
kujunemise ideedeloolisse minevikku Põhja-Ameerika kolooniates, tuuakse
järgnevalt esile vaid mõningad tõigad, mis ilmestavad ja seletavad seal valitud arengutee erinevust Lääne-Euroopast.
Vabakirikliku paradigma avaldumist võib täheldada juba Põhja-Ameerika
ajaloo esimesel, nn koloniaalperioodil. Varajaste asunike puritaanlikke
41

Ibid., S. 117.
Üheks esimeseks etapivõiduks sellel teel oli 1689. aastal pärast Kuulsa revolutsiooni (Glorious Revolution) lõppu Inglise parlamendi vastu võetud tolerantsusakt,
millega väljendati sallivust kõikide dissidentide või nonkonformistide, st kõigi
nende vastu, kes ei kuulunud anglikaani kirikusse (välja arvatud katoliiklased, unitaarid ja ateistid). Tegelikust usuvabadusest oli asi siiski veel kaugel: “sallitud”
nonkonformistidelt nõuti kiriklikku supremaadivannet, millega nad pidid tunnustama Inglise kuninga pädevust kõrgeima valitsejana ka kiriklikes asjades (the
Supreme Protector of the Church) ning neile ei laienenud valimisõigus ega võimaldatud ligipääsu riigiametitesse. Siiski kujutas tolerantsusakt riigi vastutulekut usuküsimustes ja seetõttu võis Inglismaal vabalt levima hakata ka valgustuslik mõtlemine, eriti pärast seda, kui 1714. aastal sai kuningaks George I. Alates 1718. aastast
võisid nonkonformistid taas linnaametitesse asuda. Vrd Denzler, Andresen 1997,
S. 587; vrd ka Ward, Reginald. 2000. Kirchengeschichte Großbritanniens vom 17.
bis zum 20. Jahrhundert. (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen, Bd. III/7).
Leipzig, S. 27–29. [Edaspidi Ward 2000]
43
Mõistega puritanism (ld purus = puhas) tähistatakse üldiselt Inglise riigikiriku
(anglikaani kirik) vastu suunatud opositsioonilist liikumist (mitte üksikuid konfessionaalselt fikseeritud gruppe!) umbes 1560.–1660. aastatel. Liikumine säilitas oma
kirikuloolise ja teoloogilise mõju siiski ka edaspidi, eelkõige Inglismaa kolooniates
Põhja-Ameerikas. Inglismaal märgib puritanismi lõppu formaalselt Stuartite dünastia kukutamine 1688. aasta riigipöördes, mida tuntakse Kuulsa revolutsioonina.
42
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kogukondi iseloomustas range lokalism, st kohalike iseärasuste oluliseks
pidamine, mis oli tingitud väikestest, põllumajanduslikult toetatud ja oma
ideaalide ning moraalinormide järgi korraldatud asundustest, mida eraldasid
üksteisest suured, kolonistide jaoks tundmatud ja “metsikud” territooriumid44. Lokalism võeti omaks, sest see nõudis autonoomiat, mis omakorda
sobis hästi asunike religioosse elu ühe põhisuuna kongregatsionalismiga45.
Kolonistid ei soovinud oma religioosset praktikat allutada kaugel asuvale
piiskopile või klerikaalsele hierarhiale. Ühiskondlikke leppeid austavad religioosse ülesehitusega poliitilised kogukonnad, mille elukorralduses juba 17.
sajandil ilmnesid demokraatlikud kalduvused (valimised, hääletamised),
mõjutasid ranget igapäevaelunormidest kinnipidamist. Sellal kui kolooniad
veel emamaast sõltusid, hakkas kogukonna tasandil juba arenema vabariiklik
valitsusvorm. Religioon, mis moraalinormides küll kohati väga jäigaks osutus, kujunes tsentraalse eeskoste alt vabaks püüeldes demokraatia alusepanijaks.46 Ühtlasi oli religiooni ja poliitika kombinatsioonis midagi erakordselt
ratsionaalset, mille kohta Alexis de Tocqueville on juba 19. sajandi alguses
oma praktiliste kogemuste põhjal märkinud, et ameeriklaste juures on sügav
religioossus ja poliitiline kirglikkus seotud soliidse, praktilise meelega kõigis
eluküsimustes47.
44

Vrd Prätorius 2003, S. 32ff.
Kongregatsionalismi all mõistetakse sellist kirikukontseptsiooni, mis lähtub
“kokkukogunenud üksikkogudusest” (congregatio), mille osas kehtivad kõik Kristuse poolt kirikule antud tõotused, sest kogudus koosneb üksnes “usklikest”, mõistab
end Jeesuse Kristuse ihuna ja kehastab seda oma asukohapaigas ka teiste jaoks.
Sellele staatusele tugineb kohaliku koguduse sõltumatus kui kongregatsionalistliku
kirikukorra väline tunnus. Usklikud ei tunnusta nende üle valitsevat kleerust, vaid
üksnes Kristust enda Karjasena. Koguduse koosolek on juriidiliselt kõrgeimaks
juhtivorganiks. Igasugustel koguduseülestel organisatsioonidel või ka kiriklikhierarhilist või poliitilist iseloomu omavatel instantsidel pole kongregatsionalismis
idee poolest mingit valitsemis- või isegi mõjutamisõigust kohaliku koguduse üle;
parimal juhul saab sellistel kogudusevälistel organitel ja organisatsioonidel olla vaid
nõuandev funktsioon. Vrd Denzler, Andresen 1997, S. 337f.
46
Vrd Prätorius 2003, S. 33.
47
Vrd ibid. – Alexis de Toqueville (+ 1859), prantsuse aadlik ja ajaloolane, üks
kuulsamaid USA ühiskonna analüütikuid, kes 1835. aastal avaldas esimese köite
oma poliitilisest süsteemianalüüsist De la démocratie en Amérique (“Demokraatiast
Ameerikas”), mis baseerus 1831. aastal toimunud Ameerika reisi muljetel. Tocqueville raamatud on tänaseni arvestatavaks lugemismaterjaliks, sest sisaldavad rikkalikult arhiivimaterjale, riiklikke dokumente ja statistilisi andmeid. Tocqueville teeb
juba oma teose esimestel lehekülgedel selgeks, et Ameerika ühiskonna ja poliitika
mõistmiseks ei piisa vahetutest, nüüdisaegsetest vaadetest, vaid pigem tuleb mõelda
ajaloolistele tagamaadele, mis ulatuvad kaugele Iseseisvussõja ja põhiseaduslike
institutsioonide tekke-eelsesse aega: USA kogu riigi- ja ühiskonnaarengu aluseks on
Tocqueville arvates 17. sajandi puritaanidest kolonistide kogukonnad ning nende
45
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Siiski polnud kongregatsionalistid ainsad, kes Põhja-Ameerika kolooniates oma usupraktikat viljelesid ja Ameerika poliitilis-kultuurilisi traditsioonidele kaugemas plaanis mõju avaldasid. Kolooniates leidus arvukalt kalvinistliku taustaga presbüterlasi48, kes olid pärit peamiselt Šotimaalt – neil oli
oma kirikuorganisatsioon koos hierarhia ning sinodiga. Veel lähemal traditsioonilistele euroopalikele kirikustruktuuridele olid anglikaani kirikust ja
Saksamaa erinevatest kirikutest ning Hollandi reformeeritud kirikust pärit
kolonistid. Peale selle saabus kolooniatesse üha rohkem roomakatoliiklasi
ning erinevate vabakirikute (baptistid, kveekerid) liikmeid. Põhja-Ameerika
kolooniate religioosne pilt oli väga kirju juba enne riiklikku iseseisvumist49 –
ja on selliseks jäänud tänaseni, kuigi tolleagne jaotus erineb märgatavalt
tänasest50.
Kolooniate usutunnistuslik eripära mõjutas ka autonoomiapüüdlusi tervikuna: see, mis kongregatsionalistlikele asunikele tänu nende kogukondlikule
vagadusele ja kohalikule kirikuorganisatsioonile üsna loomulik tundus, tundus näiteks anglikaanidest kolonistidele võõrana. Religioossed vastuolud
praktiseeritud viis. Vrd Hancock, Ralph C. 1991. The Uses and Hazards of
Christianity in Tocqueville’s Attempt to Save Democratic Souls. – Masugi, Ken
(ed.). Interpreting Tocqueville’s Democracy in America. Savage, p. 382.
48
Presbüterlased (ka presbüteriaanid) on need reformeeritud (kalvinistlikud) kirikud ja kogudused (peamiselt Šoti- ja Inglismaa taustaga), mis eitades episkopaalset
põhikorda ja kiriklikku konsistoriaal- ehk kollektiivset juhtimissüsteemi valivad
põhikorraks presbüteriaanliku (ka presbüteriaal- ja sinodaalset) kirikukorra. Johannes Calvini Genfis väljatöötatud ja rakendatud kirikukorda eeskujuks võttes moodustavad vanemad (presbyteros) pastori eesistumisel presbüteeriumi (kolleegiumi),
valvavad koguduseelu üle (kirikukari) ja osalevad erinevate organite töös alates
kohaliku koguduse nõukogust kuni sinoditeni. Iseloomulik on vaimulike ja ilmikute
võrdõiguslik koostöö kirikus (täieõiguslikes koguduseliikmetes nähakse ühtlasi ka
õigus- ja ametikandjaid). Tavaliselt kasutatakse nimetust “presbüterlased” denominatsiooni ehk usuosaduskonna tähenduses (saksa keeleruumis võiks vastena kasutada mõistet Religionsgemeinschaft) üksnes angloameerika taustaga presbüterlaste
kohta. Vrd ka Denzler, Andresen 1997, S. 476–478.
49
1775. aastal elas mässulistes Põhja-Ameerika kolooniates hinnanguliselt 575 000
kongregatsionalisti, 500 000 anglikaani, 410 000 presbüterlast, 200 000 Saksa
kirikutest ja osaduskondadest pärit, 75 000 Hollandi reformeeritud kirikust pärit
kristlast, 25 000 baptisti, 25000 roomakatoliiklast, 5000 metodisti ja 2000 juuti. Vrd
Prätorius 2003, S. 34.
50
USA suurimad denominatsioonid (2004. aasta seisuga) olid: roomakatoliiklased
(71,7 miljonit), baptistid (47,7 miljonit), metodistid (19,9 miljonit), luterlased
(13,5 miljonit) ning presbüterlased (7,8 miljonit). Anglikaane (episkopaale) on
u 4,8 miljonit ja kongregatsionaliste 1,9 miljonit. Vrd Largest Religious Groups in
the United States of America.
<http://www.adherents.com/rel_USA.html#Pew_branches>, (22.11.2010) [Edaspidi
Largest Religious Groups in the USA]

256

ANDRES SAUMETS

kolonistide vahel muutusid tõsiseks kohalikuks katsumuseks, andsid aga
kaugemas plaanis siiski olulise tõuke riigi ja kiriku vabakirikliku lahutatuse
mudeli sisseviimisele USA-s üleriigiliselt.
Siinkohal mõned näited nii religioossetest vastuoludest kui vabakirikliku
mudeli rakendamise esimestest katsetest. Puritaanlik asundus Massachusetts
Bay Colony sattus juba 1631. aastal usulisse konflikti dissidentliku mõtleja
Roger Williamsiga (+1683)51, kes 1635. aastal oma rangelt kalvinistlike
teoloogiliste ja poliitiliste vaadete tõttu kolooniast välja saadeti. Oma kolooniakaaslastele heitis Williams ette seda, et nad on oma asunduses poliitilise
korra sisse seadnud, viidates ideele, et nende elu on Jumalale meelepärane ja
Jumala silmis õiglane – teisisõnu, nad püüavad oma vaateid Jumala plaanidega sobitada, neid sellisena esitada ja seadusevastaselt kolooniat endale
allutada. Just sellepärast, et Williams ise oli sügavalt religioosne, nõudis ta
poliitika eraldamist religioonist. Oma ideaalide elluviimiseks leidis ta võimaluse pärast väljasaatmist usuliselt sallimatust Massachusettsist. Ta asutas
1636. aastal New Providence’i indiaanlaste asunduse (hilisem Rhode Island),
kus poliitilise korra ülesandeks jäeti üksnes inimeste igapäevaste vajaduste
reguleerimine ja eitati poliitilise võimu õigust sekkuda isiklikku usuellu.
1639. aastal rajas Williams Põhja-Ameerika kolooniate esimese baptistikoguduse. Külastades Charles II vastu suunatud puritaanliku ülestõusu ajal
Inglismaad, üllitas Williams oma kuulsa traktaadi The Bloody Tenet of
Persecution for Cause of Conscience in a Conference between Truth and
Peace (1644), milles ta esitas teravaid piibellikke argumente religiooni vaba
praktiseerimise toetuseks. Hiljem püüdis Williams neid põhimõtteid ka ellu
viia, kindlustades oma asunduses mujal tagakiusatud kveekeritele õiguse
usuvabadusele52. Williams, kelle religioossed vaated muutusid aja jooksul
51

Vrd Davis, Derek. 2004. The Enduring Legacy of Roger Williams. Applying his
Principles to Today’s Pressing Church-State Controversies. – Lybæk, Lena et.al.
(Hrsg.). Gemeinschaft der Kirchen und gesellschaftliche Verantwortung. (Ökumemische Studien/ Ecumenical Studies, Bd. 30). Münster, S. 479–484. Vrd ka Noll,
Mark. A. 2000. Das Christentum in Nordamerika. (Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen, Bd. IV/5). Leipzig, S. 72–77, 96–100 [Edaspidi Noll 2000]
52
Kveekerid (ingl quake – värisema) oli 17. sajandi keskpaiku Inglismaa
religioonivõitluse käigus tekkinud ja anglikaani kirikuga opositsiooni sattunud
müstilis-entusiastlik grupp, mille rajajaks oli kingsepast usuline visionäär George
Fox (+1691). Fox jõudis 1647. aastal sisemisele veendumusele, et iga inimene võib
“sisemise valguse” (Jh 1,9: Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest...) kui Jumala
hääle abil jõuda tõe ja igavese päästeni. Kveekerite (värisejate) pilkenime said nad
tõsiasjast, et väidetavalt pani Pühast Vaimust haaratus neid värisema. Ise nimetasid
nad end algul Children of the Light, pärast 1670. aastat Society of Friends (Jh
15,15). Riigikiriku, vandeandmise ja sõjateenistuse eitamine tõi Inglismaal kaasa
kveekerite seadusliku survamise ja füüsilise tagakiusamise. Esimese tõelise varjupaiga leidsid kveekerid Põhja-Ameerikas. “Sisemise valguse” õpetus tingis aru-
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üha radikaalsemaks, pühendas oma pika elu riigi ja kiriku eraldatuse teoloogilisele põhjendamisele. Sealjuures juhindus ta kalvinistlikust päästmisõpetusest: päästet saab anda üksnes Jumal, mitte ükski inimeste loodud kirik ei
saa lunastust vahendada. Williamsi järgi laostas riigi järelvalve religiooni üle
inimeste usku ja südametunnistuse sundimine hävitas neis tõelise vagaduse.
Nii oli usuvabaduse nõudmine 17. sajandi kolooniates ennekõike kainemõistuslik abinõu.
Marylandis seadustas aristokraat lord Baltimore 1649. aastal usulise sallivuse seaduseelnõuga, milles deklareeriti, et üksi tunnistav kristlane ei pea
“sellest hetkest alates olema mingilgi viisil tülitatud oma usu pärast või usu
suhtes ega ka oma usu vabas praktiseerimises… ega tohi mingilgi viisil olla
sunnitud uskuma või praktiseerima mõnda teist religiooni, mis on tema
nõusoleku vastu”53. Seda tehti lootuses kaitsta sealseid roomakatoliiklasi
nende usukäsitluses ning tagada nende kestmajäämine protestantlikus (anglikaani) süsteemis. Kuigi see seadus peatselt tühistati, märkis Marylandis tehtud uuendus läbimurret kogukonna mõistmises, milles katoliiklased ja protestandid said segamatult koos eksisteerida.54
17. sajandi teisel poolel järgis Williamsi eeskuju kveeker William Penn
(+1718) oma maavaldustes Pennsylvanias, kus ta elustas nn püha eksperimendi ja allutas oma koloonia “võimalikult suure kodanliku ja religioosse
vabadusega” põhiseadusele The Frame of Government (1682), mis muu hulgas heitis kõrvale sõjateenistuse ja -pidamise kohustuse, vandeandmise ja
kirikliku abielu ning leevendas neegerorjade elu.55 Penni põhiseadus kirjutas
saama kõikide inimeste võrdsusest, nii et kveekerid astusid välja ka naiste võrdõiguslikkuse eest ja seisuslike erinevuste, orjapidamise ning rassilise diskrimineerimise kaotamise eest. Sotsiaalset õiglust rõhutava ja patsifistliku osaduskonnana
kuuluvad kveekerid ajalooliste rahukirikute hulka ning neil on oma alaline esindaja
ÜRO-s. Kveekerid esindavad ilma dogmata religiooni ning on loobunud usutunnistustest, sakramentidest ja kiriklikust hierarhiast. Vrd Geldbach, Erich. 1988. Quäker. – Drehsen, Volker et al. (Hrsg.). 1988. Wörterbuch des Christentums. Gütersloh/Zürich, S. 1019.
53
Tsiteeritud Kilp 2000, lk 30–31.
54
Vrd Noll 2000, S. 77. 99.
55
William Penn (1644–1718) oli juhtivaid kveekereid Põhja-Ameerikas ja Pennsylvania kristliku vabariigi asutaja. Inglise admirali pojana sai ta hea hariduse Oxfordis, Saumuris ja Londonis. 1668. aastal ühines Penn tagakiusatud Society of
Friends (kveekerid) liikumisega. Inglise kuningakoja võlakirja eest, mille Penn päris
oma isalt, sai ta 1681. aastal Delawarest lääne pool suure maavalduse. Sellest süümevabaduse ja vägivallatuse (lepingud indiaanlastega) põhimõtetele rajatud “vabariigist” sai tagakiusatud kveekeritele ja teistele kristlikele dissidentidele “tõotatud
maa” Pennsylvania. – Vrd Geldbach 1988, S. 233–235; vrd ka Krumwiede, HansWalter. 1987. Geschichte des Christentums III. Neuzeit: 17. bis 20. Jahrhundert. 2.
Aufl., Stuttgart. S. 55f.
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ette, et kõik koloonia ametnikud “peaksid omama usku Jeesusesse Kristusesse”. Teisalt sätestas põhiseadus ühemõtteliselt: “Kõiki selles provintsis elavaid isikuid, kes tunnistavad ja tunnustavad üht kõikvõimsat ja igavest Jumalat selle maailma Looja, Hoidja ja Valitsejana, ja kes oma südametunnistuse
järgi tunnevad endal kohustust elada kodanlikus ühiskonnas rahumeelselt ja
õiglaselt, ei tohi tülitada või neile ülekohut teha nende usulise veendumuse
või praktika pärast usu- ja jumalateenistuslikes küsimustes; ka ei tohi neid
mingil moel sundida osa võtma mingist jumalateenistusest või üleüldse
muust teenistusest või sundida viibima kusagil või millestki sellisest kinni
pidama.”56 Teatud poleemika oli Penni mõtlemises siiski olemas, sest tal tuli
deklareeritud ulatuslikku usuvabadust sobitada tsiviilkorra huvidega, ja peale
selle oli ta veendunud, et ühiskonna heaolu sõltub moraalse nõusoleku jagamisest.
Penni religioosse sallivuse poliitika soodustas märgatavalt Inglismaalt ja
mujalt Euroopast pärit väga erineva usulise taustaga asunike immigratsiooni.
Tuleb tõdeda, et süümevabaduse ja ususallivuse mõtetega oli Penn oma ajastust rohkem kui sajandi jagu ees. 18. sajandi alguses oli vaid väike hulk Põhja-Ameerika asunikke nõus Penni veendumusega, et usuvabadus ja kiriku
ning riigi vahelise sideme lõdvendamine on midagi püsivalt positiivset. Rahvuslikule iseseisvumisele järgnenud esimestel aastakümnetel peaaegu kõigis
osariikides toimunud kiriku ja riigi suhete arengut suunas siiski Penni teismisuundumus57 ja toetus kristlike denominatsioonide seas kombeks saanud
usutavadele, millele laienes ulatusliku sallivuse garantii. 18. sajandi kontekstis andis Penni vaadete liberaalsusest tunnistust seik, et Pennsylvania oli
ainus kolmeteistkümne koloonia seast, kus ka roomakatoliiklastel oli lubatud
avalikult oma jumalateenistusi pidada.58
Ameerika Ühendriikide teistsugune religioosne areng ei oleks olnud võimalik ilma protestantismi ülemvõimuta varasel koloniaalperioodil, sest
esimesteks kolonistideks Põhja-Ameerikas olid just protestandid. Edasises
protsessis oli aga oluline see, millist laadi protestantism kolooniates
juhtpositsioonile tõusis. Esimesed protestantlikud sisserändajad peamiselt
Briti saartelt olid pigem reformeeritud (kalvinistliku) taustaga, mitte luterlased59 või ristijad, kes tulid kolooniatesse mõni aeg hiljem mandri56

Vrd Noll 2000, S. 77.100.
Teism on usulis-filosoofiline arusaam, mis tunnustab Jumalat üleloomuliku
olendina, kes on loonud maailma, juhib selle kulgu ja kannab jätkuvalt hoolt kogu
loodu eest.
58
Vrd Noll 2000, S. 100.
59
Lutheri kahe valdkonna õpetus (Zwei-Reiche-Lehre) väljendas arusaama, et
vaimsed toimetused võiksid olla ühiskondlikest lahutatud. Kristlane elab ühtaegu
mõlemas riigis. Nii jäi Ameerikasse emigreerunud luterlastes püsima teatud ebakindlus, milline on nende elu selles maailmas. Jumal valitseb küll kõige üle ja krist57
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Euroopast. Need reformeeritud protestandid tunnustasid maailmasisest
askeesi60, nende elukorraldus ja hoiakud rõhutasid Jumala au nagu keskaegsetes ordudes. Erinevalt keskaegsest munklusest aga arvasid need protestandid, et distsipliini tuleb Jumala auks rakendada selle maailma sees.
Pereelu, äritegevus, poliitilised otsused ja vaba aja kujundamine – kõike tuli
teha religioosse tõsidusega. Seetõttu ei otsinud need reformeeritud protestandid Ameerikasse jõudes mingit privaatset ruumi, et selles omaette religioosne olla, vaid vaba ruumi oma uskumusi vormiva jõu vallandamiseks.
Protestantide hilisem panus ameerikalikku demokraatiasse, kapitalismi, individualismi ja vabatahtlike ühenduste loomisse on kantud reformatsioonipäevilt sissekasvanud iseloomulikust vaimust61. Võrreldes teistega
suutsid reformeeritud protestandid religiooni ja ühiskonda nii tuntavalt
lõimida, et neid oli juba Euroopas saatnud mõningane edu. Nende seisukoht,
et Jumal on valitseja kõige üle, tähendas seda, et neil tuli maailmale lähemale astuda, täites igal võimalikul juhul Jumala tahet. Kirik ja ühiskond
võisid ju olla erinevad suurused, kuid mõlemad asetsesid Jumala vahetu
kontrolli all, ja Jumala rahval tuli seda järelvalvet teostada. Puritaanlik
kogukond oli püha kogukond – holy commonwealth – ja selle kogukonna
liikmeid (visible saints) sidus Jumalaga mitte üksnes indiviididena, vaid ka
kirikuna või lepingurahvana ning poliitilise kogukonnana eriline liiduleping
(covenant)62. Sellised veendumused tõid puritaanlikust keskkonnast pärit
protestandid endaga Uude Maailma kaasa. Läbi aegade on Põhja-Ameerika
kogenud erinevaid usulisi mõjutusi, kuid reformeeritud protestantismi
esmane efekt ei ole kunagi lakanud kaasa mõjumast.
Põhja-Ameerika kolooniates toimunud arengut Lääne-Euroopa omaga
kõrvutades kerkib esile väga oluline erinevus ususallivuse (tolerantsuse) ja
süüme- või religioonivabaduse või nagu kveekerid ütlesid – soul liberty
vahel. Inglismaal võeti 17. sajandi lõpus vastu mitmed ususallivusaktid
(tuntuim neist ilmselt Toleration Act 1689. aastast), mis kõlavast nimest
hoolimata ei sisaldanud tegelikku tolerantsusprintsiipi ja toetasid kindlalt
riigi ja kiriku ühtsuse ideed (riigikirikliku ühtsuse mudel Köttingi käsitluse
lased peaksid olema ühiskonnas aktiivsed, ent Lutheri järgi erinesid reeglid kristlikuks kaastööks ühiskonnas neist reeglitest, mis olid mõeldud kiriku jaoks. MandriEuroopa ristijateliikumise usupõgenikud, eelkõige mennoniidid, järgisid veelgi
rangema isolatsiooni põhimõtet. Patsifistidena ja lasteristimise eitajatena püüdlesid
nad täieliku maailmast eraldumise poole.
60
Selles kontekstis on kasutatud religioonisotsioloog Max Weberi tuntud väljendit;
vrd Noll 2000, S. 78.
61
Ibid.
62
Vrd Geldbach 1988, S. 231; vrd ka Vrd Vollrath, Ernst. 1988. Die Trennung
von Staat und Kirche im Verfassungsverständnis der USA. – Kodalle, Klaus-M.
(Hrsg.). Gott und Politik in USA. Über den Einfluß des Religiösen. Frankfurt am
Main, S. 218–220. [Edaspidi Vollrath 1988]
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järgi). Tõsi küll, teatud protestantlike dissidentide grupid (juhul, kui nende
“õigeusklikkus” tõestamist leidis) vabastati tagurlikes Clarendon Code’i63
seadustes sätestatud karistustest. Hinnanguliselt oli Suurbritannias 17. sajandi lõpuks pool miljonit “sallitud” nonkonformisti (dissidenti), kes said
taas loa praktiseerida oma usukombeid. Kuid karistuste kõrvaldamine ei
toonud kaasa märgatavalt suuremaid vabadusi: dissidentidele ei tagatud
kodanlikku võrdõiguslikkust, nad ei tohtinud näiteks ülikooli õppima asuda
ja nii puudus neil juurdepääs ühiskonnas lugupeetud elukutsetele, sealhulgas
ka linnaametitele (igaüks, kes tahtis pääseda riigi- või kommunaalametisse,
pidi vastu võtma armulaua anglikaani riituse järgi ja seda võimudele
preestrilt saadud tõendiga kinnitama). Et nonkonformistid vastuseks oma
õppeasutusi rajama hakkasid, kus valmistati ette tulevasi vaimulikke ja
õpetati ka ilmalikke erialasid, oli selle piirangu tahtmatu ja ettekavatsematu
tulemus. Usuküsimusi käsitlevate eksamite või testide (religious tests)
eesmärk oli dissidentide ohjeldamine ja nende liikumise vältimine: neid
“salliti” ühiskonnas väikesel hulgal, aga nad polnud vabad ja nn teise sordi
kodanikena olid nende õigused piiratud (neil puudus näiteks valimisõigus).64
Niisugune euroopalik piiratud tolerantsuse mudel kandus loomulikult üle
ka Põhja-Ameerikasse65. Kongregatsionalistid viisid selle ellu New Englandis,
63

The Clarendon Code oli seadustekogu, mis sai oma nime anglikaani kõrgkirikut
(High Church) ja kuningas Charles II toetajaid juhtinud lord Clarendoni (Edward
Hyde) järgi. Clarendon Code sisaldas 1661.–1664. aastail Charles II eestvedamisel
vastu võetud nelja seadust, mille üldiseks eesmärgiks oli riigikiriku restauratsioon ja
kuninga supremaadi ehk ülemvõimu kindlustamine Inglise kiriku üle. Seadustati
näiteks nende nonkonformistide tagandamine igasugustest ametitest, kes keeldusid
Püha õhtusöömaaega anglikaani riituse järgi vastu võtmast, samuti keelustati konventiiklid (usulised erakoosolekud), kus osales üle viie inimese erinevatest majapidamistest. Kõiki pastoreid, õpetajaid ja professoreid kohustati täielikult aktsepteerima Common Prayer Booki (anglikaani kiriku ametlikku agenda-, laulu- ja
palveraamatut) või nad tagandati ametist. Vrd Ward 2000, S. 19–22.
64
Vrd ibid., S. 21–30; vrd ka Geldbach 1988, S. 235.
65
Põhjalikumalt on sellest juttu näiteks Franklin H. Littelli teoses “From State
Church to Pluralism” (New York 1971). USA kirikuloolased jagavad sealse kirikuloo tihti kolmeks epohhiks, kasutades seejuures jaotusprintsiibina just religioonivabadust. Esimene faas on euroopalik mudel “ühest kristlaskonnast ühel territooriumil”. Teist faasi iseloomustavad püüdlused viia läbimurdele selliseid väärtusi nagu
soul liberty, liberty of conscience või religious liberty. Sel moel muutus PõhjaAmeerika protestantlikuks impeeriumiks, mida valitsesid alguses erinevatest
denominatsioonidest pärit protestandid. Teistest kristlikest konfessioonidest (roomakatoliiklased, ortodoksid) ja religioonidest (juudid, moslemid jt) pärit arvukate sisserändajate tõttu see jõuvahekord aga muutus, kui algatati religioosse pluralismi ja
religioonidevaheline dialoog (protestantliku impeeriumi lõpuks loetakse sümboolselt
katoliiklasest John F. Kennedy valimist USA presidendiks 1960. aastal). Vrd Geldbach 1988, S. 232f.
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mistõttu avatud süüme- ja usuvabaduse vaadetega Roger Williams oli sunnitud sealt lahkuma. Anglikaanid kasutasid seda mudelit lõunapoolsetes kolooniates. Vabakiriklik mudel, mida esindasid baptistid ja kveekerid, oli veel
n-ö kõrvalseisjate mudel. Teistes New Englandi kolooniates karistati baptiste
ja kveekereid esialgu tsiviilõiguslikult kui separatiste. Selle mudeli esimestest ilmingutest 17. sajandi Põhja-Ameerikas kuni kõigile laieneva süümevabaduse ja vaba religioonipraktika deklareerimiseni oli pikk tee. Ka uue vabariigi rajamisel polnud sugugi kindel, et just see mudel jääb peale USA põhiseaduse esimese paranduse (First Amendment) jõustudes 15. detsembril
1791. aastal. Paljud lugupeetud 18. sajandi ameerika riigimehed nagu George Washington või Patrick Henry toetasid selgelt riigikirikut (established
church), mis mõnes piirkonnas (näiteks Massachusettsis ja New Hampshire’s) jätkas tegutsemist veel 19. sajandi esimesel poolel66.
18. sajandi teisel poolel võis siiski ulatuslikku usuvabadust kohata juba
Rhode Islandil, Pennsylvanias, Delaware’is, New Jersey’s ja New Yorkis.
Kahes viimati nimetatud koloonias olid nimeliselt küll olemas etableeritud,
teisisõnu riigivõimu sisse seatud ja finantsvahenditega varustatud kirikud –
kuni Ameerika Ühendriikide loomiseni toetasid kõik kolmteist kolooniat
ühte või mitut kirikut. Etableeritud kiriku(te) süsteem, mida võiks nimetada
ka euroopalikuks riigikiriku mudeliks, ei saanud kolooniates kunagi domineerivaks valdavalt protestantlike asunike usuliste erinevuste tõttu. See paljusus tõi reaalses elus paratamatult kaasa usuvabaduse. Revolutsiooniga
kaasnes ka kirikute etableerimise vastu suunatud liikumine (Disestablishment). Ilma verevalamiseta ja vastastikuse vihkamiseta toimunud kiriku ja
riigi lahutamist Põhja-Ameerikas on peetud üheks suurimaks saavutuseks
ameerika – ja laiemas plaanis ka üldises – kirikuloos, sest see kujutas endast
radikaalset eemaldumist Euroopa praktikast ning uue paradigma sündi.

5. USUVABADUS (RELIGIOUS LIBERTY) JA KIRIKU NING
RIIGI LAHUTATUS (SEPARATION) KUI
AMEERIKALIKU RELIGIOOSSUSE VAIMSED JA
ÕIGUSLIKUD NURGAKIVID
See vabakiriklik lahutatuse mudel, mida oli esindanud Penni püha eksperiment, muudeti (ilmselt paljudele üllatuslikult!) hiljem, uue vabariigi rajamisel, põhiseaduse osaks. Põhiseaduse (Bill of Rights) esimene parandus sätestab nimelt, et kongress ei tohi välja anda ühtki seadust, mis näeb ette ühe
66

Vrd Noll 2000, S. 80. 83f; vrd ka Geldbach 1988, S. 233; Vollrath 1988,
S. 219f.
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religiooni (rääkimata ühe kiriku) etableerimist või keelab kellelgi religiooni
vaba praktiseerimist (free exercise of religion)67. Peale selle ei tohtinud avalikus sfääris töötavaid ametnikke allutada mingile usulisele eksamile või
testile, nagu see oli tavaks näiteks Inglismaal68.
18. sajandil toimunud tormilised arengud, mis kulmineerusid kolonistide
sooviga vabaneda Inglismaa ülemvõimu alt, vallandasid ka kirikute
etableerimise vastu suunatud liikumise (nn Disestablishment). Peale eespool
nimetatud tegurite mängisid selles olulist rolli ka Põhja-Ameerikat tõsiselt
raputanud Suur Ärkamine (Great Awakening)69, mis oli meelestatud
67

“Kongress ei anna välja ühtegi seadust, milles kiidetakse heaks mõne religiooni
kehtestamine või keelatakse mõne usundi vaba praktiseerimine…”. Põhiseaduse
tekstile on lisatud ka vastav kommentaar: “Paljud riigid on sidunud end ühe
religiooniga, muutes seda esindava kiriku riigikirikuks (ametlikuks kirikuks) ja
toetades seda riiklikest vahenditest. See parandus keelab Kongressil luua riigikirikut
või sätestada mingil viisil selle loomine. Seda on tõlgendatud kui valitsusele pandud
keeldu soodustada või toetada religioosseid doktriine. Lisaks ei või Kongress vastu
võtta seadust, mis piiraks usu praktiseerimist…” Tsiteeritud: Ameerika Ühendriikide põhiseadus koos kommentaaridega. Ameerika Ühendriikide Suursaatkond
Eestis. Ajaloolised dokumendid.
<http://estonian.estonia.usembassy.gov/pohiseadus.html>, (25.11.2010). [Edaspidi
Ameerika Ühendriikide põhiseadus]
68
Tsiteeritud: Ameerika Ühendriikide põhiseadus, artikkel VI, lõik 3: “… ühegi
Ameerika Ühendriikide mis tahes valitsusasutuses oleva mõjuvõimsa ametikoha
puhul ei nõuta kunagi usuküsimusi käsitleva eksami läbimist.”
69
Suur Ärkamine (1734–1755) oli esimene vormilt koloniaalne, sisult usuline äratusning uuendusliikumine Põhja-Ameerikas, kus “usuisade” 17. sajandil kaasatoodud
religioosne innukus oli hakanud 18. sajandiks juba vaibuma. Kristliku üldsuse seas
seniajani hinnatud isiklikult kogetud päästekindluse asemele – mis oli siiani ajendanud inimesi vabatahtlikult puritaanlike kogudustega ühinema – oli sugenenud kõlbeline ja religioosne-kiriklik eluviis ilma isikliku sügavama usulise kogemuseta. Selle
kohta kasutati mõistet half way covenant (poolik liiduleping Jumalaga). Usulise
uuenemise vajadus oli tingitud ka sellest, et rahvastiku arv ja geograafiline levik
muutus Põhja-Ameerika kolooniates kiiresti ja kirikud ning kogudused ei suutnud
sellega sammu pidada. Iga üksiku koguduse vaimulik vastutusala kasvas liiga suureks ning koguduseliikmete omavaheline side hakkas kaduma. Kiiresti leviv äratusliikumine, mille eesotsas olid sellised mõjukad teoloogid ja jutlustajad nagu kongregatsionalist Jonathan Edwards ja metodismile lähedalseisev George Whithefield,
nõudis täieõiguslikuks kirikuliikmeks olemise eeldusena taas isiklikku pöördumist.
Suure Ärkamise peamiseks meetodiks oli võimalikult erinevatel aegadel ja erinevates paikades, sealhulgas ka farmides ja vabas õhus, spetsiaalsete äratuskoosolekute
(camp meetings) korraldamine (nn reisijutlustajate kasutamine). Sellega püüti kahtlevaid hingi esmalt “üles raputada” ja seejärel evangeeliumi armupakkumisega julgustada, et inimesed jutluses väljapakutud irratsionaalse uuestisünni avaliku tunnistamisaktiga täide viiksid – see oleks uus liidulepingu sõlmimine (covenant) Jumalaga. Äratatud pidid seejärel näitama oma aktiivsust Jumala riigi levitamises omaenese
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formaalse ortodoksia (Põhja-Ameerika kontekstis eelkõige etableeritud
kirikluse) vastu, ja valgustuslik liberaalne ratsionalism, mille ridadesse kuulusid peale Thomas Jeffersoni, Benjamin Franklini ja James Madisoni veel
paljud Põhja-Ameerika kristlased, kes ajaloolise kristluse traditsioonilisi
õpetusi võrdlemisi väheolulisteks pidasid, kuid näitasid siiski üles otsustavat
poliitilist toetust just dissidentlikele kirikutele. Nende puhul oli tegemist
haritud kosmopoliitidega, kes juhindusid eelkõige üldisest vabaduspüüdlusest ning taunisid usulisi tagakiusamisi. Deistidena uskusid nad, et inimene
on loodud mõistusega olendiks, kellele Looja on andnud teatud võõrandamatud õigused, ja kes suudab ise oma mõistuse toel selles maailmas Looja tahet
mõista ja ellu viia ning inimesele antud võõrandamatuid õigusi kaitsta70.
Ratsionalistidena arvasid nad, et inimmõistus suudab eristada religiooni seda
osa, mis on vajalik stabiilse ja moraalse ühiskonna ning poliitilise korra eksisteerimiseks. Religioossete traditsioonide eripärased õpetused olid avalikule
korrale üleliigsed ning lausa ohtlikud ning seetõttu tuli need avalikust valdkonnast eraldada.71
Ameerika tollaste poliitiliste juhtide sõnum oli ühemõtteline: religioossed
kodanikud tohtisid tunda, et nad on riigis igati teretulnud, kuid nad ei tohiks
arvestada sellega, et kõikide allutamine ühele toimivale jumalikule tahtele
ülendatakse põhiseaduslikuks põhimõtteks. “Põhiseaduse isad” jäid Jeffersoni mõtetele truuks: nad ei loonud teoloogiliselt tuletatud liidulepingut, vaid
rajasid sekulaarse poliitilise korra, kus religioon ja riik on üksteisest eraldusmüüriga lahutatud (wall of separation). Selle tähtsamaks väljenduseks on
juba mainitud esimene parandus.72

päästekindluses veendumise tõttu. Suure Ärkamise päevil olid usulise uuendusliikumise kandvateks jõududeks eelkõige baptistid, metodistid ja presbüterlased. Vrd
Noll 2000, S. 79–84; Covenant-traditsiooni kohta vt ka Prätorius 2003, S. 47–55.
70
Deism on usulis-filosoofiline õpetus Jumalast, kes küll on maailma loonud, kuid
ei sekku enam selle käiku. Valgustuslik-deistlik mõtlemine avaldub Thomas Jeffersoni kuulsates sõnades, millega ta 1776. aastal juhatas sisse Iseseisvusdeklaratsiooni: “Me peame isenesestmõistetavaks tõde, et kõik inimesed on loodud võrdsena, et
Looja on neile andnud teatud võõrandamatud õigused, mille seas on õigus elule,
vabadusele ning õnne poole püüdlemisele. Selleks, et neid õigusi tagada, on rahvad
seadnud endale valitsused, mille õiguspärane võim põhineb valitsetavate nõusolekul,
nii et kui mingi valitsemisvorm neid eesmärke kahjustab, siis on rahval õigus seda
muuta või kukutada ja seada ametisse uus, mis lähtub niisugustest põhimõtetest ja
mis on korraldatud sellises vormis, et tagab inimestele kõige tõenäolisemalt julgeoleku ja õnne.” Tsiteeritud: Jenkins, Philipp. 2005. Ameerika Ühendriikide ajalugu.
Tallinn, lk 287; vrd ka Prätorius 2003, S. 56.
71
Vrd Geldbach 1988, S. 235f; vrd ka Noll 2000, S. 80f; Prätorius 2003, S. 55ff;
Kilp 2000, lk 32–33.
72
Vrd Prätorius 2003, S. 56f.; vrd ka Vollrath 1988, S. 226.
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Siinkohal tuleks rõhutada, et religioonivabaduse pooldajad Ameerikas ei
tahtnud mingil moel religiooni kahjustada või tagakambrisse tõrjuda (nagu
seda püüti Prantsuse revolutsioonist peale saavutada (ja hiljem totalitaarsetes
süsteemides edasi arendada) riigi ja kiriku lahutamisega mitmel pool LääneEuroopas), vaid seda puhastada ning vabastada ebaseadusliku klerikaalse
valitsuse alt. Need kaks liikumist – deistlik-valgustuslik poliitiline eliit ja
noore vabariigi radikaalsed puritaanlikud massid – ühendasid 18. sajandi
lõpupoole otsustavalt oma jõud ning viimaks tekkis kiriku ja riigi suhetesse
vabakiriklik vastastikkuse lahutatuse paradigma, mida ei saa võrrelda euroopaliku “ühesuunalise” teega. See ei tähista pöördepunkti üksnes PõhjaAmeerika, vaid kogu uusaegses kirikuloos.
Põhiseadusega kehtestatud usuvabaduse suunas73 astus otsustava sammu
Thomas Jefferson oma seadusega Bill for Establishing (!) Religious Freedom
(1786), milles oli sätestatud: “Ühtegi inimest ei või sundida külastama või
toetama ükskõik millist usulist teenistust, kohta või palvust, teda ei tohi ka
maksustada, piirata, tülitada ega koormata tema ihus või varanduses, ta ei
tohi ka muul moel kannatada oma religioosse arvamuse või uskumuse pärast.”74 Samas tekstis proklameeris Jefferson ka religiooni ja riigi lahutatust,
öeldes, et tsiviilõigused ei sõltu enam vagadest (st religioossetest) arvamustest ja veendumustest75.
1787. aastal vastuvõetud The Northwest Ordinance (loodealade määrus)
oli põhiseaduse eel kõige tähtsam seadusandlik akt, mis pani loodeterritooriumil aluse vabariiklikule valitsemisvormile ja kodanikuõigustele. Vastavalt
preambulale pidi kodanikuõiguste seadus laiendama “fundamentaalseid tsiviil- ja usuvabaduse põhimõtteid, mis moodustavad aluse, millele need vabariigid, nende seadused ja põhiseadused on püstitatud”. 3. artiklis tunnistati
aga religiooni tähtsust noorele vabariigile, mis vajab vooruslikke inimesi:
“Religioon, moraal ja teadmised on heale valitsusele ning inimkonna õnneks
hädavajalikud…”76
73

Juba 1777. aastal koostas Jefferson (ajendatuna Virginias vastu võetud mahukast
Bill of Rights’ist) vastavasisulise õigusteksti (Act for Establishing Religious Freedom), mille abil ta üritas võidelda religiooni etableerimise vastu ja usuvabaduse
printsiibi tõstmise eest põhiseaduslikule tasandile. Vrd Vollrath 1988, S. 223f.; vt
ka Noll 2000, S. 101f.
74
Tsiteeritud tõlkena: Kilp 2000, lk 34.
75
“That our civil rights have no dependance on our religious opinions any more
than on opinions in physics or geometry”. Tsiteeritud: Vollrath 1988, S. 223–224.
76
Vrd Text of the Northwest Ordinance. – Archiving Early America. Homepage.
<http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/milestones/ordinance/text.html>,
(25.11.2010). Iseloomulikult rõhutatakse religiooni ja moraali olulist rolli ka
Massachusettsi põhiseaduse (1780) 3. artikli 1. osas: “The happiness of people, and
the good order and preservation of civil government, essentially depend upon piety,
religion and morality”; tsiteeritud Vollrath 1988, S. 227.
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Eriti väärib selles paradigma muutumise kontekstis tähelepanu USA neljanda presidendi James Madisoni (1751–1836)77 panus. Vaatamata sellele, et
Madison oli anglikaani kiriku liige, pühendus ta võitlusele etableerimise
vastu, hülgas tavapärase usulise sallivuse idee ja püüdis jõuda tõelise pluralistliku usulise ning intellektuaalse vabaduseni. Tema kirjutisest A Memorial
and Remonstrance against Religious Assessments78, mis oli suunatud antiföderalist Patrick Henry parlamendile esitatud ettepanekute (sealhulgas maksude kogumine kirikute toetuseks) vastu, võib leida napis vormis selle uue
paradigma kesksed ideed.
Esimene punkt seisneb selles, et religiooni või usu valdkonnas, õigemini
Looja austamises, ei tohi käibida sunni seadused. Religioon on veendumus,
mille asupaigaks on üksikisiku südametunnistus. Kuuletuda tuleb üksnes
südametunnistuse diktaadile; see on võõrandamatu õigus (this right is in its
nature an unalienable right). Veel on oluline teada, et valgustuslikult mõtlevale Madisonile on religioon avaram mõiste kui kirik, ja selliselt räägib ta
mitte kiriku, vaid religiooni õigustest.79
Teine juhtmõte ütleb, et religioonivabaduse ja vaba religioonipraktika õigus
kaalub üles muud indiviidile esitatud nõudmised. Inimese kohustus oma
Looja ees eelneb tsiviilühiskonna nõudmistele. Seetõttu ei tohi tsiviilühiskonnal ega valitsusel olla religiooniga mingit pistmist: “Me kinnitame, et
religiooni küsimustes ei takista tsiviilühiskond ühegi inimese õigusi, ja et
77

James Madison oli 1779. aastast alates Kontinentaalkongressi liige, kes 1780.
aastatel taotles koos föderalistidega tugevat keskvõimu. Tema projekt sai USA 1878.
aasta põhiseaduse aluseks. Aastatel 1801–1809 oli ta Thomas Jeffersoni valitsuses
riigisekretär, 1809–1817 USA president. Vrd Kauffmann, Bruce G. 1997. James
Madison – “Godfather of the Constitution”. – Early America Review. Summer 97.
<http://www.earlyamerica.com/review/summer97/madison.html>,
(26.11.2010)
78
Teksti on tsiteeritud teoses: Gaustad, Edwin Scott (ed.). 1968. Religious Issues
in American History. New York. [Edaspidi Gaustad 1968]
79
“Religion or the duty which we owe to our Creator and the manner of discharging it, can be directed only by reason and conviction, not by force or violence.
The Religion then of every man must be left to conviction and conscience of every
man; and it is the right of every man to exersice it as they may dictate. This right is
in its nature an unalienable right.” Tsiteeritud: Gaustad 1968, p. 73. Vrd ka
Zollmann, Carl (American Church Law, 1933): “Igale üksikisikule on loomu
poolest antud temas peituv võõrandamatu ja haavamatu õigus teenida Jumalat sel
moel ja viisil, nagu see vastab kõige rohkem tema südametunnistuse käskudele.
Keegi ei tohi temalt seda õigust röövida. Ühelgi inimlikul autoriteedil pole voli seda
õigust segada või mingil moel kontrollida või sellele vastu tegutseda. /…/ Täielik
vabadus usu valikul vastavalt indiviidi otsusele ja südametunnistusele kuulub seega
Ameerika kodaniku kaasasündinud õiguste hulka.” Tsiteeritud: Bates, M. Searle.
1947. Glaubensfreiheit. Eine Untersuchung. New York, S. 787–788. [Edaspidi Bates
1947]
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religioon on täiesti välja jäetud selle otsustusalast.”80 See saab selgeks vähemuse ja enamuse problemaatikas, mis on Madisoni jaoks väga oluline
poliitikafilosoofiline teema81. Demokraatlikus tsiviilühiskonnas tuleb vaidlusalused küsimused lahendada enamusprintsiibi abil. Seda demokraatlikku
põhimõtet ei tohi aga kasutada religiooni puhul, sest siin võib vähemusel
vabalt olla enamuse ees õigus. Enamusotsused topiksid nõnda kinni vähemuse süümehääle suu82. See tähendab, et riigis peavad vähemused kaitstud olema, aga samas ka seda, et valitsusel, mis on moodustatud enamusprintsiipi
järgides, pole õigust konkreetsele religioonile riiklikku toetust pakkuda83.
Föderalism, mille nimel Madison poliitiliselt võitles, pidi tagama, et riiklikul
tasandil ei tekiks mitte kunagi riigi ja kiriku liitu.
Madisoni kolmas juhtmõte tuleneb kristliku kiriku ajaloost, kus on hoiatavaks näiteks corpus christianum’i paradigma. Ligi pooleteise aastatuhande
jooksul, mil see paradigma Õhtumaal kiriku ja riigi suhetes valitses, on selle
asemel, et alal hoida ja edendada religiooni puhtust ning tõhusust, tulnud
esile hoopis sellise paradigma roiskunud viljad: “…kõrkus ja laiskus kleerikute seas, teadmatus ja lömitamine ilmikute seas, ja mõlema puhul veel ebausk, silmakirjalikkus ning (teisitimõtlejate) tagakiusamine.”84
80

“This duty […] is precedent both in order of time and degree of obligation, to the
claims of Civil Society… We maintain therefore that in matters of Religion, no
man’s right is abridged by institution of Civil Society, and that Religion is wholly
exempt from its cognizance.” Tsiteeritud: ibid.
81
Madisoni arvates võib enamus olla juhuslik, ja kuna see on tavaliselt sündinud
lokaalsest homogeensusest, võib enamus olla väga kangekaelne ja isemeelne. Seetõttu on oht, et enamuse moodustajad hakkavad riiki lõhestama, kui nende vastu pole
mingit kaitset ega tasakaalu. See skeptiline suhtumine pidurdamatusse enamusprintsiipi sundis Madisoni otsima neid institutsioone, mis võiksid olla vastukaaluks
parlamendile ja valimistele. Seda vastukaalu pakkus esmajoones religioon: kuna
religioon valitses ameeriklaste ajalooliste vabaduspüüdluste üle, pidi individuaalse
religioonivabaduse piiramine mõjuma kõige ilmselgema enamusprintsiibi kuritarvitamise ja moonutusena. Egoistliku enamuse poliitiline käitumine võib muutuda
täiesti talumatuks, kui selle otsustada jätta olemuslikud õigused nagu religiooni vaba
praktiseerimine. Selle argumendiga suutis Madison end kongressis kehtestada.
Enamuse-vähemuse probleem lahendati vähemuse kasuks: enamusel ei ole mingit
õigust oma religioonile anda riiklikku või etableeritud kuju. Vrd Prätorius 2003,
S. 58f.
82
“It is also true, that the majority may trespass on the rights of the minority.”
Tsiteeritud: Gaustad 1968, p. 73.
83
Vrd Geldbach 1988, S. 236f.
84
“During almost fifteen centuries, has the legal establishment of Christianity been
on trial. What have been its fruits? More or less in all places, pride, and indolence in
the Clergy, ignorance and servility in the laity; in both superstition, bigotry and
persecution.” Tsiteeritud: Gaustad 1968, p. 75.
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Vabakirikliku paradigma juhtmõtteks on see, et usu- või religioonivabadust ei tohi segi ajada ususallivusega. Esmapilgul väike, ent tähendusrikas
erinevus mõistetes seisneb järgnevas: sellal kui ususallivust (tolerantsust)
võimaldatakse kellelegi ja see eeldab seda pakkuva vastava instantsi – näiteks
riigi – olemasolu, on usuvabadus konkreetne ja võõrandamatu õigus. Ususallivust, mis on iseloomulik just etableeritud kiriklusele, võimaldatakse riigi armust ja sellest võib taas ilma jääda85. Religiooni- ja süümevabadus on aga
konkreetne õigus, mitte meelevaldne meede, ning taolist võõrandamatut õigust
ei saa riik võimaldada ega ka ära võtta (nagu sallivust), vaid üksnes kaitsta.
Bill of Rights’i abil saavutati Madissoni eesmärk küll mitte vahetult, kuid
siiski ajalise viivitusega: riigi ja kiriku (laiemas mõttes religiooni) suhete
kompleksne probleem tõsteti rahvuslikule tasandile. Kui see juba põhiseaduse osa oli, arvas nii mõnigi, et see mudel kehtib küll föderatsiooni, aga mitte
üksikute osariikide jaoks. John Adams, üks esimestest USA presidentidest,
avaldas näiteks arvamust, et baptistid võivad enne oodata päikesesüsteemi
muutumist, kui et Massachusettsi kongregatsionalistid oma kiriku establishment’ist loobuksid86. Partikulaarsed ja regionaalsed erikultuurid ei lakanud
seepärast eksisteerimast, kuid nad pidid nüüdsest end tugevamalt siduma
üleriigiliselt järjest ühtsemaks muutuvate institutsioonidega. Religiooni ja
riigi suhete rahvusliku tasandi tunnuseks on selle probleemistiku samaaegne
õiguspäraseks muutmine: piir religiooni ja poliitika vahel muutus nüüdsest
demarkatsioonijooneks, mida ennekõike saab tõmmata või nihutada kohtulikult.87

6. VABAKIRIKLIK PARADIGMA –
KAS ÜKSNES AMERICAN WAY OF LIFE?
Tulles tagasi USA põhiseaduse juurde, tuleb rõhutada, et selle esimese parandusega deklareeritakse (järgides nii baptistide ja kveekerite kui ka valgustatud ratsionalistide valitud suunda), et religiooni kehtestamine, selle valvamine ja toetamine ei kuulu riigi ülesannete hulka. Nõnda piiratakse selgelt
riigi võimu ja valitsusülesandeid. Riik peab pühenduma oma sekulaarsetele
ülesannetele ega vaja nende täitmiseks mingit religioosset ülekinnitamist või
-rõhutamist. Nõnda on Madisoni eraldatuse joon, mis taotleb paindlikkust
riigi ja religiooni suhetes (sest need suhted pole staatilised, vaid pidevas
85

“Toleration belonged to a system where there was an established church and
where it was a thing granted, not of right, but of grace.” Tsiteeritud: Geldbach 1988,
S. 237.
86
Vrd Geldbach 1988, S. 233.
87
Vrd Prätorius 2003, S. 59–60.
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muutuses) leidnud USA praktikas kõige laialdasemat rakendamist88. Põhiseadus ei tegele usulise arvamuse reguleerimisega. Kirikud ning osaduskonnad on oma õpetuste ja kommete osas vabad ning ei pea riigi ees õigustama
oma ideede või kultuste õigsust või mõistlikkust. Täieliku religioonivabaduse ja täieliku poliitilise vabaduse süsteem jagab mõlemale partnerile sellised
kaardid: see annab kirikutele ja usulistele ühendustele osa, mida nad on suutelised vastavalt oma olemusele mängima, ja samas tagab see neile vabaduse
mängida seda rolli ka poliitilises protsessis89.
Kui pärast kodusõja lõppu jõustus 1868. aastal USA põhiseaduse neljateistkümnes parandus, mis sätestas erinevad kodanikuõigused, sh ka õigused
elule, vabadusele ja varale, mida ei saa kelleltki võtta seadusega kooskõlastamata90, siis kaitses see põhiseaduse säte ka kirikute ja osaduskondade
omandit91.
Selge distants Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa vahel avaldub, kui võrrelda ameerikalikku mudelit mõne euroopaliku vastega. Riiklikust ususallivusest Inglismaal ja kiriku ning riigi lahutamisest Prantsusmaal on juba eespool põhjalikumalt juttu olnud. Seetõttu oleks mõttekas kasutada võrdluseks
näiteks samal ajal Austrias toimunud arenguid92. 1769. aastast tegutses religiooniküsimustega tegelev õukonnakomisjon Austria kõrgeima kirikliku
ametkonnana. Keiser Joseph II andis 1781. aastal välja tolerantsuspatendi
(1781), mis tugines puhtalt finantsilistele kaalutlustele. Nimelt vaadeldi arvutusi, mis võtsid kokku kahjud, mida Prantsusmaa oli endale ise tekitanud,
88

Vrd Kilp 2000, lk 39–40. Teatud määral on Madissoni eraldusjoonele (line of
separation) alternatiiviks juba Roger Williamsi vormitud ning Jeffersoni keelekasutusse juurdunud “eraldusmüür” (wall of separation) riigi ja kiriku vahel. Jeffersoni
arvates ei tohiks valitsus tungida religiooni erasfääri, samamoodi ei tohiks religioon
hüljata oma sfääri ning kippuda valitsuse alale. Teoorias on USA Ülemkohus kasutanud asjaomaste kohtulahendite puhul tihti just eraldusmüüri põhimõtet, sellal kui
tegelikult rakendub valdavalt eraldusjoone põhimõte.
89
Vrd Hesse 1975, S. 1153f.
90
“… samuti ei saa ükski osariik võtta üheltki inimeselt elu, vabadust või vara, kui
see ei toimu seadusega kooskõlas; lisaks peab iga osariik tagama oma volialasse
kuuluvate isikute õiguste võrdse kaitse.” Tsiteeritud: Ameerika Ühendriikide põhiseadus.
91
Carl Zollmann on selle arengu kohta öelnud teoses American Church Law
(1933): “Nii ei ole ühtegi teist riiki peale Ameerika Ühendriikide, kus lisaks üldisele
religioossele vabadusele on kaitstud ka usuosaduskondade omand.” Tsiteeritud:
Bates 1947, S. 787.
92
Alljärgneva ususallivuse arengut Austrias käsitleva ülevaate aluseks on: Sakrausky, Oskar. 1981. Toleranz gestern und heute in Österreich. – Gewissen und
Freiheit, Nr. 16, S. 58–66; Lorenz, Willy. 1962. Du bist doch in unserer Mitte. Wege der Kirche in Österreich. Wien, S. 57–67; Plöchl, Willibald M. 1977. Josephinismus. – Kunst, Hermann et al. (Hrsg). Evangelisches Staatslexikon. 2. Aufl. Stuttgart/Berlin, S. 1055–1062. [Edaspidi Plöchl 1975]
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kui sundis hugenotte (reformeeritud kristlasi) kodumaalt välja rändama. Keiser ei tahtnud prantslaste viga korrata, pealegi nägi ta valgustatud monarhina
oma riiki hoolekande- ja heaoluriigina, milles religioon ei tohtinud kuhugi
kaduda, vaid pidi andma riigile vajaliku kõlbelise aluse ning olema arvestatavaks hoolekande- ja julgeolekuteguriks. Kui katoliiklik vastureformatsioon
oli sõnastanud loosungi “kirik vajab riiki,” siis josefinismi93 üldiseks panuseks oli juhtmõte “riik vajab religiooni”. Vaid religioossetest kaalutlustest
ajendatuna – selleks, et keisri alamate hinged pärast surma hukatusse ei satuks – ei saanud teisitiuskujaid (st mittekatoliiklasi) kui “eeskujulikke töölisi
ja häid alamaid nende eluajal maalt minema ajada” ning nõnda “kõiki eesõigusi” röövida, “mida neilt muidu võtta saaks”. Seetõttu anti mõnede mittekatoliiklike kirikute esindajatele (luterlased, reformeeritud ja kreekaortodokssed kristlased) kodanikuõigused ja neil lubati keisri armust täita
oma usulisi kombeid (Privat-Exercitium)94, sellal kui roomakatoliku kirik
Austrias – mida Joseph II püüdis anglikaani kõrgkiriku eeskujul Rooma
ülemvõimu alt vabastada – säilitas piirangutest ja reformidest hoolimata ka
edaspidi avaliku ja privilegeeritud kiriku staatuse. Ometi olid sellised arengud
93

Josefinism on laiemas mõttes valgustusliku absolutismi riigipoliitiline ja kitsamas mõttes kirikupoliitiline süsteem, mis saavutas oma täie ulatuse Habsburgidele
kuuluvatel aladel keiser Joseph II valitsusajal (1780–1790). Kirikut riigist lahutades
sekkus riik ulatuslikult kiriku haldus- ja finantsasjadesse, nii et kirik näis olevat riigi
oma, kes allutab, kontrollib ja kasutab kirikut oma religioonipoliitilise instrumendina. Selliselt võib josefinismi nimetada riigikirikluse üheks erivormiks, samas
ka üleminekuvormiks.
94
Asulates ja nende ümbruskonnas, kus oli rohkem kui sada perekonda, mis kuulusid luterliku või reformeeritud usutunnistusega kirikutesse, lubati asutada koole ja
palvemajasid (ilma torni ja kelladeta ning hoovipoolse sissepääsuga). Need kirikud
võisid endale oma kulul palgata õpetajaid ja vaimulikke. Keisrivõimude dispensatsiooni (seaduse täitmisest vabastamise) alusel võisid nimetatud kirikute liikmed
saada akadeemilise kraadi ja töötada tsiviilametis, neile anti kodaniku- ja meistriõigused ning lubati teha tehinguid kinnisvaraga. Segaabieludest sündinud poegade
usuline kuuluvus määratleti isa usutunnistuse järgi. Üleminek katoliku kirikust
mõnda teise kirikusse oli üksikjuhul lubatud, kuid keelatud oli terve koguduse
usuvahetus. Kuigi roomakatoliku kirikul tuli arvestada mitmesuguste privileegide
kaotamisega ja piirangutega (nt paavstlikke otsuseid ei tohtinud ilma riikliku heakskiiduta avaldada; kiriklike ordude sidemed Roomaga keelustati ning likvideeritud
kloostrite ja kirikute vara läks kirikureformide finantseerimiseks loodud religioonifondi; piiskopkondade ja kirikukihelkondade piire muudeti vastavalt riigi soovidele
jms). Nimetatud meetmeid käsitleti ühest küljest kirikliku elu hädavajaliku
uuendamisena (suur hulk riigi ettekirjutusi nii vaimulikele kui kirikute kultuslikule
elule), teisalt ei puudunud josefinismis kirikuvaenulikud püüdlused, mis soovisid
kirikut täielikult riigi meelevallale allutada ning sellest ratsionalistlikku riigisüsteemi
osa kujundada (näiteks käsitlus vaimulikust kui riigiorganist, kes on määratud
teenima rahva üldist valgustamist). Vrd Plöchl 1975, S. 1059–1062.
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Austrias sedavõrd ennekuulmatud, et paavst Pius VI võttis 1782. aastal isiklikult ette reisi Viini, et Josephile mõistust pähe panna ning teda niisugusest
mõtlematusest loobuma keelitada. Kohtumisel ei jõutud siiski loodetud kokkuleppele. Josefinism jõudis (kiriku)poliitilise süsteemina lõpule alles 19.
sajandi keskpaigas. Josefinismi näitel võib kokkuvõtvalt hinnata euroopaliku
tee erinevust ameerikalikust: selleks, et religiooni täielikult oma teenistusse
võtta, pidi teatud usulist sallivust kuulutav riik hoidma religiooni “astjat” –
kirikut – siiski kindlalt oma kätes.
Uues Maailmas oli riigi ja kiriku üksteisest lahutamine (disestablishing of
church and state) religioonivabadust manifesteerides (establishing of
religious liberty) põhiseaduslikult teostatud. Kuid erinevalt euroopalikest
lahutamise mudelitest – näiteks Prantsuse revolutsioon ja sellest välja kasvanud laitsism, Oktoobrirevolutsioon Venemaal ja selle hukatuslikud järelmõjud kirikule hilisemas Nõukogude Liidus, natsionaalsotsialism oma kirikute “tasalülitamisega” Saksamaal või religiooni survanud ja kommunismi
“maailmareligiooniks” tõsta pürginud sotsialism külma sõja ajal – ei toimunud see lahutamine USA-s selleks, et kergendada religiooni surma, vaid just
religiooni enda huvides. See selgub neist arengutest, mis toimusid Ameerikas peale põhiseaduse vastava paranduse ratifitseerimist. USA usuline mitmekesisus95, mis ulatub läbi ajaloo tänasesse päeva, ja usuline vitaalsus on
silmatorkav: mitte ükski rahvas, mis on sellisel kõrgel sõjalis-poliitilisel ja
tööstuslikul ning teaduslik-tehnoloogilisel tasemel, ei ole nii religioosne kui
ameerika rahvas96. Ja pole ka tõsiseid märke selle kohta, et see ikka veel
95

Seda mitmekesisust iseloomustab kujukalt Thomas Jeffersoni mõte 1781. aastast:
“Difference of opinion is advantageous to religion.” (tsiteeritud: Geldbach 1988, S.
238). USA religioosne elu on erakordselt kirju. Siinkohal vaid mõned näited: võib
kohata ortodoksseid juute ja selliseid reformjuute, kes aktsepteerivad rabidena ka
naisi. Seal võib kohata reformatsioonijärgsest Euroopast usupõgenikena tulnud
amish’itest talupoegi, kes eitavad jätkuvalt igasugust tehnilist progressi, kuid on
samas kaitstud ka energia- ning finantskriiside eest; samuti oma usu pärast Euroopas
tagakiusatud kveekerid, herrnhuutlasi, hutterlasi, mennoniite või müstikasse kalduvaid swedenborglasi. USA pinnal on tekkinud suur hulk denominatsioone ja eriosaduskondi alates mormoonidest kuni Jehoova tunnistajateni, seitsmenda päeva adventistidest kuni nelipühikogudusteni, “mustade kogudustest" kuni karismaatiliste katoliiklaste ja episkopaalideni. Ja muidugi arvukalt nn peavoolu kirikuid ja kogudusi
(Mainline Churches, valdavalt protestantlikud): baptistid, metodistid, luterlased,
presbüterlased, kongregatsionalistid, Kristuse Jüngrid, Kristuse Ühinenud Kiriku
liikmed, aga ka roomakatoliiklased, erinevate ortodokssete, sh orientaalsete rahvuskirikute liikmed ja paljude väiksemate konfessioonide esindajad, rääkimata lugematutest misjoniühingutest, religioossetest abiorganisatsioonidest, kristlikest meediaasutustest, kristlikest ja muude religioonidega seotud ülikoolidest, kolledžitest ja
erakoolide võrgustikust. Vrd ibid. S. 238f.
96
Vrd Kilp 2005, lk 96–100; vrd ka Prätorius 2003, S. 8–12.

RIIGI JA KIRIKU SUHETE IDEED NING PRAKTIKA

271

elujõuline ja pidevalt uuenev religioosne elu hakkaks hääbuma – pigem näib
USA muutuvat järjest religioossemaks, kui võtta aluseks kas või sealse elanikkonna usklikkus või kirikute ja koguduste külastatavus võrreldes teiste
lääneriikidega97.
Euroopas ei kaasnenud religiooni ja riigi lahutamisega teine oluline moment, vabatahtlikkusele (voluntary commitment) tuginev religiooni vaba
praktiseerimine (free exercise of religion)98. Ideoloogilised režiimid peavad
religiooni vaba praktiseerimist tõkestama oma ideoloogia etableerimisega, et
ise ellu jääda. Sealjuures rakendatakse samasuguseid tagurlikke ja repressiivseid sundmeetmeid nagu kunagi “vanades riigikirikutes”.
USA näitel võib siiski tõdeda, et religioon levib paremini, kui ta pole
allutatud olemuslikult võõrale võimule ega sõltu riigist mingite tegurite,
näiteks rahaliste toetuste pärast. USA-s liitusid valgustuslikud, ent samas ka
prokiriklikud ideed nende teoloogiliste argumentidega, mis levisid eelkõige
puritanismi vasaku tiiva baptistide ja kveekerite seas (nt Williams ja Penn),
kes muutsid religioonivabaduse oluliseks nii kirikule kui ühiskonnale. Lähtuti otsusest, et koguduste ja koosolekute organiseerimine peab toimuma vabatahtlikkuse alusel ning usuasjades on igasugune sund (coercion) pärssivaks
teguriks99. Tuleb rõhutada, et nende usugruppide vaated religioonivabaduse
ideele ei sündinud valgustuslik-ratsionalistlikult pinnalt, vaid teoloogilistel
kaalutlustel.
Puritaanlikud kristlased uskusid, et inimene on ühest küljest Jumala pühaduse suveräänsuse ja teisest patu orjuse all. Inimeksistentsi vastuolulisuse
tajumine viib kolme põhjapaneva järelduseni.
1. Pühade inimeste nähtav kogudus (visible saints) peab täielikult sõltuma
Jumalast ja olema seetõttu sõltumatu riiklikust järelevalvest ja rahalisest
toetusest.
2. Pühade inimeste nähtav kogudus saab koosneda üksnes sellistest inimestest, kes on Jumala kutse isiklikult vastu võtnud ja tulevad kokku vabatahtlikult, et Jumalat ülistada ja ligimest teenida. Liikmesust koguduses ei
97

Vrd Kilp 2005, lk 97.
Religiooni vaba praktiseerimine on kiriku ja riigi lahutatusest isegi olulisem, sest
selles valdkonnas pole riigil (ideaalis!) mingeid õigusi. Siin on kesksel kohal
otsused, mille usklikud võtavad vastu isekeskis vaba diskursuse sees ja (piibellikult
väljendudes) Püha Vaimu juhtimisel. Kui mõelda USA põhiseaduse esimesele
parandusele, siis väljendab kogu selle tekst üht kõikehõlmavat veendumust – mis
kasu on erinevatest vabadustest, kui neid ei realiseerita: näiteks kõnevabadusest, kui
keegi ei saa või ei taha rääkida, või pressivabadusest, kui kirjastajad ja toimetajad on
liiga arad, et asju nende õigete nimedega nimetada, või koosolekute pidamise vabadusest, kui keegi kohale ei tule. Nii on ka usuvabadusega – mis kasu sellest oleks,
kui poleks elavaid kogudusi ja osaduskondi, kes ei praktiseeriks vabal moel oma
usulisi veendumusi.
99
Vrd Geldbach 1988, S. 233.
98
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omistata (nt lapsele tema vanemate tahtel), vaid see omandatakse, st inimene
taotleb seda ise (voluntary membership). Seepärast on niisugustes kogudustes olulisel kohal misjonaarne-evangelistlik tegevus (krusaadid, äratuskoosolekud, usukonverentsid, camp meetings), mis käib käsikäes religioonivabadusega. Vabatahtlikkus tähendab seda, et inimesed võivad religiooni või
konfessiooni vahetada või üleüldse olla väljaspool organiseeritud religiooni,
ilma et peaksid kartma negatiivseid tagajärgi oma igapäevasele elule (eitatakse inimeste liigitamist nn religioonitestide alusel). Tõsiasi, et etableeritud
kirikute esindajad on tõstnud ikka ja jälle üles süüdistusi vabakirikute või
teiste usuliste ühenduste misjonaarsete ja evangelistlike pingutuste vastu,
nähes sellises tegevuses proselüütlust100, on seletatav põhimõtteliselt erinevate paradigmade kokkupõrkega. Siiski võib USA kontekstis ära märkida, et
usuvabadus võõrandamatu õigusena ja vabatahtlikkus usuasjades olid piisavalt atraktiivsed väärtused ka neile, kes üldiselt olid harjunud etableeritud
kiriklusega.
3. Patt viib võimukeskused kalduvuseni end riigis ja kirikus absolutiseerida ning Jumala võimutäiust rünnata. Selle vastu ehitatakse tõkked, piirates
ja kontrollides inimeste võimu nii koguduses101 kui riigis ning eraldades
kirik selgepiiriliselt riigist (wall of separation). Demokraatlik riik oma võimujaotustega, vastastikuse kontrolli ja ajaliselt määratletud võimujagamisega on mõneti nagu kristliku koguduse peegelpilt, mis korraldab ilmikute
täielikul kaasamisel ise oma asju. Siinkohal ei ole küsimus selles, kas enne
oli demokraatlik riik või demokraatlikult korraldatud kristlik kogudus. Pigem on olulise tähtsusega asjaolu, et niisugune riigi ja kiriku suhete vabakiriklik paradigma kujunes välja pikaajalise protsessi jooksul, mil mõlemad
valdkonnad üksteist märgatavalt mõjutasid.102
Muidugi on selle väliselt ameerikaliku ja sisuliselt vabakirikliku paradigma – nagu muudegi kiriku ja riigi suhteid iseloomustavate paradigmade –
puhul tegemist ideaaltüüpilise lihtsustamisega. Isegi USA religiooni ja poliitika suhetes toimuvat jälgides jääb kohati mulje, et see paradigma eksisteerib
samaaegselt mõne teistega. Suurim oht vabakiriklikule paradigmale varitseb
100

Proselüütideks nimetati antiikajal “juurdetulnuid”, peamiselt mõnest teisest religioonist juutlusse üle läinud inimesi. Proselüütlus on omandanud negatiivse tähenduse, sest see koondus poolehoidjate võitmisele kõigi vahenditega, et nad vaid
loobuksid oma vaadetest ning “pöörduksid” teise religiooni või konfessiooni.
101
Seetõttu rõhutatakse vabakirikutes ja kogudustes ilmikute kandvat rolli, kes
kristlastena ja koguduseliikmetena on kõik “valitud sugu, kuninglik preesterkond,
püha rahvas, omandrahvas” (1 Pt 2,9); see avaldab mõju ka ametimõistele, mistõttu
ei suhtuta heakskiitvalt eriliste ametikandjate olemasolusse koguduses (nt kveekerid), rääkimata mingist erilisest vaimulikuseisusest.
102
Vrd Saumets, Andres. 2001. Vabakiriklikust paradigmast demokraatia teenistuses. – Via Theologica. Kõrgema Usuteadusliku Seminari Toimetised. Tartu, lk 31.
[Edaspidi Saumets 2001]; vrd ka Geldbach 1988, S. 233f.
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tänapäeval nn kristlike uusparempoolsete (New Christian Right)103 ridades,
üldisemalt kristlike (uus)fundamentalistide või evangelikaalide hulgas, kes
on eduka lobby-tööga juba aastakümneid mõjutanud nii USA sise- kui välispoliitikat. Peatumata USA kristliku fundamentalismi olemusel ning sellega
seonduvatel probleemidel, tuleb toonitada, et kõigil juhtudel, mil religioon ja
poliitika on hakanud eraldusjoont mõlemas suunas ületama ja omavahel
segunema, oli ja saab olema igal juhul suurimaks kaotajaks religioonivabadus, mille kaitseks väidetavalt avalikku ellu ja poliitikasse sekkutakse104. See
103

Kristlik fundamentalism tuli pärast 1950.–1960. aastate paremäärmuslike jõudude kõrgaega USA-s varjusurmast välja. See juhtus enne 1980. aasta presidendivalimisi. Paremkonservatiivsed jõud, valdavalt vabariiklaste hulgast, organiseerusid
moodustamaks võimsat konservatiivset vastublokki liberaalsete ja mõõdukate
vaadetega poliitilistele jõududele ning aitamaks senatisse ja esindajate kotta kõige
konservatiivsemaid kandidaate. Selles strateegias mängis olulist rolli ka fundamentalistliku leeri kaasamine sellesse kampaaniasse. Paljud üleriigiliselt tuntud
usujuhid ja telejutlustajad ühinesid religioossete uusparempoolsete koalitsiooniga.
Kõigi religioossete uusparempoolsete samastamine protestantlik-fundamentalistliku
leeriga oleks siiski ülemäärane lihtsustamine, sest religioossed uusparempoolsed oli
koalitsioon, mille moodustasid konservatiivsed protestandid koos katoliiklastest,
mormoonidest ja juutidest mõttekaaslastega. Teisalt leidus arvukalt fundamentalistlikke ja separatistlikke gruppe, kes ei osalenud selles konfessionaalseid piire ületavas poliitilis-usulises koalitsioonis, sest neile ei olnud vastuvõetav näiteks koostöö
katoliiklastega või religiooni märgatav politiseerumine, mida mõisteti hingeõndsusele kahjulikuna. Samuti ei pea paika kõikide evangelikaalide (Evangelicals,
ka born-again-christians ehk uuestisündinud kristlased) liigitamine religioossete
parempoolsete hulka. Ka evangelikaalide seas on erinevaid grupeeringuid, mis
hoiavad usulistel põhjustel poliitikast eemale või esindavad näiteks patsifistlikke
positsioone, mida neil on raske ühildada USA jõulise välispoliitikaga. Religioossete
uusparempoolsete peamised teemad 20. sajandi viimastel aastakümnetel olid vana
majandusmoraali taastamine, riikliku sotsiaalpoliitika asendamine eraviisilise
heategevusega, abordiküsimus, võitlus naiste ja homoseksuaalide võrdõiguslikkuse
vastu, ülemaailmne võitlus kommunismi vastu, USA sõjalise ülemvõimu taastamine
ja kindlustamine Nõukogude Liidu suhtes, palvuse sisseviimine avalikes koolides.
Nende sisevaenlaseks oli “sekulaarne humanism”, mida esindas massimeedia ja
riiklik bürokraatia, välisvaenlaseks aga “ateistlik kommunism”, mida tollal kehastas
Nõukogude Liit. Vrd Riesebrodt, Martin. 1987. Protestantischer Fundamentalismus
in den USA. – Information Nr. 102. VIII/1987. EZW-Texte. Stuttgart. S. 10ff.
[Edaspidi Riesebrodt 1987] Külma sõja aegse bipolaarse maailmakorra kokkuvarisemise järel on küll kommunismioht päevakorrast maha võetud, kuid selle
asemele on tõusnud uued välisvaenlased, nagu näiteks islamistlik terrorism (nt AlQaida, Taliban) või nn kurjuse telje vaenulikud režiimid (nt Iraan, Põhja-Korea).
104
Kristlikud uusparempoolsed on oma usulis-poliitilise tegevuse õigustamiseks sageli apelleerinud just usuvabaduse printsiibile. Põhiseaduse esimesele parandusele
viidates väidetakse, et selles on sätestatud vabadus religioonile, mitte vabadus religioonist. Selles vaimus on end väljendanud ka president Ronald Reagan: “The First
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on nagu saatuse iroonia, et need denominatsioonid, eelkõige baptistid, kes
kunagi pidasid usuvabaduse ja kodanikuõiguste eest põhimõttekindlat võitlust, põlgavad kõige enam oma vaimulike eelkäijate pärandit. Niinimetatud
“sõltumatud” baptistid nagu pastor ja telejutlustaja Jerry Falwell105, kes oli
“religioossete uusparempoolsete” suur toetaja ning paljude USA poliitikute
usuline nõuandja, või mõjuvõimas telejutlustaja Pat Robertson106 või suurim
Amendment was not written to protect the people from religious freedom.”;
tsiteeritud: Geldbach 1988. S. 250.
105
Jerry Falwell (1933–2007), üks vastuolulisemaid fundamentalistlikke arvamusliidreid USA-s, asutas 1956. aastal Lynchburgis Thomas Road Baptist Church’i
megakiriku (hetkel u 24000 liiget) ja 1971. aastal fundamentalistliku Liberty University (kuulub USA kümne kõige konservatiivsema ülikooli hulka). Tema eestvedamisel kutsuti ellu Moral Majority Movement, millega Falwell üritas poliitiliselt
passiivseid fundamentalistlikke ja evangelikaalseid kristlasi “äratada” ja rahvuslikus
poliitikas arvestatavaks teguriks muuta. Uusfundamentalismi mobiliseerumine ja
politiseerumine rajanes USA-s teatud kriisiteadvusel. Just Falwell oli see, kes sõnastas neli kriisi, millesse Ameerika ühiskond oli 1980. aastate alguseks sattunud –
sõjaline, majanduslik, poliitiline ja (kõige rohkem) moraalne kriis –, pakkudes neile
erinevaid radikaalseid lahendusi. Need probleemid muutusid Ameerikas sise- ja
välispoliitilisteks teemadeks, pakkudes nii lihtsatele inimestele kui poliitilistele ringkondadele praeguseni diskussiooniainet. Falwelli ühiskonnakriitika on läbi aastakümnete olnud äärmuslikult moraliseeriv ning dualistlik: kõik konfliktid leiavad viimaks aset hea ja kurja vahel, kõik taandub viimaks moraalile ja moraalitusele. Aga
moraaliküsimustes ei tohi olla mingeid kompromisse. Ka nüüdisaegse industriaalühiskonna komplekssed struktuuriprobleemid ja keerukad rahvusvahelised suhted
taandatakse sellisele lihtsale skeemile (näiteks tõlgendas ta 2001. aasta terrorirünnakut USA vastu Jumala karistusena liberaalseks muutunud Ameerika patususe
eest, kuid avaldas samas ka toetust Iraagi sõjale). Seetõttu ei mängi fundamentalistlikus mõtlemises rolli kaalutlused, kuidas lahendada huvide konflikte
rahumeelselt näiteks läbi rääkides, et osapooled jõuaksid mängureeglites kokkuleppele. Falwell koos oma pooldajatega on juba aastakümneid toetanud konservatiivseid poliitilisi jõudusid, sh aidanud kaasa Ronald Reagani presidendiks
saamisele. Samuti kuulus Falwell president George W. Bushi peamiste toetajate
hulka. Vrd Prätorius 2003, S. 112–117; Riesebrodt 1987, S. 11–13; vrd ka
Geldbach 1988, S. 248–254.
106
Marion Gordon “Pat” Robertson (1930) on võimsa kristliku telekanali Christian
Broadcasting Network (CBN) asutaja (1960) ja juht, tuntud telesaate The 700 Club
moderaator, fundamentalistlike kristlaste huve esindava poliitilise organisatsiooni
Christian Coalition of America (CCA, asutatud 1989) ja Regent University asutaja.
Kuigi Robertson alustas oma kiriklikku tegevust pastorina lõunapoolsete baptistide
hulgas, on ta viimasel ajal lähenenud nelipühiliikumisele. Robertson on tähelepanu
pälvinud oma vastuoluliste poliitiliste ja usuliste vaadetega, eelkõige nõudmistega
kaotada ära eraldusjoon kiriku ja riigi vahel, aga ka homoseksuaalsuse ja feminismi
vastu suunatud avaldustega: näiteks tõlgendas ta 2001. aasta terrorirünnakuid Jumala
karistusena ameeriklaste seas lokkava abordi, homoseksuaalsuse ja jumalatuse eest,
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protestantlik denominatsioon USA-s, juba aastaid uusfundamentalismi tugeva mõju all olev Southern Baptist Convention (SBC)107, teevad intensiivselt
tööd selle nimel, et õõnestada vabakiriklikku paradigmat usulis-müütilisele
ajaloopildile tugineva unelmaga kristlikust Ameerikast ja uuest Jumala rahvast.
On tõsi, et eraldusmüür (wall of separation) pole osutunud kõrgeks, nagu
seda kord 17. sajandil lootis näha Williams ning 18. ja 19. sajandi vahetusel
soovisid Jefferson ja Madisson. Seda eraldusmüüri ründavad pidevalt mõlemad pooled ning tihti on keeruline kaitsta ühtaegu religiooni vaba praktiseerimisõigust ja takistada religiooni etableerimist või sellele toetuse avaldamist. Ameerika Ühendriikide avalikus elus torkavad erinevad religioossed
sümbolid isegi rohkem silma kui mõnes riigikirikliku süsteemiga riigis108,
samamoodi seletas ta ka orkaan Katrina hävitustööd. Läbi aegade on Robertsoni
kriitika all olnud ka sotsialistid ja moslemid. Robertson on American Center for Law
and Justice asutaja ja president. Tegemist on advokaadibüroo ja lobby-grupiga, mille
sihiks on kaitsta religioossete ameeriklaste õigusi, sealhulgas traditsioonilist perekonda ning teha tööd selle nimel, et USA-s saaks riigi ja kiriku lahutatus (Robertsoni
sõnul: vasakpoolsete vale!) taas kõrvaldatud. 1988. aastal püüdis Robertson ise
tõusta vabariiklaste presidendikandidaadiks, jäädes siiski alla George Bush seeniorile. Vrd Prätorius 2003, S. 110.114; vrd ka Riesebrodt 1987, S. 11. 20f.
107
SBC (kõnekeeles ka lõunapoolsed baptistid) on erinevate baptistikirikute ja
-koguduste ühendus USA-s (asutatud 1845. aastal), ühtlasi suurim baptistide osaduskond maailmas, suurim protestantlik kirik ja katoliiklaste järel ka suuruselt teine
kristlik denominatsioon USA-s (2003. aasta seisuga 16,4 miljonit liiget ja üle 40000
koguduse, mis valdavalt asuvad siiski lõunapoolsetes osariikides). SBC on misjonaarselt väga aktiivne (üle 10000 misjonäri maailma erinevates paikades) ning
toetab oma usu- ja mõttekaaslasi üle kogu maailma ka rahaliselt. Poliitiliselt toetab
SBC eelkõige konservatiivseid jõude, jagades nende välispoliitilisi vaateid: näiteks
avaldati 2002. aastal (ühena vähestest kirikutest) selgesõnalist toetust Iraagi sõjale.
Fundamentalistlike vaadete süvenemine ühenduse juhtide seas tõi 1991. aastal kaasa
mõõdukate ja liberaalsete baptistide eraldumise (Cooperative Baptist Fellowship).
Üha fundamentalistlikumaks muutunud SBC ise astus teoloogiliste ja organisatoorsete erimeelsuste tõttu 2004. aastal välja Baptistlikust Maailmaliidust. Vrd Southern Baptist Convention. Official Website of the SBC. http://www.sbc.net/,
(27.11.2010); vrd ka Largest Religious Groups in the USA, (22.11.2010)
108
Sümbolitest tuntuim on moto In God We Trust USA rahatähtedel. Andes
truudusevannet Ameerika rahvale ja lipule kinnitatakse, et ameeriklased on “one
nation under god”. Seda vannet kasutatakse näiteks kooli- ja sõjaväesüsteemis ning
peaaegu kõigil pidulikel hetkedel, sh ka spordivõistlustel. Usulisi teemasid mainitakse poliitikute ja presidentide avalikes esinemistes, senatis peetakse palvuseid.
Evangelikaalsed kristlased koostöös Kongressi liikmetega korraldavad nn rahvuslikke
palvushommikusööke (National Prayer Breakfest), kuhu kutsutakse külalisi, nende
hulgas mõjuvõimsaid poliitikuid, äri-, ühiskonna ja usutegelasi üle kogu maailma. Ja
teisest küljest võib peaaegu igas kirikus ja koguduses kohata kõigile nähtaval
aukohal Ameerika tähelippu. Vrd Prätorius 2003, S. 60–65.
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ning religioon iseenesest ja sellest avalik rääkimine on USA-s möödapääsmatult vajalik koguni presidendiks saamisel, mis erineb täiesti LääneEuroopa poliitilistest tavadest109.
Pead tõstvatest probleemidest tähtsam on aga põhimõte, et see vabakiriklik paradigma lähtub kõigi religioossete ühenduste ja osaduskondade võrdõiguslikkusest ühes ühiskonnas (kaasa arvatud ka nn sekularismi religioon).
Pole ühtegi riiklikku instantsi, mis langetaks väärtushinnanguid ja tohiks
seega eelistada üht kirikut, denominatsiooni või religiooni teistele. Madisoni
järgi eeldaks etableeritud religioon seda, “et tsiviilvõim on kompetentne
kohtunik usutõdede üle; või et ta võib kasutada religiooni tsiviilpoliitika
käepikendusena. Esimene on kõrk pretensioon, mille lükkavad ümber vastuolulised arusaamad reeglitest kõigil aegadel ja kõikides paikades. Teine on
päästevahendite ebapüha moonutamine.”110
Peale selle on tähtis ajalooliselt tõestatud fakt, et ühiskonnad on olnud totalitaarsete poliitiliste süsteemide suhtes märkimisväärselt resistentsed, kui
vabakiriklik paradigma on kas või osaliselt kehtinud ja toestanud kirikute ja
denominatsioonide pluralismi. See kehtib eelkõige Suurbritannia ja Hollandi,
aga ka näiteks Kanada ja Austraalia kohta. Paikkondades, kus on levinud
religioosne pluralism, kuid ometi valitsevad totalitaarsusesse kalduvad ühiskondlik-poliitilised struktuurid, nagu Lõuna-Aafrika või Lõuna-Korea lähiajaloost, hakkab silma, et paljud kirikud juhivad poliitilist opositsiooni ja
püüavad ühiskonda demokratiseerida. Ühe kiriku või denominatsiooniga
riikides, kus vastasrind kohati vägivaldselt maha suruti, on ennekõike 20.
sajandil suund vastupidine: erinevaid totalitaarseid ideoloogiad võetakse
mainimisväärse kergusega vastu. See puudutab nii ortodoksseid maid nagu
Venemaa, erinevad Balkani riigid ja Kreeka kui ka katoliiklikke riike nagu
Itaalia ja Hispaania. Siia liigitub ka ajalooliselt kahte suurde konfessionaalsesse leeri jagunenud Saksamaa, mille usulised piirid kuni 2. Maailmasõja
järgsete suurte põgenikevooludeni olid territoriaalselt üsna täpselt määratud.
Ilmse erandi moodustavad siinkohal Skandinaavia riigid, kus traditsioonilisest riigikiriklusest hoolimata on toimunud teistsugused arengud.

109

Vrd Kilp 2005, lk 101–103.
“…that the Civil Magistrate is a competent Judge of Religious truth; or that he
may employ Religion as an engine of Civil policy. The first is an arrogant pretension
falsified by the contradictory opinions of Rulers in all ages, and throughout the
world: The second an unhallowed perversion of the means of salvation.” Tsiteeritud:
Gaustad 1968, p. 75.
110
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7. VABAKIRIKLIK PARADIGMA DEMOKRAATIA
PROOVIKIVI JA PARTNERINA
Jättes USA oma religiooni ja riigi suhete mineviku ning tulevikuga kõrvale,
tuleks kokkuvõtvalt küsida, missugused ameerikalik-vabakiriklikust paradigmast lähtuvad kohustused ja probleemid on Euroopa demokraatlikel riikidel ja religioossetel ühendustel 21. sajandi algul. Üldistavalt võib vastused
jagada kahte suuremasse valdkonda111.
Esiteks, vabakirikud oma teoloogilise ja organisatsioonilise enesemõistmisega peavad olema need religioossed ühendused, mis järjekindlamalt ja
selgemalt meenutavad riigile, kui hädavajalik on selle religioosne ja maailmavaateline neutraalsus, ning annavad nõnda tänu oma ajaloole erilise panuse vabasse ühiskonda. Kui peatuda kiriku ja riigi suhete hetkeseisul euroopalikus kontekstis, siis võib põgusagi vaatlusega märgata, et nii mõneski
riigis ei elata veel usuvabaduse, vaid vähemal või suuremal määral repressiivse ususallivuse tähe all. See sõltub teatud kirikute ajaloolis-traditsioonilisest eristaatusest ja nende rollist rahvuslik-kultuurilise identiteedi loomisel ning säilitamisel112. Siiski ei saa näiteks Eesti oludes ka luterlik kirik
enam pretendeerida rahvakiriku staatusele, sest rahvas on pool sajandit kestnud võõrvõimu ideoloogilise surve all kirikust lihtsalt võõrandunud, seda nii
formaalses kui sisulises mõttes113.
Tegelikult ei ole riik ja kirik Eestis teineteisest selgesõnaliselt lahutatud:
Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab vaid seda, et Eestis pole riigikirikut (paragrahv 40)114. Põhiseadusega on küll garanteeritud (paragrahv 40), et “iga111

Vt Saumets 2001, lk 33–35; vrd ka Saumets 2003, S. 187–189.
Nii võib öelda, et Saksamaal, Lutheri ja reformatsiooni sünnimaal, on ja jäävad
luteri kirikud (Saksamaa Evangeelne Kirik) oma ajaloolisel levikualal võrreldes teiste religioossete ühendustega (nt erinevad vabakirikud) ikka veel avalik-õiguslikku
eristaatusse, mis väljendub ka riigi ja kiriku lepingutega tagatud partnerluses (nt
kaplaniteenistus, religiooniõpetus koolides, teoloogiateaduskonnad ülikoolides jms).
Samasugust eristaatust omab ja praktiseerib Saksamaal ka roomakatoliku kirik. Või
näiteks Inglismaa, kus anglikaani kirik on ajalooliselt Rooma ülemvõimu alt vabanenud ja usulise ning poliitilise sõltumatuse saavutanud rahvusriigi sümbol, või
Hispaania, Poola ja Iirimaa, kus katoliiklus kuulub tänaseni rahvusliku identiteedi
alustalade hulka. Ida- ja Lõuna-Euroopa riikides on samasuguse eripositsiooni
säilitanud ortodokssed kirikud.
113
Arusaam, et rahvakirik on “kirik rahva jaoks”, on eksitav, sest see ei ole rahvakiriku algne tähendus. Pealegi võib iga usuline ühendus, ka vabakirik, esitada
põhjendatud nõudluse, et nemadki tahavad olla kirik rahva jaoks.
114
Vrd Eesti Vabariigi põhiseadus. eRT, https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=
12846827, (29.11.2010). Sellele seigale on tähelepanu juhtinud ka siseministeeriumi
usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au konverentsil “Kirikulugu ja uue aastatuhande
Pärnu” (31.5.2001) peetud ettekandes, vt Eesti Kirik, nr 24 (2001), lk 4.
112
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ühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus. Kuulumine kirikutesse ja
usuühingutesse on vaba”. Paragrahv 41: “Igaühel on õigus jääda truuks oma
arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Kedagi
ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.” Paragrahv 45 sätestab arvamuse- ja pressivabaduse, paragrahv 47 koosolekute pidamise vabaduse. Vaba ja demokraatlik riik astub niisiis nende põhiõiguste- ja vabaduse
eest välja, sest neil on oma osa avatud ühiskonna poliitilises arengus. See on
aga võimalik üksnes juhul, kui kõik jõud on võrdõiguslikud ja peavad tingimusteta aktsepteerima põhiseadust inimlik-ühiskondliku kooselu koodeksina. Seda kuulutab kõlavalt ka paragrahv 12: “Kõik on seaduse ees võrdsed.”
Selles mõttes ei hõlma põhiseadus üksnes religioosset, vaid ka maailmavaatelist tunnistust. See tähendab, et põhiseadusega peavad olema kaitstud mitte
ainult usulised osaduskonnad, vaid ka maailmavaatelised grupid – mõlemad
on ühiskonna heaks käekäiguks ja riigi toimimiseks olulised.
Erinevad usutunnistused ja maailmavaatelised tõekspidamised ei ole siiski riiki kandvad suurused. Seda keelab riigi religioosne ja maailmavaateline
neutraalsus, kui sellest tõepoolest kinni hoitakse. Seetõttu ei saa demokraatliku riigivormi puhul olla protestantlikku ega katoliiklikku, kristlikku ega
islamiriiki. Samas pakuvad erinevad usutunnistused riigile ja ühiskonnale
ikkagi huvi, sest neis väljendub ühiskonna sisemine elujõud. Põhiseaduslik
tegelikkus on rahuldav alles siis, kui erinevad usulised ühendused ja maailmavaatelised grupid suhtuvad tõsiselt kohusesse olla sõltumatuteks keskusteks arvamuskujundamise protsessis. Neutraalsus ei alga riigi huvi puudumisest või ükskõiksusest religioossete ja maailmavaateliste gruppide vastu,
vaid loob eelduse nii riigi, religiooni kui maailmavaadete vabaduseks. Vaid
riigi usuline ja maailmavaateline neutraalsus saab garanteerida, et riik ei allu
mingile klerikalismile või ideoloogiale ja toetab isiksuse vaba (sh sunnivaba)
ja takistamatut usulist ja/või maailmavaatelist arengut. Teisiti ei saa riik
kindlustada kõigile kodanikele kättesaadavaid igakülgseid arenguvõimalusi.
Vabad kirikud on vaba riigi väljendusvorm. Vaba riik – see on mittetotalitaarne, neutraalne, poliitilisele protsessile avatud, oma kodanike religioossesse ja poliitilisse küpsusesse ning nende poliitilisesse osavõtlikkusse
panustav riik – see poleks sugugi nii suveräänne ilma vabade usuliste ühenduste või maailmavaateliste gruppideta. Vabad kirikud on seepärast ühtlasi
nii põhiseaduse näitlikustajad kui ka garandid – demokraatliku ja liberaalse
põhiseaduse vaim soovib näha vabasid usulisi ühendusi. Kui need kaoksid,
kaotaks riik arvestatava osa oma vabadusest.
Teiseks, kõik usulised ühendused, eelkõige aga vabakirikud, peaksid jääma truuks oma peamistele usulis-filosoofilistele põhitõdedele ja senisest
rohkem ning järjekindlamalt juhtima tähelepanu ühiskonna valupunktidele,
nimetades õigete nimedega asju, mis kahjustavad üldist heaolu ja väärtushinnanguid. Kui kirikutel ja kogudustel on üldse inimestele ning ühiskonnale
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midagi olulist öelda elu mõtestamise ja elamisväärsemaks muutmise kohta,
siis ei pääse nad mööda sellest, et neil tuleb senisest valvsamalt silmas pidada ühiskonna ebainimlikke, kohati lausa kuritegelikke struktuure. Sõnad
ilma tegudeta on nagu katteta pangatšekid. Arvustamise kõrval tuleb analüüsida, kuidas selliseid valupunkte ja kahjulikke ilminguid ühiskonnas muuta
ja seejärel see vastutus enda peale võtta või vähemalt aidata, iseäranis seal,
kus ühiskond pole (enam) tõenäoliselt suuteline õigel ajal sekkuma või puudub korrumpeerunud struktuuride korrastamiseks tahe. Kristlus – aga ka
teised religioonid – on ajaloo vältel suutnud ikka ja jälle anda panuseid kogu
ühiskonnas toimuvasse. Liialt sageli on küll religiooni kuritarvitatud ja selle
nimel erinevaid inimgruppe ning terveid rahvaid alandatud või koguni hävitatud. Kristliku religiooni ajalugu on täis musti lehekülgi, mis jutustavad
halastamatult inimeste võimujanust, sisemisest rikutusest ja pimedast sallimatusest. Kuid teisalt on alati leidunud uskujaid, kes on söandanud neile
keerdkohtadele tähelepanu juhtida ja põhjalike muutuste eest võidelda, nagu
see juba eespool leidis kinnitust mitmete näidetega.
Vabade kirikute ja osaduskondade tänapäevaseks ülesandeks on arendada
ühiskondlikult kohustavate otsuste tegemise süsteemi. Eespool selgus, et
tihedalt seotud vabakirikud ja demokraatia valitsemisvormina saavad ühiselt
arendada sotsiaalselt sõbralikumat ja paremini rakendatavat demokraatiat.
Ülesanne pole küll uus, kuid muutub ühiskonnas üha markantsemaks, sest
näiteks madal valimisaktiivsus kohalike omavalitsuste või riigikogu valimistel või erinevad märgid võimu võõrandumisest rahvast osutavad võimalikule
demokraatia kriisile.
Miks peaksid vabakirikud demokraatia edasiviimise ülesannet silmas pidama tähele panema ja tõsiselt võtma? Ei saa maha vaikida tõsiasja, et parlamentaarne demokraatia ei suuda kõigist jõupingutustest hoolimata ületada
üha süvenevat lõhet valitsevate ja valitsetavate vahel. Seda võiks diagnoosida demokraatia surmahaigusena – poliitikat suunavad vaid kõige tugevamad
ja finantsjõulisemad lobby-grupid ning tänastele ja tulevastele kodanikele
jääb vaid võõraste arvete maksmise rõõm. Ühiskond jätab oma suveräänid –
kodanikud – vastutusest ja otsuste langetamisest kõrvale ning delegeerib
otsuste tegemise spetsialistidele, kes sageli ei suuda ega tahagi süveneda
rahva olukorda, kellele demokraatlikus riigis on ometi antud kõrgeim võim.
Kuidas aga jõuda muutusteni, mis teenivad suuremat sotsiaalset õiglust,
rahu, elutervemat keskkonda? Et sellised muutused teostuksid, on vaja enamat kui vaid hästirahastatud valimiskampaaniaid, arvamusküsitlusi korraldavaid uuringufirmasid, manipuleeritavat statistikat, suuri koalitsioone või
jõulist liidrit eesotsas.
Pealtvaatajate demokraatia peab edasi arenema osalejate demokraatiaks.
Demokraatlikus riigis võib rääkida poliitilisest infrastruktuurist, mis vajab
sihipärast täiendamist uute, funktsionaalsete ühiskondlike institutsioonidega.
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Paraku seisavad otsustusvõimelised ühiskondlikud institutsioonid oma varjatud või otseste isiklike huvidega ise arengul tee peal ees. Näib, et miski ei
motiveeri inimesi rohkem osalema. Erakond jääb ikka erakonnaks, ministeerium jääb ministeeriumiks. See on üks neist tüüpilistest olukordadest, milles
ühiskond end ise aidata ei saa, vaid vajab abi, mida võivad pakkuda usulised
ühendused.
Kirikutelt, kogudustelt ja ka maailmavaatelistelt gruppidelt on tulnud nii
meil kui mujal mitmeid häid algatusi, mis võiksid olemasolevaid institutsioone täiendada ning osalusdemokraatiat elavdada. Paraku jäävad sellised
algatused üldiselt vähetuntuks, sest nad ei suuda end piisavalt hästi “turustada”. Muidugi juhul, kui ei kasutata tõhusaid müügistrateegiaid ja nendesse
ettevõtmistesse ei investeerita piisavalt aega ja raha, nagu seda on tehtud
näiteks USA-s, kus paljud rohujuuretasandil sündinud kristlikest initsiatiividest on kasvanud üleriigilisteks ühiskondlik-poliitilisteks liikumisteks.
Etableeritud poliitiliste institutsioonide seas pole neil läbilöömiseks iseenesest suuri võimalusi, sest nad vajavad selleks taas luba riigilt. Kuigi tegu
võib olla igati mõistuspäraste, arusaadavate ja toimivate uute initsiatiividega,
on ikkagi vaja suuri jõupingutusi, mõnikord ka ohvreid, et nende kasutuselevõttu saavutada. Aga kas siis kirikulugu ei õpeta meile seda, et läbi aegade
on just vabad kirikud ja osaduskonnad olnud need, mis julgustasid oma
kaasinimese ja ühiskonna teenimisel ohvreid tooma? Eelkõige vabakiriklikus
ruumis alati kõrgelt hinnatud kõigi usklike preesterluse printsiipi115 tuleks
tänapäeval rohkem üle kanda poliitilisse sfääri. Ühiskond vajab tegelikult
115

Selle printsiibi piibellikud juured on arusaamas, et kristlik kogudus on kutsutud
ja valitud olema Jumala sõlmitud uue lepingu rahvas. Need äravalimist rõhutavad
predikaadid nagu “püha rahvas” või “kuninglik preesterkond”, mis algselt kehtisid
Iisraeli kohta (2 Ms 19,6; Js 61,5j), kantakse Uues Testamendis üle kogu uuele
jumalarahvale, Kristuse kogudusele, kus on koos nii juudid kui paganad (vt 1 Pt 2,5–
9). Seda printsiipi on läbi kiriku ajaloo seatud vastukaaluks klerikalismile ja ametimõistmisest tingitud astmelisele võimutäiusele. Reformatsiooni käigus taasavastatud
printsiip aitas põhjendada mitte ainult koguduseliikmete võrdõiguslikkust, vaid ka
nende võrdsust vaimulikus meelevallas ning sellest tulenevas karismaatilises
teenimisosaduses. Reformatsiooni radikaalsetes ringkondades pälvis see printsiip
rohkem tähelepanu ja praktilist rakendamist kui reformatsioonist väljunud etableeritud kirikutes. Kõigi usklike preesterluse printsiip on olnud uuenemis- ja reformliikumiste, nt pietismi ja äratusliikumiste, üheks juhtmõtteks. Eriti vabakiriklikes
kogudustes (metodistid, baptistid, kongregatsionalistid) on see printsiip kujunenud
niisuguste koguduste moodustamise lähtepunktiks, mis ei keskendu niivõrd
ametitele, vaid rõhutavad erinevate koguduslike teenistuste ja funktsioonide samaväärsust. Sellega püütakse saavutada koguduseliikmete võimalikult tugev ja laiaulatuslik osalemine koguduse elus. Vrd Voß, Klaus-Peter. 1994. Priestertum aller
Gläubiger. – Burkhardt, Helmut; Swarat, Uwe (Hrsg). Evangelisches Lexikon für
Theologie und Gemeinde. Band 3. Wuppertal und Zürich. S. 1603–1605.
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usuliselt motiveeritud ja kindlate väärtushinnangutega inimesi ning gruppe,
et kõigi usklike preesterlus kui osalusdemokraatia kiriklik avaldumisvorm
saaks demokraatliku põhikorraga riigis toetada ja omalt poolt täiendada kõigi
kodanike osalemist poliitikas.
Ühiskonnale ja riigile esitatud ootused ning neile tehtud panused on omavahel seotud. Üha enam kahaneb valmisolek omapoolseid panuseid lisada,
selle asemel väljendatakse ootusi või nõutakse nende täitmist. Niisuguses
olukorras on vabadele kirikutele ja kogudustele esitatud ülesanne taasavastada oma vana pärand – teenida ühiskonda teenimise enese pärast. Riigi
religioosne ja maailmavaateline neutraalsus oleks selleks mõistlikuks raamistikuks, mis võimaldaks usulistele ühendustele niisugust teenimist. Riigipoolne neutraalsus on ühtlasi kõigi usuliste ühenduste vabaduse garant, sest
üksnes neutraalsus garanteerib usulistele ühendustele vaba arenemise, nad
saavad pühenduda oma ülesannetele. Kuid see ei tähenda osavõtmatut kapseldumist. Mida enam usulised ühendused teenivad oma põhieesmärke, mida
enam suudavad nad näidata, et nende jagamatu lojaalsus kuulub nende Jumalale (või maailmavaatelise grupi puhul mingile kõrgemale printsiibile või
jõule) – ja mitte ühelegi territooriumile, rahvusele või valitsusele –, seda
vabamad nad on ja seda suurema innukusega suudavad nad ühiskondlikes ja
poliitilistes küsimustes kaasa rääkida ilma eestkostjata. Üksnes nii saab olla
tegelikult vaba ja ühtlasi meeles pidada seda, et oma põhimõtteid ja praktikaid ei pea ega saagi teha kohustuslikeks tervele ühiskonnale. See oleks taas
klerikalismi üks vorme, mida usuliste ühenduste ja maailmavaateliste gruppide pluralism tekkida ei laseks. Vabakirikliku paradigma seisukohast oleks
kõige sobivam see, kui kõik usulised ühendused loobuksid oma võimupositsioonidest, omandinõuetest, eristaatustest, privileegidest ja üksteise “sildistamisest” ning aktsepteeriksid praegust olukorda, mil kõik kirikud ja usulised
ühendused elavad tegelikult diasporaas.
Pole kahtlust, et vabadel kirikutel, usuosaduskondadel ja maailmavaatelistel gruppidel peab vabas riigis olema üks tingimus, nimelt võrdne kohtlemine, üldine võrdõiguslikkus. Paraku jääb mulje, et just sellest jääb veel
vajaka nii meil kui mujal demokraatlikus Euroopas, rääkimata nendest riikidest, mis alles tee alguses seisavad. Seega on oluline osa põhiseadusest veel
välja lunastamata ning põhiseaduse olemuse vaimu ja tegelikkuse vahel haigutab tänini teatud lõhe. Kui see on nii, peaksid just vabakirikud senisest
rohkem rõhku panema põhiseaduse sisulisemale järgimisele ja mitte tagasi
kohkuma avaliku diskursuse ees, osutades selgelt õiguslikele puudustele,
eriti võrdõiguslikkuse riigipoolsele eiramisele. Vabakirikute ülesanne pole
iga hinna eest võidelda etableeritud kirikute vastu ja nende eristaatuse kõrvaldamise nimel, olgu need kas või pelgalt ajaloolised institutsioonid. Küsimus on ka selles, kas see olekski ühiskonnale tervikuna hea – ajaloolised
kirikud on ikkagi osa rahvuskultuurist ja rahvuslikust identiteedist –, pealegi
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kui näiteks vabakirikud pole end veel suutnud avalikkusele tõsiseltvõetava
alternatiivina tõestada. Kui aga ajalooliste kirikute teatud privileegid säilivad, siis oleks vähemalt põhiseaduslikult korrektne ja igati soovitav, et ka
teised usulised ühendused ja maailmavaatelised grupid leiaksid riigipoolset
respekteerimist. Seda tuleks oodata kas või seetõttu, et paljud minevikudiskrimineerimised vajavad heastamist, olgu kas või moraalselt.
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Kriitiline ja loov mõtlemine:
kas innovatsioon ja initsiatiiv on relvajõududes teretulnud?
Kolonelleitnant Toomas Möls, 1. Jalaväebrigaadi staabiülem
Siinse artikli eesmärgiks on arutleda selle üle, millises suunas areneb nüüdisaegne juhtimisfilosoofia lääneriikide relvajõududes ning kas tänapäeva relvajõud toetavad ka tegelikkuses innovatsiooni ja initsiatiivi, nagu seda pidevalt avalikult väidetakse.
On kiirete muutuste ajastu: kiirelt arenevas ühiskonnas muutuvad vastased ning ka vahendid, millega vastast mõjutatakse. On üldteada, et alates
11. septembrist 2001 on paljude riikide relvajõudude ülesandeks olnud võidelda globaliseeruva terrorismiga ning sidevahendite kiire arengu tõttu on
märgatavalt muutunud ka tänapäeva võitluskeskkond. Siinne artikkel heidabki valgust teguritele, mis mõjutavad tänapäeva relvajõudude arengut,
ning hindab relvajõudude vastavust nüüdisaja nõuetele.
Esmalt käsitletakse artiklis põgusalt sõja olemust ja sõjale iseloomulikke
jooni ning jõutakse järeldusele, et Preisi sõjateoreetiku Carl von Clausewitzi
mõtted sõja olemuse kohta on jätkuvalt jõus: kaos ja ebamäärasus lahinguväljal ei ole vähenenud hoolimata relvade täpsusest ning vaatlus- ja seirevahendite arengust. Seega peavad tänapäeva relvasüsteeme kasutavad sõjaväelased olema jätkuvalt heade juhiomadustega. Seejuures on neil võimalik
oma töös kasutada ühte kolmest käsusüsteemist. Ajalooliselt vanimas ehk
ülemakeskses käsusüsteemis (command by direction) sõltub edu saavutamine ülema omadustest ja oskustest, mitte aga juhtimise tsentraliseerituse astmest. Planeerimiskeskse käsusüsteemi (command by plan) puhul on otsustajateks võimalikult kõrge taseme ülemad ning tegevusi püütakse detailselt
planeerida. Ülema mõjule orienteeritud ehk ülesandepõhises juhtimises
(command by influence) on ülema kavatsus eelkõige suuniseks, tegelikke
otsuseid tehakse madalamal tasemel, võimaldades parimal moel ära kasutada
kohalikke olusid ja reaalset olukorda.
Artiklis analüüsitakse ühendoperatsioonide, personalipoliitika ja tehnoloogia arengu kui tänapäeval väga oluliste tegurite mõju nüüdisaegsele sõjaväelisele juhtimisele. Analüüsi põhjal saab väita, et selgelt on näha suundumus, kus ühendoperatsioonide planeerijad püüavad alluvaid tasandeid nn üle
juhtida ning põhjendavad seda vajadusega võimeid ja mõjusid samakõlastada (synchronize capabilities and effects). Vähenevate koosseisudega
armeede personalipoliitikas on ohvitseride edutamisel järgnevale ametikohale järjest olulisemaks saanud vigade nulltolerantsi ja nn üles-või-välja-
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põhimõtted, mis tuginevad (eksi)arvamusele, et sõjanduses saab põhimõtteliselt vigu vältida. Selline lähenemine toetab nn toksilisi juhte ja direktoreid,
kelle jaoks on oluline ainult isiklik karjäär, mitte aga sõjalise juhtimise (ehk
lahinguedu tagavad) põhimõtted. Tehnoloogia kiire areng on tekitanud sõjaväes olukorra, kus primitiivseid, kuid teadmisi ja oskusi nõudvaid toiminguid ei osata enam sageli teha ilma moodsaid seadmeid kasutamata. Sõjapidamises ei tohi mingil juhul eirata sõjapidamisvahendite arengut ning tuleb
suuta kiiresti kohaneda uute vahenditega, minetamata samas lihtsaid tõdesid
ja oskusi. Seega peab ajaga kaasas käia tahtev sõjavägi õpetama oma isikkoosseisu ka kiiresti õppima, mitte ainult kasutama tõhusalt kõrgtehnoloogilisi vahendeid.
Käesolev artikkel ei püüa leida selgeid ja lõplikke lahendusi tekkinud
olukorrale, pigem juhib ta tähelepanu selle erinevatele aspektidele. Autor
loodab, et lugejal tekib pärast artikliga tutvumist küsimus, kas siiski on piisavalt lahti mõtestatud vaadeldud tegurite ja tendentside tegelik mõju
nüüdisaegse sõjalise juhtimise tõhususele.

Foundations of Capability-Based Planning
Jaan Murumets, PhD,
Director of the Center for Applied Studies,
Estonian National Defence College
What is CBP and how it differs from other, alternative, methods of defense
planning? For nearly four decades the method for accomplishing defense
planning was one of the bounding threats. The idea was that using those
bounding threats as requirements, as represented by one or two point
scenarios, would lead to the appropriate capabilities. Point-scenario planning
is characterized by a fixation on particular enemies, particular wars, and
particular assumptions about those wars – a fixation that comes at the
expense of more flexible and adaptive planning. CBP, in turn, is designed to
accommodate uncertainty, the infamous Clausewitzian ‘fog of war’, a
feature that point-scenario planning lacks. CBP could be defined as
planning, under uncertainty, which aims to provide capabilities suitable for a
wide range of future challenges and circumstances while working within an
economic framework. To distill the key features of CBP, the author draws
upon two approaches – the 1995 overview of the Australian defense
planning system, and more recent U.S. approach, linked to the guidance and
requirements of the 2001 Quadrennial Defense Review document.
Australians have developed a planning methodology that is based on the
Government policy guidance, and develops an economically feasible defense
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force that carries military capabilities required to counter ’credible
contingencies’. The baseline requirement is the existence of comprehensive
Government policy. Defense planners, in response to government guidance,
conduct a comprehensive analysis of military capabilities possessed by
relevant countries identified within a geopolitical and geostrategic context,
as well as by own country; followed by the development of series of credible
contingencies for both near- and medium-term timeframe, and with five-year
resource availability estimation taken into account while forming defense
requirements. The end product of a planning phase is a family of credible
contingencies that describe security challenges to the nation in terms of
adversary capabilities, and resource-constrained capability requirements for
own forces to confront these challenges. Further, employing the family of
credible contingencies and resource-constrained capability requirements, a
process of Force Development is undertaken. Defense planners identify the
array of tasks to be executed by own forces across all credible contingencies;
identify capability gaps in existing Forces, i.e., areas where current and
approved capabilities are insufficient to meet established mission requirements; and develop specific proposals to bridge identified capability gaps.
When approved, these solutions will drive the future funding or programming process. Much recent analog to the Australian model is a U.S.
methodology that has been elaborated within the framework of policy
guidance provided by Quadrennial Defense Review process of 2001. The U.S.
process begins with identifying the full range of plausible contingencies,
followed by the scenario-space analysis of significant scenarios. From there,
relatively few operational challenges are presented in the form of military
missions that, in turn, will define military output–capabilities required to
execute these missions–and metrics to measure the required performance.
The next step for each operational challenge, then, is to conduct a missionsystem analysis to ascertain which capabilities are required. The outcome of
this phase of CBP is a set of capability package options carrying somewhat
different combinations of required core capabilities, along with a ’scorecard’
estimation of how ell each of these options performs under varying
circumstances. The assessment of performance of each of capability options
forms an important analytical support to the decision-making process to
select options the development of which will get funding. Whilst general
capability options have been selected, the next question to address is to
ascertain how much of a capability is enough to meet diverse requirements
stemming from a number of different scenarios under existing resource
limitations. CBP’s implementation should emphasize flexibility,
adaptiveness, and robustness of capability. That implies a modular, buildingblock approach to force design and operations. The overall ’syntax’ of
building blocks is “Who does what, in pursuit of what goals, according to
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what concept, using what assets?” The outcome of modular approach, taking
into account the results of the mission-system analysis of capability requirements from significant operational challenges, is, then, a set of building
blocks – across all three levels of war: strategic, operational and tactical – in
the form of units possessing systems and support structures that are tailored
to conduct identified operations. The U.S. CBP methodology of QDR 2001,
then, can be summarized as the one that focuses on modular capabilities and
emphasizes mission-system analysis, exploratory analysis, and hierarchical
portfolio methods for integration and trade-offs in an economic framework.
Though somewhat differently packaged, the essential internal logic of the
process remains the same for both Australian and U.S. approach. The key
steps of the generic CBP process are as follows:
‒ Policy guidance
‒ Development of scenarios
‒ Identification of Missions
‒ Development of Capability Requirements
‒ Identification of Capability Gaps
‒ Development of Solutions to bridge Capability Gaps
‒ Selection and Approval of Solutions that will guide further resource
allocation.

The Application of Tactical Decision Games
in the Training of Battlefield Decision Making
at Company Level
Cpt Toomas Tõniste, MA,
S3 Officer, 1st Infantry Brigade
The purpose of this study was to find out if tactical decision games (TDGs)
are suitable to teach and practice battlefield decision making skills at the
infantry company level. It is difficult to find field exercises and other training events for officer-cadets where they could actually lead a company sized
unit in real life. At the same time they are expected to lead an infantry company in a conscript army during wartime after their graduation. The hypothesis was that solving TDGs improves the quality of decision making on the
battlefield.
The study was conducted in the Estonian National Defence College with
35 officer-cadets who were involved in the infantry company commanders´
course. There was one TDG per day during a three week period. 16 TDGs
and an evaluation scale made by the author of the thesis were used. The
evaluation process was conducted by three subject matter experts.
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All the participants solved 4 TDGs. They were expected to give their orders which they would have given via radio, in written format. A 15 minute
timeframe for reading, understanding and issuing orders was used.
Then the class was divided into two subgroups, the first continued with 8
TDGs, the second wrote an analytical essay about a theme in tactics.
The third part of the experiment was conducted as the first one. During
the whole experiment no feedback about the students´ tactical solutions was
given by the directing staff.
The written solutions were evaluated on a four step scale. The scale was
built up on the basis of fulfilling the commander’s intent and avoiding unnecessary losses to their own unit.
The findings of the study support the statement that TDGs are suitable for
training company commanders. The group that solved more TDGs scored
higher than the group that solved fewer TDGs. The results were statistically
reliable. It is remarkable when we consider the extremely simplistic nature
of the learning environment. Without any feedback the cadets who solved
more TDGs and collected more patterns showed development in tactical
thinking and formulation of orders.
Some traits became evident in the study that show statistically reliable
positive correlations between TDG scores and a person´s mathematical and
overall mental aptitude.

Tubakatoodete tarvitamise mõjust
sõjaväelaste sooritusvõimele
Leitnant Merle PARMAK, MSc, psühholoog,
KVÜÕA rakendusuuringute keskus
Tubakatoodete tarvitamisega kaasnevad otsesed ja kaudsed kulud on tõstnud
selle küsimuse vältimatuks tervisepoliitiliseks prioriteediks. Euroopa Liidus
kulutatakse veidi enam kui 1% riigisisesest kogutoodangust tubaka tarvitamisega seotud haiguste ravikuludeks. Mõnes uuemas liikmesriigis võib see
küündida isegi 3% SKT-st. On teada, et enim ennetatavaid surmi põhjustab
tubakatoodete tarbimine, mille tagajärjel kaotavad elu kolmandik kuni pooled selle tarvitajatest. Uurimuste kohaselt peetakse Euroopas suitsetamist
vastutavaks kokku ligi 19 000 kaotatud eluaasta eest ning 2030. aastaks võib
kõikidest maailma surmadest 10% olla seotud tubakatoodete tarvitamise
tagajärgedega.
Hoolimata pessimistlikest hinnangutest, mille kohaselt järgneva paari
aastakümnega suitsetajate hulk ning suitsetamisega seotud surmade määr
kahekordistub, näitab statistika tubakatoodete tarvitamise jätkuvat langust.
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Võrreldes 2002. aastaga on 2005. aastal nii Ameerika Ühendriikides kui
Euroopas tubakatoodete kasutamine järjekindlalt langenud. Langus ei ole
olnud silmatorkavalt järsk, see on jäänud vaid 1% piiresse, kuid suundumus
on püsiv. Tubakaga seotud surmade statistika põhjal võib arvata, et tubakatoodete tarvitamise langustrend on täheldatav juba 1980-ndate esimesest
poolest.
Tubakatooteid on aegade jooksul tarvitatud rohkem militaarstruktuurides
kui tsiviilmaailmas. Siiski on tubakatoodete tarbimise langustrendi märgata
ka militaarstruktuurides. Näiteks Kanada armees on vastavad näitajad langenud isegi madalamale kui tsiviilelanike seas. Kahjuks ei ole sellist positiivset
muutust märgata kõigis sõjaväe väeliikides, sõjaväelaste vanusegruppides
ega ka riikides, samuti mitte kõigi tubakatoodete kategooriate puhul. Eestis
näiteks ületab tubakatoodete tarvitamine sõjaväelaste seas tsiviilelanikkonda
umbes 13 protsendipunkti võrra. Samuti on pigem kasvanud ka tubakatoodete (eriti suitsuvaba tubaka) tarbimine maaväes ning noorema vanusegrupi
sõjaväelaste seas. Tubakatoodete tarvitamise sagedus ja intensiivsus (sh uute
tarvitajate tekkimine) tõuseb ka välisoperatsioonidel. Põhjustena on välja
toodud (1) stressi, igavust, unepuudust; (2) alternatiivsete tegevuste ja privileegide puudumist; (3) veendumust, et operatsioonidega seotud ohud elule ja
tervisele on kõrgemad suitsetamisega seotud riskidest; (4) sõjaväelise kultuuri soosivat mõju. Suitsetamiskäitumise negatiivne muutus välisoperatsioonidel leidis kinnitust Eesti sõjaväelaste seas tehtud uurimuses, kus lisaks
sagenenud suitsetamisele ilmnesid ootuspärased seosed sõduri suitsetamiskäitumise ja tema üldise tervise ning psühholoogilise enesetunde vahel (sõdurid, kes hakkasid rohkem suitsetama, hindasid enda üldist tervist ja psühholoogilist enesetunnet halvemaks).
Tubakatoodete tarvitamise negatiivset mõju sõdurite sõjalisele valmisolekule on uuritud põhjalikult. Näiteks esineb suitsetajatel sagedamini psühhiaatrilisi probleeme, koormusmurde, nende nägemisteravus on halvenenud
ning oht haigestuda kopsuhaigustesse on suurem. Suitsuvaba tubaka tarvitajatel esineb sagedamini suuõõnega seotud probleeme, kolesteroleemiat ja
kõrgenenud vererõhku, halvenenud on visuomotoorne sooritus. Kui tubakatoode ei ole kättesaadav, kahjustub nn ärajäämanähtude tagajärjel ka suitsetajate sõjaline valmisolek, mis väljendub pikenenud reaktsiooniajas, südame
langenud löögisageduses ning samuti sotsiaalses eemaltõmbumises.
Sõjaväelised tegevteenistujad on suhteliselt noored ja tugeva füüsilise
ettevalmistusega ning võrreldes alkoholitarvitamise või riskantse liikluskäitumisega ei ole tubatoodete mõju nende sõjalisele valmisolekule nii otsene
(nt surma, haiguste, vigastuste põhjustajana). Kuna periood tubakatoodete
tarvitamise ja tervisliku seisundi muutuse vahel on pikk, avaldab see tervisekäitumine mõju pigem vanematele (ja erru läinud) sõjaväelastele seas ning
väljendub madalamas elukvaliteedis ja eluea lühenemises. Tuleb siiski
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arvestada, et tubakatooteid tarbivate teenistujate sõjalised võimed halvenevad, ning võtta kasutusele ennetavad meetmed, mis aitaksid tubakatoodete
tarvitamist vähendada.
Sekkumisstrateegiate väljatöötamisel tuleb arvestada seda, et tavaliselt
esineb koos mitu tervist kahjustavat käitumist (tubaka ja alkoholi ülemäärane
tarvitamine, riskantne liikluskäitumine). Et sekkumine oleks tõhus, peab see
olema suunatud korraga mitmele käitumisele ning arvestada tuleb ka spetsiifilise riskigrupi vajadusi. Strateegiate väljatöötamisel on eriti oluline arvestada sõjaväelist kultuuri ja tubakatootjate ärihuve, mida peetakse õigustatult
tubakatoodete tarvitamise varjatud soodustajateks sõjaväelaste seas. Et sellega konkureerida, tuleb läbi mõelda sõjaväelastele suunatud sõnum, mis
peaks eelkõige rõhutama, et suitsetamine (1) vähendab sotsiaalset mõjujõudu; (2) suurendab enneaegse teenistusest vabastamise tõenäosust; (3)
langetab valmisolekut võidelda ja võita; (4) vähendab tegevuse tulemuslikkust teenistuses.
Nii veteranide kui ka tegevteenistujate seas tehtud uurimused näitavad, et
tubakatoodete tarbimise vähendamine ning tervisekäitumise toetamine militaarstruktuurides ei ole lootusetu ettevõtmine, kuid sisutühjade loosungite ja
ühekordsete ettevõtmistega tulemust ei saavuta. Positiivsete tagajärgede
saavutamiseks on tarvis pikaajalist läbimõeldud tegutsemiskava koos täpsete
elluviimisjuhiste ja kõrgema juhtimistasandi selgelt väljendatud toetusega.

Ülesannete lahendamine füüsikaõppe
tõhustamiseks
Svetlana Ganina, MSc, KVÜÕA loodus- ja
täppisteaduste õppetooli füüsika lektor
Henn Voolaid, knd (füüsika-matemaatika), TÜ loodus- ja
tehnoloogiateaduskonna koolifüüsikakeskuse juhataja, dotsent
Siinse uurimistöö eesmärk oli teha kindlaks, kuidas ülesannete lahendamine
mõjutab füüsikaõppe efektiivsust. Artiklis tutvustatakse hajusandmetega
ülesandeid, mis koosnevad olukorra kirjeldusest ja esitatud küsimusest.
Algandmed on esitatud eraldi ja neid on kas rohkem või vähem, kui
lahendamiseks vaja läheb.
Ülesannete traditsioonilises lahendamismetoodikas nähakse ette, et õppur
kordab füüsikaliste suuruste tähiseid, nende ühikuid, õpib ja harjutab ühikute
teisendamist, kordab seadusi ja jätab meelde vastavad matemaatilised mudelid, õpib analüüsima ning lahendama füüsikalisi probleeme. Traditsioonilise
ülesande lahendamist soodustab asjaolu, et üldjuhul on selline füüsikaülesanne eluvõõras ja selle lahendamiseks on antud kõik vajalikud andmed.
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Tuleb ainult leida sobiv valem, paigutada sellesse arvud ja arvutada välja
vastus. Õppur juba teab, et kui mõni täht ja sellele vastav arv jääb kasutamata, siis on lahendus kindlasti vale. Keerulisemates ülesannetes tuleb ka ühikuid teisendada või mitut kasutada valemit.
Elulised ülesanded on aga tihti keerulised ning nõuavad, et lahendaja rakendaks teooriat loovalt. Selleks on vaja analüüsivõimet, oskust probleemi
mõista ja lahendada ning oskust vajalikke lähteandmeid iseseisvalt leida.
Selleks et füüsikaülesannete lahendamine aitaks tõesti õppuril omandada
füüsikat, mitte ainult oskust valemitega manipuleerida, on artikli autorite
arvates vaja uut tüüpi ülesandeid. Selliste ülesannete koostamisel tuleb lähtuda sellest, et elus ei ole kunagi kõik vajalikud andmed kohe antud. Samuti
tuleb otsustada, kas kõiki asjaolusid tuleb arvestada või võib vähemolulised
kõrvale jätta. Loomulikult võtab selliste ülesannete lahendamine rohkem
aega, aga siinne uurimus näitas, et see tasub ära – õpilane õpib analüüsima,
seoseid looma ja ka meelde jääb rohkem.
Uuring korraldati 2007/2008. õppeaastal ja selles osales 620 õppurit kogu
Eestist. Tulemused näitasid, et kui füüsika õpetamisel lahendada hajusandmetega ülesandeid, kasvab õppeefektiivsus umbes 36%. Seega võiksid õpetajad kasutada hajusandmetega ülesandeid ja neid ise ka koostada. Korrigeerida võiks traditsiooniliste ülesannete teksti: lisada rohkem või vähem andmeid, kui ülesande lahendamiseks vaja, ja siduda need tavaeluga.

The Free Peasants (land-frei’s)1 of Koguva in the Context of
Vassalage and the Wars in Sixteenth-Century Livonia
Andres Parve, MA, Reserve Captain
Visiting Lecturer of Public Law, Chair of Humanitarian and Social Sciences
of the Estonian National Defence College, Head of the Nõmme Regional
Unit of the Estonian Reserve Officer Corps.
Koguva is a coastal village on the Northwestern coast of Muhumaa, near the
Väike (Small) Strait. The first mention of the village’s name is from 1532,
when the Master of the Livonian branch of the German Order, Wolter von
Plettenberg, gave a land of 2.5 plow-lands on the coast of the Väike Strait as
a fiefdom to Hansken, the forefather of Schmuul-Smuul family.
Regarding Hansken, there are 3 aspects of note. First, he wasn’t an
ordinary peasant, but an elder (oldeste). Secondly, the land of 2.5 plow-lands
(8–12 ha) was in Hansken’s possession before 1532. And thirdly, this
document of fiefdom only gave fixed personal freedom and rights to the
1

land-frei’s: Free land (or fief-)-owning peasants in medieval Livonia.
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lands for Hansken and his heirs, but these were active already before that.
Plettenberg’s document may have been only a confirmation of an earlier
document dating from 1389, with the same content.
The Stift of Maasilinna (Soneburg) was in several ways different from the
other domains of Livonian Order. The lands of the stift lay (islets not
included) on three different islands: Eastern Saaremaa (Pöide, the domains
of Maasilinna), Muhu and Eastern Hiiumaa. Thus the Stift of Maasilinna was
like an archipelago in its own right and contacts between different parts of
the stift was more complicated than usual. For the Order’s Maasilinna castle,
the port area of Koguva was the closest and most convenient place for
landing, so it’s logical to assume that this was the transition spot for post and
other connections. In the Hansken’s document of fiefdom there was stated a
duty to employ one “war horse” (a steed). Thus resulting in an assumption
that he was a horseback-messenger (postman) between Väike (Small) – and
Suur (Great) straits. It seems, however, that the purpose of Plettenberg’s
document of fiefdom was to confirm the status of Hansken as a minor vassal
– light horseman. Using Estonian light cavalry was an old tradition for the
Livonian Order, which dates from the conquest of the land itself and, in the
case of Saaremaa, founded in the treaty of surrender from 1255, as a part of
land-defence duty of Saaremaa’s natives. One document discovered by
E.Blumfeld, dating from between 1288–1346, includes a list of the villages
of Järvamaa, and next to each village name was a note of the number of
different types of horses and armor that the village had to provide in case of
a war threat – all together 433 horses and 88 units of armor- plated vests
(plathen). But this has also been understood as 88 men of fully armored light
cavalry and 433 auxiliaries on horses. The German Order’s Prussian branch
is also known to have demanded the service of minor vassals as light
horsemen, on the basis of fiefdom rights. This kind of service was called
Platendienst. Thus, the duty of Hansken, enshrined in the document of
Plettenberg, to keep one good steed, probably means the duty to attend for
cavalry service, as a compensation for fiefdom. The fact that during
peacetime he may have served as a postman is another matter, and it does
not exclude the cavalry service.
So, we are tempted to consider Hansken as a typical minor vassal, a great
number of whom were Estonians or at least of Estonian descent, mostly the
descendants of Estonian elders or of the local elite. Degree by degree,
Germans, and Germanized families of Estonian descent joined in later on.
Mixed marriages contributed to Germanisation as well. In later times, the
gap between squires – a large-number in Saaremaa – and richer peasants was
small, and there were mixed marriages.
In the 16th century wars, Muhumaa suffered greatly; in addition to havoc
expeditions, crop failures, famines and plagues, peasants had to pay blood
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tithes to the landlords. The war that broke out between the Grand Prince of
Moscow and the Livonian rulers in 1558 did not leave Saaremaa and Hiiumaa untouched. Right at the beginning of the Livonian War, when the truce
of 1558–1559 ended, the Livonian Order mobilized a vast amount of land
defence forces formed of peasants. Of these duties, only those of Maasilinna
stift’s are known: in the spring of 1560, the Vogt had to provide, in addition
to his own and stift’s nobility’s cavalry (all together 22 “horses”) and
auxiliaries (12 men as “gunners”), 700 Estonian and 100 Swedish peasants,
but the peasants of the nobility’s manors were left out of the consideration
(they were taken only into the train). Maasilinna’s Vogt also had to call 50
riders into the Maasilinna stronghold to keep them prepared for battle, and
15 landsknecht’s (mercenary foot soldiers), so that Saaremaa would not
remain completely defenceless.
The mobilisation of Maasilinna’s stift could, in a modern sense, be called
a general mobilisation, considering its vast extent. According to Swedish
land revision, the former lands of Maasilinna’s Vogt of Livonian Order had
all together 517 5/8 plow-lands, 545 households and 283 plots of üksjalg’s2
and half-pundenik’s3, included. We have to exclude the landless peasants,
because they probably did not participate in war duties. According to the list,
a total of appr. 800 peasants were taken into service, or one peasant from
each household. Or, if we also exclude üksjalg (onefooters) and halfpundenik’s, it amounts to one and a half men from each household. In
villages with Swedish tenants the duty was twice that size.
Not much good came from the mobilisation of Maasilinna’s peasants. In
1559–1560 the new Grand Master Gotthard Kettler refused to use the peasant forces in war, although a certain number of them were included in his
forces nonetheless. Neither were the free peasants (land-frei’s) of Koguva
left untouched by the war. Although the aforementioned mobilisation call
upon the Maasilinna lands probably did not reach its goal, and the Livonian
Order was eliminated in 1562, the Northern Seven Year’s War started in
1563.
Hansken of Koguva died before the collapse of the Livonian Order. As
far as it is known, the second document given in Koguva, dates from
December 24th, 1565, and it states that Heinrich von Lüddingshausen-Wulff,
Maasilinna’s Vogt of the German Order, entitling himself as Vicegerent of
the whole of Saaremaa, confirmed Asmus’s, son of Hansken of Koguva, the
right of fiefdom, and also freed him of the obligation to entertain the lord for
his loyalty and faithfulness. Sources make clear that Asmus’s services
2

üksjalg – onefooters: socially unique class of peasants in medieval Livonia, with
fewer duties than plow-land peasants.
3
half-pundenik’s (pundenik: socially unique class of peasants in medieval Livonia, with fewer duties than plow-land peasants, usually richer than onefooters).
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towards Danish Royal Vicegerent were not small, but it can only be
speculated on, as to what they actually were.
In what unit may Asmus of Koguva have fought? As mentioned before,
the Vogt of Maasilinna had to gather 50 horsemen into the Maasilinna
stronghold in the spring of 1560. It appears that they were not the rossdienst
to be gathered, because they were mentioned separately in a different
account, according to which the cavalry of 22 noble horsemen (as the rossdienst) were to be gathered. If Plettenberg’s document of fiefdom was to be
taken into account, according which Hansken had to: “keep one good steed,
to set it out to serve the Master Vogt in case of need,” Hansken’s son Asmus
may easily have been one of those 50 horsemen.
Another possibility is that Asmus belonged to those 700 peasants
mobilised from the Order’s lands of Maasilinna. Since the number of Estonian land defence force is a large one, we have to assume that the lower
divisions were led by local elders, either village chiefs or wakka-elder
(Hansken is named an oldeste (an elder) in the document of fiefdom). It is
known at least from the Middle Ages that peasant land defence divisions
(malewa) and reinforcement divisions were led by peasant elders or chiefs.
These mobilised peasants certainly did not participate in the hostile action
against Russian forces in 1560, but they were probably mobilised in the
autumn of 1559 as well, when the efforts of the Livonian Order were at their
greatest in numbers. War activity was then taking place mostly in Tartumaa
and in the surroundings of Laiuse. In 1560 the Vogt of Maasilinna started to
collaborate with Duke Magnus and Denmark and did not participate in the
war with Moscow.
Later, during Livonian war, the peasant force of such a number was not
mobilised, so Asmus’s later service of 1559–1565 (until the document of
Lüdingshausen-Wulff), had to take place in the composition of forces
usually called (mõisamehed hofleute, manor men). In 1563–1564 the troops
of manor men Rittmeisters Jürgen von Tiesenhausen and Heinrich Dücker
were positioned in Saaremaa. In the lists of those forces the name of Asmus
is absent, but it may be due to him being of peasant descent. Also, we might
assume that if he served in one of those troops, it is more probably to have
been Tiesenhausen’s, which was recruited from vassals of Läänemaa and
Saaremaa. The account of Tiesenhausen’s troops was kept by the Danish
Royal Vicegerent Heinrich von Lüddingshausen-Wulff, who in his document
of 1565 was very much aware of Asmus’s services in war. Asmus’s participation in war probably ended in 1565 as well – he stayed in Koguva, not
leaving for mainland with the manor men (mõisamehed).
The Livonian War, which brought about the collapse of the Livonian
Confederation, may be considered to be the end of the Middle Ages in Estonia. What happened was a transition from a medieval fiefdom-based system
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to a modern-era governing system, which brought about governmental
centralisation and the diminishing importance of the great vassal families in
governing the land and deciding its fate. Based on historical sources and
records of fiefdoms given to persons of Estonian descent, we can establish
that not all of the Estonian nobility (elders and prosperous people) perished
in the fights of the Livonian Crusades, but integrated into the local nobility.
Until the Livonian War, the percentage of Estonians among local vassals
(mostly minor- and secondary vassals) was quite high. The Livonian War
was fatal for many of them, and the knighthood that emerged during
Swedish, Polish, Danish and Russian rule, was formed mostly from those of
foreign descent. Still, among them were some families that themselves dated
from the Middle Ages, and called themselves old nobility (Uradel), but in
the 18th and 19th centuries avoided admitting their descent from local
natives, because it was politically undesirable to descend from the contemporary serfs. Therefore they searched for distant ancestors with similar or
similarly sounding family names mostly from Germany.
The free peasants (Land-frei’s) of Koguva survived the Livonian War.
The name of Koggi Aßmuß(e) can be found in addition to land revision of
years 1569–1571, in revision books of years 1592; 1617–1618; and 1618–
1619. It is not clear if it annotates a man with the same name or just a name
of the farm. Within one century, the land-freis or minor vassals of Koguva,
had become free peasants.
The fate of the free peasants of Koguva has been unique in the context of
Estonian history: one house of Estonian land-frei’s/minor vassals did not
integrate in the course of centuries into local Baltic Germans (since they
lived separately within the Koguva area) nor into local peasants-serfs (due to
the document of fiefdom and later documents, they managed to stay free).
They carried out the mailing services once entrusted to them until the end of
the 19th century. Not until 1894 did the Livonian Governorate find that the
mailing service duty considerably exceeded the profitability of the land
given to Koguva peasants 350 years before, neither did the duty answer to
the needs of the time nor established order in the postal service. It was
decided, then, that the postal services would rest upon the whole community
and that the mail-men of Koguva would pay rent equally with others.
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The Formation of the Military School of the Republic of Estonia
and its First Graduates in the War of Independence
Andres Seene, MA,
Head of the Estonian National Defence College Museum
As it is generally known, the lack of officers on all levels of command was
seriously felt in the Estonian Peopleʼs Army during the War of Independence. The article handles the junior officers (company officers) preparation
during the War of Estonian Independence. At that time the company organization was fixed, in addition to the company commander position, one senior
officer position and 2–3 company junior officer posts. To meet the needs for
filling the posts of company junior officers, the warrant-officer status was
introduced. During the war those more educated non-commissioned officers
who had shown bravery in combat were promoted to warrant officer rank,
most of whom lacked proper NCO training. According to some estimates
there were 1–2 warrant-officers in service in every company at the end of the
War of Independence. NCOs were also appointed to platoonleaders posts.
At the end of March 1919 the Commander in Chief Major General Johan
Laidoner made the proposal to the Minister of War of opening the Military
School for officer preparation. His proposal described the situation in a very
serious perspective, as the whole front was held by only around 20 or so
experienced officers whose ranks were to remain sparser and melt down as
the hostilities continued. Therefore, it was necessary to form the officer
school for strengthening the resistance power of the front. The Military
School of the Republic of Estonia was officially founded by the order of the
Commander in Chief from April 3rd 1919. According to the command of the
day the school was opened on April 22nd 1919. In his speech at the opening
ceremony of the school the Commander in Chief emphasized that there was
no more old Imperial Army and the firmness of the democratic state’s armed
forces should be based on mutual understanding and friendship between
soldiers and officers.
Captain Aleksander Simon (1877–1960) was appointed to the duties of
the first commandant of the school. He had served during the WWI as an
adjutant in the Russian Sveaborg fortress and later in the Estonian Headquarters. The Military School was located in Tallinn and was immediately
subordinated under the undersecretary of the Minister of War. There was one
infantry Cadet company (120 cadets), one Cadet battery (two platoons – 50
cadets) and one Cadet cavalry platoon (25 cadets) foreseen in the school
organization. In being an all-arms school, it was also divided by study
organization into classes (for instance battery class).
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The curriculum of the school was adapted to the principles of the former
Russian reserve officer (war-time officer, so called ensign school) programme. The subjects taught in first class were tactics, topography, fortification,
trench making, machine guns, artillery, former Russian military laws and
instructions, Estonian language, healthcare and gymnastics. In the cavalry
and artillery branches appropriate subjects were taught thoroughly
(hippology, riding, ballistics, artillery tactics etc). In the infantry course as
much as it is possible to distinguish drill training was the dominating part of
the programme. Mostly the training copied pre-war Russian principles and
methods (for instance instructions) which were out of date in the new
environment of warfare. As much as it is known there was only one small
tactics manual available as a teaching aid in Estonian, composed by the
inspector of classes. The lecturers were officers and civilian experts, many of
whom worked in the central military institutions in Tallinn and could not
devote enough time to their pedagogic duties. There were no fixed syllabuses and programmes, and lecturers were left free hands in their activities.
Of the first infantry course – 106 graduates were promoted to officer rank
(ensign) on August 3rd 1919 after a little more than a 3 month long training.
The cavalry cadets (25 graduates) were promoted on September 15th 1919
and from the artillery course (57 graduates) on October the 5th.
After the graduation of the first classes the second course was formed.
Now the Cadet (infantry) battalion was formed (consisted of 2 companies),
the cavalry and artillery study formations remained at their previous limits.
With the end of hostilities on the fronts, the second course was prolonged. In
late autumn of 1919 the Naval Class of the Military School was also formed.
Altogether (in the 3 branches) there were 191 graduates-ensigns from the
first classes of the school who were born between 1886–1902. The average
age of the cadets at their graduation was 21 years. Around 20 graduates had
participated in the WWI battles in the Russian Army, almost the same number of cadets had started their officer education in Russian military schools,
which were interrupted by revolution and civil warfare. The majority of the
first graduates were gymnasium students from the elder classes, who started
service as volunteers, in many cases from the very first days of the war.
About 20 cadets had been injured or wounded in the battles of the WWI or
the War of Independence. Only about 30 graduates from the first classes had
not participated in hostilities before entering to school.
After the graduation in the final battles of the war at least 7 graduatesensigns served in the posts of company commander, at least another 6
carried out these duties temporarily. A few graduates also acted in the duties
of reconnaissance commando leader. Altogether 16 of the first class
graduates were awarded with the high order for military merits – the Liberty
Cross (in one case posthumously) after the end of the war.
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Six graduates-ensigns can be estimated to be direct victims of the war (2
lost in battle, 1 killed in action, 1 wounded (died in hospital) and 2 more died
in hospital).
After the end of the War most graduates of the school were released from
army service under the demobilization (mostly in 1920–1921). For those
who wanted and were able to continue a peacetime officer career, supplementary military education was considered necessary. About 20 percent (40
persons) of the first war-time graduates continued to serve longer, in the
peace-time Army, Defence League (Kaitseliit) or Border Guard units as
officers (promoted at least to Captain rank before 1940). Seven of those
mentioned before were able to obtain a higher military education from the
Estonian Higher Military School (1921–1940), 3 of them reached promotion
to the rank of Lieutenant Colonel in their military service career before the
Soviet occupation in 1940. The foundation of the Estonian Military School
during the War of Independence could be seen to be one aspect of the whole
rear organization process. Its first graduates could not entirely satisfy the
overall lack of junior officers, however the foundation of the school somehow raised self-confidence and morale, cultivated national identity and
secured domestic life in the capital. Despite the contrast between, in many
aspects, an outdated and insufficient education and that of the real nature of
warfare in the War of Independence, the cornerstone of the nation’s military
education was laid down.

Treaty of Mutual Assistance Between the Republic of Estonia
and the Soviet Union and Later Agreements Thereof
Eve Kubi, MA, PhD Candidate in History,
University of Tartu, and Theacher of History and Civics
Year 1939 became one of the most fatal in Estonian history in the 20th century. On August 23, 1939, two countries with a totalitarian regime – the Soviet Union and Germany – concluded a treaty of non-aggression, the secret
protocols of which divided Eastern Europe into spheres of interest and, owing to that, Estonia would prove to be in the sphere of interest of the Soviet
Union. Germany, having secured its back, started warfare against Poland on
September 1, 1939. On September 17 also the Soviet Union started aggression against Poland. In the war commenced the Republic of Estonia would
promptly declare its neutrality and announce its standing aside from any
military conflict. It also refrained from both total and partial mobilisation.
Mobilisation would have not changed anything in practice, yet a growth in
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national-public self-awareness and better preparedness of the nation and
armed forces to an international crisis situation would have ensued.
After a successful campaign in Poland the Soviet Union addressed its interest to the Baltic countries. The basis for mutual communication between
the Republic of Estonia and the Soviet Union was the Tartu Peace Treaty
concluded between the Republic of Estonia and Soviet Russia on February 2,
1920. In the said treaty Soviet Russia would declare Estonian sovereignty.
Diplomatic, commercial and cultural relations between the two countries
were working too. Against such a background it would have been difficult
for the Soviet Union to justify an aggression against Estonia in the international arena. For the Soviet Union it was vital to realise its so-called advanced defence doctrine. By means of that, control would have been gained
over the Baltic Sea, as well as dominion would have been assumed in the
Gulf of Finland. For that there were two possibilities: to establish military
bases in the Baltic countries and in the more distant future occupy these
countries, or to opt for the way of direct military aggression. The Soviet
Union would choose the first option as its way of further action, i.e. establishing bases.
Whereas no country can transfer its military bases into the territory of another sovereign country out of the blue, without direct military action, the
Soviet Union had to come up with a ground. In the case of Estonia advantage
was taken of the fact that in the night of September 14/15, the Polish submarine “Orzel” landed in Tallinn, which, despite being interned, fled in the
night of September 18. The Soviet party right away began accusing Estonia
of aiding the Polish submarine to flee.
On September 19, 1939, the People’s Commissar for Foreign Affairs of
the Soviet Union, Vyacheslav Molotov, informed the Estonian envoy in
Moscow, August Rei, of the fact that the Soviet Union would hold Estonia
liable for the escape of “Orzel” and that the Red Banner Baltic Fleet would
start looking for the submarine all over the Gulf of Finland. Consequently, a
naval blockade was established, which was followed by an intrusion of Soviet ships into Estonian territorial waters and shooting its coastal region.
On September 22, 1939, the Minister of Foreign Affairs, Karl Selter,
went to Moscow to conclude a new foreign trade contract with the Soviet
Union. At a meeting held on September 24 with the Chairman of the Council
of People’s Commissars, as well as the People’s Commissar for Foreign
Affairs, V. Molotov, the latter would announce that the trade contract would
be renewed only in case Estonia agreed to the establishment of Soviet military bases in its territory. According to V. Molotov, the neutrality policy of
Estonia jeopardised the security of the Soviet Union and compromised its
navy and merchant navy, as well as immediately Leningrad. In addition
to that, V. Molotov declared that they had outgrown of the terms and
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conditions of the Peace Treaty of 1920 and that we were dealing with a military and economic superpower, whose interests needed to be taken into account. Consequently, the Soviet Union had decided to obtain consent from
the Estonian government for the conclusion of a military or mutual assistance treaty, which would be followed by the right for the Soviet Union to
possess footholds or bases for the navy and air force within Estonian territory. The establishment of military bases in Estonia was hoped to be formulated officially as a treaty of mutual assistance. The government of a country
having remained independent for 21 years gave in to pressure by Moscow
and, based on a treaty of mutual assistance concluded between the Soviet
Union and Estonia on September 28, 1939, the Soviet Union acquired the
right to establish military bases in Estonia. The treaty is better known as the
treaty of bases and it served as a basis for the destruction of Estonian statehood and its occupation by and annexation to the Soviet Union a few months
later.
Thus, one of the direct consequences of the non-aggression treaty concluded between the Soviet Union and Germany on August 23, 1939, is also
the treaty of mutual assistance concluded between the Republic of Estonia
and the Soviet Union on September 28, 1939, which would result in establishing Soviet military bases in Hiiumaa, Saaremaa and Paldiski. On the
basis of an additional confidential protocol belonging to the treaty, Soviet
military vessels were allowed to use the Port of Tallinn for supplying with
food and fuel and docking for up to two years. The conclusion of the treaty
of mutual assistance was not easy: already during the negotiations the Soviet
party requested Red Army troops be located in many places within Estonian
territory. The Estonian government, on the contrary, was holding the firm
position that Soviet Union troops can only be located in few bases fixed in
the treaty.
The Soviet Union, however, would ignore the positions of the treaty and
plan locating its armed forces in many places within Estonian territory. With
an order of the People’s Commissar for Defence, Kliment Voroshilov, and
the Chief of the General Staff, Boris Shaposhnikov, of September 30, 1939,
the Revolutionary Military Council of the Leningrad Military District was
entrusted to locate Red Army troops not only in Saaremaa and Hiiumaa and
the Paldiski region, but also in the Haapsalu-Tallinn, Viljandi-Valga, Haapsalu-Pärnu and Paide areas.
The introduction of Soviet troops was preceded by military negotiations
in Tallinn on October 2–10, 1939, where issues related to the establishment
of Soviet bases and the transport and accommodation of the troops were
specified. The Soviet delegation was led by the Commander of the Leningrad Military District, Army Commander, 2nd degree, Kirill Meretskov, and
they would arrive in Tallinn on a special train on October 2. In the morning
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of the next day, October 3, also a Soviet naval delegation arrived, led by
Flagman, 2nd degree, Ivan Isakov. The Chief of Army Staff, Lieutenant General Nikolai Reek, was nominated the head of the Estonian delegation. From
the beginning of the negotiations, the Soviet party would assume the position
that they had to achieve anything they desired.
Already at the first meeting of the heads of the delegations at noon of October 2 it was evident that the demands of the Soviet delegation in relation to
the location of the troops in Estonia would go further than the treaty of mutual assistance had foreseen. At a general meeting of the delegations it became clear that, in addition to the bases mentioned in the treaty, the Soviet
delegation required that a tank brigade be located in Paide, a cavalry brigade
and a mechanised regiment in Valka and bombardment aviation regiments
inland. The Estonian delegation submitted grounded claims, which where at
first ignored by the Soviet delegation. Therefore the situation at the negotiations proved to be very tense.
Thereafter Lieutenant General Nikolai Reek explained the situation to the
Government of the Republic, where it was decided that the pact should be
followed and the head of the Soviet government, V. Molotov, should be
informed about the situation.
In the afternoon of October 4 the Estonian envoy in Moscow, August Rei,
visited Molotov and submitted a written diplomatic note concerning the disagreements and supplemented oral explanations to it. At first Molotov did
not agree with the positions of the Estonian government and informed Stalin
about the fact. The latter arrived soon, listened to Rei’s explanations and
decided that a specific instruction should be sent to the Soviet military delegation. A few hours later a telegram was sent to Meretskov, where it was
advised to withdraw from locating troops and airfields in Valka and inland.
Owing to the aforementioned telegram and the fact that Karl Selter was
asked to lead the Estonian delegation, it was possible to break the deadlock
of the negotiations. Selter could parry the exaggerated demands of the Soviet
delegation by using Stalin’s positions. Both parties made certain concessions
and the military negotiations ended on October 10, 1939, with signing a respective agreement. In addition, on October 11, 1939, seven other protocols
concerning the location of the Soviet Union navy in Saaremaa and Hiiumaa,
granting areas of land and water in Paldiski to the Soviet Union for use, the
temporary location of Soviet military vessels in Tallinn, etc., were concluded.
In the protocols signed on October 10–11, 1939, issues related to the introduction of base troops and the locations of the land, air and sea forces of
the Red Army were specified. It was allowed to establish bases for land
forces in Saaremaa and Hiiumaa, in the neighbourhood of Haapsalu and
Paldiski. Suitable areas were allotted for building airfields in Saaremaa, the
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Haapsalu and Paldiski area, in the lands of the Kuusiku and Kehtna manors.
Ports and roadsteads were granted for use to the navy in Saaremaa (Kõiguste, Bay of Kuressaare, Mõntu, Bay of Kihelkonna, Bay of Tagalaht, Bay
of Küdema), Hiiumaa (Kärdla) and in the Paldiski area (Bay of Pakri). The
Soviet Union was also granted the right to establish coastal and air defence
batteries, observation and communication posts to defend its naval bases. In
addition to the vicinity of the bases, it was allowed to establish similar constructions also on the Sõrve, Harilaiu, Ninase and Pammana Peninsulas in
Saaremaa; on the Sõru, Kõpu, Tahkuna and Sääre Peninsulas in Hiiumaa and
on the Pakri Islands and Pakri Peninsula.
The entry of Soviet troops was to begin on October 18, 1939, according
to the treaties concluded.

Ameerika Ühendriikide välis- ja
julgeolekupoliitika mudelid
Prof Wilfried Gerhard, PhD, KVÜÕA humanitaar- ja sotsiaalteaduse õppetooli sotsiaaleetika ja sotsioloogia külalisprofessor
(varem: Führungsakademie der Bundeswehr, sotsiaalteaduskonna juhataja)
Ameerika Ühendriikide ühiskonna kollektiivne enesemõtestamine põhineb
utoopilisel, Vanast Testamendist pärit kujutlusel metafoorsest Jumala rahvast, kes lahkus Euroopast kui Egiptusest Ameerikasse kui Tõotatud Maale.
Ameerika ühiskond sai üleilmseks eeskujuks jumalikel alustel loodud ühiskonnana, Uueks Jeruusalemmaks, kus inimesed saavad vabalt püüelda oma
individuaalse õnne suunas. Selline kollektiivne enesemõtestamine eeldab
paratamatult ka moraalselt allakäinud ja mandunud vastase kuvandit. See
eeldab moraalselt mõtestatud kompromissitut võitlust täiuslikkuse ja moraalse allakäigu, hea ja halva, Jumala ja kuradi vahel.
Utoopilise, idealistliku ja entusiastliku tahu kõrval on Ameerika ühiskondlikus enesemõtestamises ka tugevalt skeptiline hoiak inimloomuse suhtes. Juba Ameerika Ühendriikide rajajad leidsid, et inimesed pole inglid, vaid
loomult pahelised. Inimesele on omane isekus, ambitsioonid, kadedus, uhkus
ja iha kuulsuse järele. Ilma hästi korraldatud valitsussüsteemita laguneks
inimühiskond peagi kildkondade, rivaalitsemiste, ühiskondlike lõhede ja
inimlike ambitsioonide tõttu. Ameerika Ühendriigid loodi veendumusega, et
hästi toimivas ühiskonnas peab inimlikku ambitsiooni kontrollima ja tasakaalustama teine inimlik ambitsioon, igat võimu mingi teine võim. Võimude
lahusus ja vastastikkune kontroll on ainus ning parim inimese ja gruppide
vabaduste kaitse. Sellist arusaama peeti hästi toimiva vaba ühiskonna
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universaalseks aluseks ja enesestmõistetavaks ideaaliks, mille peaksid üles
leidma või enda jaoks avastama ka kõik teised maailma ühiskonnad.
Ameerika Ühendriikide välis- ja julgeolekupoliitika põhineb neljal, reaalsuses tihti üksteise kõrval ja üksteisega läbipõimunult toimival lähenemisel.
Neist esimene peab Ameerika Ühendriike vaba ja moraalse ühiskonna
mudeliks kogu inimkonna jaoks. Eeskuju ja mõõdupuuna on Ameerika ühiskond paratamatult kõigist teistest eraldatud: ta on parem, kõrgem ja ülimuslik. Viimaste sajandite erakordne ühiskondlik ja majanduslik areng on tõestanud jumalikku õnnistust ühiskonnamudelile, mis rajaneb indiviidi vabadusel ja õnnetaotlusel. Kui Ameerika Ühendriigid laiendasid 19. sajandil oma
territooriumi või laienes riigi mõju üleilmses poliitikas hiljem – alati on sellist laienemist mõtestatud kui hästi toimiva ja kiirelt areneva progressiivse
tsivilisatsiooni levikut.
Teine lähenemine keskendub Ameerika Ühendriikide ainulaadsusele.
Ajalooliselt on oma ainulaadsust tajutud eelkõige, vastandudes ühiskonnaelu
korralduse Euroopa riikides, ehkki majandussuhteid Euroopa riikidega on
hoitud ja edendatud.
Esimese maailmasõja järel, pärast pea sajandipikkust eemalehoidmist
maailmapoliitikast, algas kolmanda lähenemise – demokraatliku internatsionalismi – kõrgaeg. Taaskord sai oluliseks idealistlik-moraalne kuvand
Ameerika Ühendriikide rollist maailmapoliitikas. Kui president Woodrow
Wilsoni juhtimisel edendati Euroopas demokraatliku enesemääramise ideaali, siis põhines see veendumusel, et Ameerika Ühendriigid võiksid oma
õnnistatud ühiskondliku olukorra kogemust levitada ka Euroopas. Viimast
on traditsiooniline ühiskonnakord kaua lagundanud ning I maailmasõjas
hävingu piirini viinud. Wilsoni arusaam uuest poliitilisest korrast põhines nii
seesmisel (ühiskondlik vabadus) kui välimisel (riikidevaheline rahu) demokraatial. Kui varem olid Euroopa riigid saavutanud ajutise stabiilsuse juhul,
kui tekkis jõudude tasakaal juhtivate riikide vahel, siis sellest ajast alates pidi
rahu tagama kollektiivse julgeoleku põhimõtete järgimine. Wilson toetas
Rahvaste Liiga rolli kollektiivse julgeoleku tagajana, kuid see institutsioon
toimis vaid lühikest aega. Liiga lühiajalisus oli osalt tingitud sellest, et
Ameerika Ühendriikide enda poliitiline eliit, Ameerika Kongress, seda ei
toetanud.
Teise maailmasõja ajal ja järel jätkati Wilsoni ideelist suunda, mille järgi
rajanevad riikidevahelised suhted vastastikulisuse põhimõttel, demokraatial,
liberaalsel majanduspoliitikal ja rahvusvahelisel rahul. Nimetatud suund
tugineb Bretton Woodsi süsteemile ja ÜRO rajamisele. Ameerika Ühendriikide kui nn juhtiva võimu staatust kaitsti innukalt selleks, et uus rahvusvaheline kord püsima jääks. USA dollarist sai peagi maailma peamine valuuta ja Ühendriigid kasutasid korduvalt oma vetoõigust ÜRO Julgeoleku Nõukogus. Siiski ei mõtestatud oma juhtivat rolli domineerimisena teiste riikide
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üle, kelle huvidel poleks Ameerika Ühendriikide huvide kõrval ruumi. Seda
mõtestati pigem kui konsensuse leidmist kõikide riikide huvide ja toimimispõhimõtete osas. Muu maailm ei ole sunnitud järgima Ameerika ideaale –
neid kannustab Ameerika Ühendriikide nn pehme võim (soft power), tema
poliitiline, sotsiaalne ja kultuuriline atraktiivsus.
Neljas lähenemine, mille pooldajaskond kasvas külma sõja ajal, on hoiakult skeptiline ja põhineb realismil: rahvuslike huvide hegemoonilisel edendamisel rahvusvahelistes suhetes. Maailm on ohtlik paik ning selleks, et
tunda end ohutult, on vaja seada esikohale rahvuslikud huvid. Samuti on vaja
omada piisavat võimu selleks, et tasakaalustada konkureerivate militaarvõimude jõudu, või veelgi parem: teiste võimude nõrkusi ära kasutades lõpuks domineerida ise kogu ülejäänud maailma üle. Taaskord ei mõtestata
domineerimist negatiivselt, kui eesmärki omaette. Külma sõja aegses võidurelvastumises pidi lihtsalt selguma lõplik võitja ning 1990. aastaks polnud
kahtlustki, et Ameerika Ühendriigid olid võitnud – teistest oldi selgelt üle nii
sõjaliselt võimsuselt, majandusarengult, sotsiaalselt sidususelt kui (osaliselt)
ka kultuuriliselt atraktiivsuselt. Need, kelle ambitsiooniks oli poliitilist keskkonda kontrollida ja mitte kujundada, nägid külma sõja järel soodsat võimalust Ameerika üleilmse hegemoonia edasiseks suurendamiseks. Kuna inimloomusele on omane kalduvus teha halbu otsuseid ning riigid koosnevad
õigupoolest ka vaid inimestest, muutuks rahvusvaheline süsteem ilma toimiva domineeriva võimuta anarhiliseks. Rahvusvahelist anarhiat saab ära hoida
või leevendada vaid domineeriv võim. Kui seda rolli ei täida Ühendriigid,
täidab seda keegi teine.
Pealegi on Ameerika Ühendriikide näol tegemist healoomulise hegemooniaga, kuna talle omane idealistlik-moraalne hoiak ei luba tal oma võimu
ohjeldamatult kasutada.
Iseäranis viimane hoiak on toonud kaasa Ameerika-vastaste meelsuse
leviku. Kuna otsest hegemooniat ei suudetaks aktsepteerida, leiavad kriitikud, et Ameerika Ühendriigid on silmakirjalikud, kui nad varjutavad majanduslikus ekspluateerimises ja rahvusvaheliste suhete süsteemi kontrollimises
väljenduvat hegemooniat jutuga moraalsest poliitikast, kuradist ja paljudest
teistest, kes takistavad inimkonda jõudmast paremasse maailma.
Realistlik hoiak valitses Ameerika Ühendriikide välispoliitilises enesemõtestamises veel George W. Bushi ametiajal, kes nimetas Ameerika
Ühendriikide üleilmsete kohustuste hulgas ka kogu maailma vabastamist
kurjusest. Kas Barack Obama ametiajal naastakse varasemate, kollektiivsemate ja vastastikkulisemate moraalsete ideaalide juurde, näitab aeg.
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Protestant Legitimisation of Racism in the History of the
United States, Southern Africa and Australia
Alar Kilp, MA, lecturer in comparative politics,
Department of Political Science, Tartu University
The article analyzes the Protestant legitimisation of racist policies by White
Anglo-Saxon Protestant settlers over the indigenous tribes in Southern
Africa and Australia, and forcefully immigrated and enslaved Blacks in the
United States. The cases of racist regimes are related to denominations of
Protestantism – in South Africa primarily to the Dutch Reformed Church, in
Australia predominantly to the Anglican Church, in the United States to
various Protestant denominations.
In principle, the Christian doctrine stresses the brotherhood of all men. In
practice, however, when organized religion is closely connected to the dominant classes in multiracial societies, religious identities and beliefs have
often contributed to various forms of racist policies. The paper argues that
political racism culminated with the triumph of colonialism, and the advance
of biological conceptions of race during 19th century. The prototypical
origins of social and political racism, however, already existed in Medieval
Christendom. The main practical causes of racist policies were economic,
not religious. As a rule, religion has provided legitimacy to racist regimes. In
individual cases, religion has also directly influenced the racist nature of
these regimes.
The article is organized in four parts. The first part identifies four
historical phases in Western Christian history, which illustrate the declining
influence of the Church, the rise of secular states, secularized science, and
nationalism as a secular ideology together with an increasing emphasis on
racialism. Until the Crusades, the secular rulers were weak and the prime
emphasis was on religious equality of individuals and on the creation of a
common Christian universe. The Crusades resulted in the conquest of new
territories, opened up new populations to European enslavement, and
witnessed an increasing power and role of secular rulers, who increased their
autonomy in construction of outsiders and insides. During the fifteenth
century, European empires started to expand into Africa and the Americas,
the Church continued to support slavery in both policy and trade, and the
discourse of races started to be focused on racial differences, which
remained unchanged even if the persons and peoples involved did convert to
Christianity. During the eighteenth century Enlightenment there emerged a
variation of Christian humanism, inspired by John Locke and represented
among others by Voltaire, which assumed once again the unity of mankind.
The last major change in the conception of race took place in 19th century
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with the advance of nation-states, biological-scientific understanding of
racial differences and an unprecedented wave of colonization of indigenous
peoples outside Europe.
The second part focuses on the economic purposes of slaveholding and
the colonial acquisition of the rights to the land from the indigenous peoples.
Slavery was a legitimate form of economic management almost everywhere
until the 19th century. The economy of the United States was – from the mid1600s until the legal end of slavery in nineteenth century – dependent on
slave labor to a much greater extent than the economies of South Africa and
Australia. In particular instances, the economic basis of racialism was also
related to the legitimate ownership of the land. The White settlers, who were
willing to procure the rights to land formerly utilized by indigenous tribes,
justified their policies with superior abilities to use the land more efficiently
and productively. The Whites were considered as being able to rise above
nature, while savage Australian Aborigines were not. Consequently, the latter were progressively pushed away from their native lands.
The third part of the article discusses the autonomous influence of Christian beliefs and Protestant Churches on the racialist policies. The Protestant
churches have mostly tended to internalize the socially respected ideas,
including slavery and racial segregation. Even if there emerged Christian
groups, which were religiously inclined to condemn slavery, they still had to
balance their religious motivation with social concerns. They had to maintain
working relationships with social classes and political authorities. In particular instances, exemplified by the theological justification of apartheid by
the Reformed Churches of South Africa, however, the responsibility of
churches for racial policies seems obvious. In general, the actual role of a
particular Protestant church depends on the pattern of its connectedness to
the sociopolitical classes in a multi-racial society.
The last section of the paper argues that although every interpretation of
the Bible is dependent on the social position of the interpreter, the Bible
itself gives more material for those who seek justifications for slavery than
for racial equality or racial segregation. For contemporary Protestants, racial
equality has become a self-evident article of belief largely irrespective of the
literal content of the Holy Scriptures.
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The Ideas and Practices of the Relationship Between Church
and the State, Based on the American Free Church Model
Andres Saumets, MTh, Associate Professor of Social Sciences
Chair of Humanitarian and Social Sciences
The United States continues to follow the motto “In God We Trust” at the
time when the rest of the Western world is undergoing an increasing secularization. This poses a question, why is the American religiosity so different?
The American religiosity and the organizational forms of religion have
successfully put up with the invasion of different tendencies of modernization, have proved to be strongly adaptive to new conditions and thus have
become even more vigorous and pro-active regarding the developments in
society.
Even more surprisingly, the United States has been able to hold on to one
of the most important accomplishments of the democratic constitution – a
clear-cut line of separation between state politics and organized religion. In
the Old World, the drawing of the line of separation has been painful for
both sides, and the legacies of several centuries are still overshadowing the
church-state relationships as is demonstrated also in this paper. In many
ways, the United States is an exceptional pathfinder. It is the first state that
has been able to formulate a continuous and democratic constitution, which
has set the realms of religion and politics free from everlasting competition
for power and authority, and has given them a possibility to concentrate on
their essential tasks and functions. The article outlines briefly the historical
developments before the formulation of the U.S. Constitution that contributed to the understanding of religious freedom as the inalienable right
and to the constitutional consolidation of religious freedom. Religious
freedom was understood also to be the basis of the freedom of opinion,
which itself is the key source of all the rights of the citizen.
Revolutionary socio-political changes in the society of America during
the 18th century can be termed as manifestations of the modern processes of
secularization. These processes did not aim at “killing God and destroying
the church”. Instead, they aimed at the emancipation of religion from the
shackles of state authority and the guarantees of the inviolable right of free
practice of religion for all individuals. Religion was freed from unnecessary
ballast and could flourish and develop further. This kind of relationship
between religion and politics is usually conceptualized as the American
Sonderweg or the free-church paradigm. The present paper outlines briefly
its formation and peculiarities. One has to bear in mind that the topic of
religion and politics in U.S. is closely related to their own history, which also
cannot be arbitrarily separated from the centuries-old religious-political
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history and culture of the West. The article cannot present a full historicalsystematical overview of the relationships between religion and politics.
Thus, the author has unavoidably treated the history selectively and tried to
concentrate on specific material of general history and church history, which
enables us to understand better the general paradigmatic developments in
church-state relations, on this basis also the formation and the peculiar
characteristics of the American free-church model, and the tasks and
perspectives that emanate from this model in contemporary societies and
churches.
First, the paper outlines the theory of the paradigmatic change in the light
of the history of the Christian church. The approach of Hans Küng has set
the course for this theory in this discipline. The political and cultural
developments in Western Europe enable us to notice that the European
boundaries of the democratic tendencies were developing not in harmony,
but in confrontation with the churches. The modern paradigm developed
often in a clear-cut anti-clerical and anti-Christian atmosphere. The churches
themselves contributed to the formation of such anti-attitudes by their
reactionary behavior during the processes of modernization. Motivated by
the reasoning of the Enlightenment, religion moved increasingly from public
sphere into the private sphere. Society experienced the change of paradigm,
but the churches did not recognize it (or did not want to recognize it) and
were thus stuck in their old mind-set.
The emergence of the modern paradigm is often associated with the two
bourgeois revolutions in France and America, which brought along fundamental political changes with their declarations of human rights. One must
notice, however, that these revolutions both had different sources and
correspondingly also different ways of development. In Western Europe the
modern paradigm can be marked by such notions as ‘anti-church’ or
‘anticlericalismʼ and with their consequences, post-revolution Northern
America, however, witnessed a completely different kind of modern paradigm, where Christianity demonstrated itself to the society and contemplated
about the state and society differently than in Western Europe.
The article also outlines briefly the main forms of church-state relationships. The concepts “church” and “state” are among the main topics of the
history of the Occident. Both church and state have emerged in the context,
where they have been subjugated to the historical changes of the circumstances, tasks, issues and interpretations. Consequently, an abstract and
empirical question of how the church and state relations should be regulated
cannot have a timeless and a universal answer. These relations, however, can
be observed and described in their mutual influence on each other, and can
be reduced to generalized basic forms. The observation of these basic forms
yields us the foundational and comparative aspects for one more possible
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model or paradigm. The context of the Western world is characterized by
three main models which explain the changes in the European mind-set: 1)
religion as the basis of the social and political order (the establishment
model); 2) the state sees religion as a hindrance to public life and wants to
eliminate it (model of separation as elimination); 3) religion is a tolerated
phenomenon, the co-existence of churches and state is regulated by laws and
concordats, the state usually collaborates with a church or churches which
have a significant historical legacy (mixed model of separation, coordination
and cooperation).
In the post-revolution Northern America emerged a model different from
the Western Europe, which did not turn against religion and Christian
tradition in order to get rid from religion as a troublesome competitor, and
did not continue the development of cohesion or partnership between the
church and the state. In Northern America between churches and the
democratic state emerged such a relationship that fits better to the internal
character of both sides than the European main models. The American
model of separation derives from the understanding that the management of
religion is not among the tasks of the public government. Such a presumption does have religious tolerance as the main principle (nor the
application of it) and does not require contracts between both realms (church
and state). The American model of free-church (the prefix ‘free’ refers to
two significant aspects: “free from state” and “voluntary”) differs from the
three European main models mentioned above sufficiently enough in order
to conceptualize it as a free-church paradigm.
In North America the development of church-state relations did not
follow the path of Enlightenment-rational and anti-church, but took place in
a wholly rational, but at the same time in a pro-church and Biblical vision.
The resulting political practice was wholly different and in accordance with
the Christian faith. The article outlines the historical emergence and development of the free-church model of church-state relations from the beginning
of the 17th century as the carriers of the radical reformation and/or the representatives of the religious dissidents that emerged from English Puritans
(Baptists, Quakers, Congregationalists, Presbyterians etc) who fled from
religious persecution to the New World and became the pathfinders of modern democratic society (i.e. also of the emergence of the free-church model)
by their mind-set (first of all due to their views about the freedom of religion
and of conscience). The attempts to apply the free-church model can already
be noticed during the North American colonial period (Roger Williams, William Penn). Religion, which turned out to be very inflexible in moral norms,
evolved from striving for emancipation from central patronage into the
founder of democracy. In the colonies it can soon be noticed how among
Americans there existed a deep religiosity and political passion in
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combination with the solid and practical mind in every aspect of life.
Although the free-church model, which was represented in Northern
American colonial period primarily by Baptists and Quakers, was initially
the model of bystanders, the system of the established church(es), i.e.
European state-church system, never did dominate in the colonies due to vast
religious differences among the Protestant settlers. This religious pluralism
resulted unavoidably in religious freedom. Revolution was accompanied by
the movement against the establishment of churches (Disestablishment). The
separation of church and state in Northern America without bloodshed and
mutual hatred has been considered to be the utmost achievement in American – but also in general – church history, because it represented a radical
departure from the European practice and witnessed to the birth of a new
paradigm. In Northern America two movements – the Deistic-Enlightened
political elite and the Puritan masses of the young republican radicals –
united their forces decidedly by the end of 18th century and on this basis
there developed and consolidated the paradigm of mutual separation in the
church-state relations. This development cannot be compared to the European “one-way” trends, be they religious tolerance yielded by the state in
England, the separation of church and state in revolutionary France or the
respective developments in the context of the enlightened Absolutism.
The ideas of the president James Madison about religion, religious liberty
and free exercise of religion have played a significant role in the context of
the emergence and development of the new paradigm of the North American
relationships of the church and state. Religious liberty and the separation of
church and state have traditionally been the spiritual and legal cornerstones
of the American religiosity. The complex problem of state and church (in an
extended sense of religion) was raised at the federal level and the freechurch model of separation became a part of the Constitution at the Foundation of the Republic. The First Amendment of the Bill of Rights enacts that
Congress cannot pass any law which prescribes the establishment of one
religion (not to mention one particular church) or hinders the free exercise of
religion. The message of the American leaders of the day was straightforward: religious citizens must feel themselves welcome in the state, but
they cannot expect that any subordination of all to one operative divine will
be elevated to the status of a Constitutional principle. The Founding Fathers
did not create a theologically derived contract of the Union. Instead, they
founded a secular political order, where religion and state are separated from
each other. The Constitution does no deal with the regulation of the religious
opinion, churches and religious communions are free to follow their
doctrines and manners. They are not obliged to justify before the state the
authenticity or reasonability of their ideas and cults. The system of full
religious freedom and full political freedom grants churches and religious
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communities a role, what they can fulfill in accordance to their essence. At
the same time they have a freedom to play that role also in the political
process. One has to recognize that the separation did not take place in the
U.S. in order to facilitate the death of religion. Instead, the separation was in
the best interests of religion. This is proved continually by increasing
religious plurality and strikingly high level of religious vitality, which up to
the present day has not shown any sign that this vigorous and constantly
renewing religious life would disappear.
Of course, as with the other models that characterize the church-state
relations, also the externally American and essentially free-church paradigm
is an ideal-typical simplification. If to follow what goes on in the relationship of religion and politics in the United States, one gets an impression that
this paradigm exists simultaneously with an another paradigm. The greatest
danger to the free-church paradigm is represented today by segments of
Christian (Neo)Fundamentalists or Evangelicals (which paradoxically are
dominated by the very same denominations, primarily Baptists, who once
fought a principled fight for religious liberty and the rights of the citizen).
Those forces of New Christian Right have already for decades influenced the
domestic and foreign policy of the United States by their lobby. Without
lingering on the essence of Christian Fundamentalism in the United States
and on the problems related to it, it must still be emphasized that in every
instance, when religion and politics have started to cross the line of separation on both sides and to mix with each other, the greatest damage has
been done and is done to the religious freedom, irrespective of the claim of
religious groups, who intervene into public life and politics, that they defend
religious liberty.
It must also be emphasized that the free-church paradigm considers all
religious communities and associations to be equal in one society (including
also the so-called religion of secularism). No state institution can pass any
value judgement and cannot thus prefer one church, denomination, religion
or world-view to another. The historical experience proves that societies
have been quite resistant towards totalitarian political systems, when the
free-church paradigm has either directly or partly been established and the
pluralism of churches and denominations has been supported.
The article concludes with the discussion over what kind of problems,
duties and possibilities may be derived from the American free-church paradigm for the democratic societies and religious associations of Europe. Free
churches and different religious associations constantly remind a democratic
and liberal state of how necessary the religious and ideological neutrality of
the state and constitutional protection is, not only for religious communities,
but also for ideological groups. General equality of rights is the conditional
goal towards which the European democracies have still a way to go. Free
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churches are a manifestation of a free state and therefore also the exemplifications and guarantees of the constitution – the spirit of both democratic and
liberal constitution corresponds to the voluntary and free religious associations. If the latter were to disappear, the state would lose a significant part of
its freedom.
The contemporary task of the free churches and associations is to develop
a socially binding system of decision-making. The democracy of the
spectators must transform into the democracy of participants. In this regard,
the free-church tradition has both the beneficial theoretical foundation and
the historical practice of the principle of the priesthood of all believers. The
society needs individuals and groups that are religiously motivated and
follow firm values so that the priesthood of all believers as the churchly
manifestation of the participatory democracy could support and add to the
political participation of all citizens. The free-church paradigm gives a task
to free churches and congregations to re-discover their old legacy – to serve
the society for the service sake. The neutrality of the state would be a reasonable framework enabling such kind of activities, because only this can offer
religious associations guarantees of their free development and for the
devotion to their own tasks. The more religious associations serve their own
goals, the more free they are and the more fervently they are capable of
participating in social and political issues without a patronage. Only in this
way can we be really free and remind ourselves that one should not and even
cannot make his or her own principles and practices obligatory for whole
society.

